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ГИДРОНИМҲО ДАР РОМАНИ ТАЪРИХИИ “КУРУШИ КАБИР” –И  

БАРОТИ АБДУРАҲМОН 
 

Акбарова М.Ғ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Унсури “об”  (ов) яке аз калимаҳои фаъоли комониму гидронимсоз мебошад: 

Дарайи Ов, Овзикент, Каттаовпар, Овидашт.... Таърихи пайдоиш ва таҳаввули он 

чунин нишон дода шудааст: умумиэронӣ ãр->форсии қадим, ãр “об” (Pokorny,1956 

c.798) ҳинди қадим ар, авестоӣ ãр-“об” форсии классикии ав-“об” [5,48].   

 Об аз қадимулайём дар радифи оташ, хок, бод, ки омили ҳастии оламу ҳаёт 

мебошанд, дар эътиќоди мардуми ориёнажод чун унсури дунёи моддӣ ва унсури 

муќаддас љанбаи њаётї, фалсафї ва динї дорад. Ба он Яшт (гимн)-и панҷуми китоби 

муќаддасу куњантарини ниёгонамон‚ “Авасто” -  “Обон-яшт” ки бо номи “Ардвисура-

яшт” низ маълум аст, бахшида шудааст. Њамин арзишу ањамияти об аст, ки ниёгон дар 

доираи дарку фањмиши устуравии хеш барои нигањдориву њифзи он Ардви Сура 

Анаситаро чун офаридаву фиристодаи Ањуромаздо (Худои некї), чун фариштаи обу 

ободонї парастидаанд. “Авасто” маљмуи афкору аќидаи некиву њаќиќат буда, инсонро 

ба пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек њидоят менамояд. Дар њамин замина об 

низ дар симои Анањита накў, беолоиш ва ќавї ситоида шуда, чун манбаи њаёт, баќои 

мављудоти зинда, сарсабзї, мављуди муъљизаофар, пуштибону мададгор, боровар, 

поккунанда аз њар гуна олоишњо, бахшандаи саломатї, умри дароз, неруву дармон, 

шодиву фурўѓ, бахту иќбол, пирўзї, покї, некиву рўшної таљассум меёбад. Бо вожаи 

“об” дар забонамон калимаву таркиб, ибораву ифода ва зарбулмасалу маќолњои зиёд 

ба миён омадааст. Ба гуфтаи олими забоншинос Ш. Кабиров, танњо дар “Фарњанги 

забони тољикї” бо вожаи “об” беш аз 250 калимаву ифода гирд оварда шудааст, ки 

онњо дар баробари маънои мушаххас ва љилову љилвањои маъної, фалсафї ва эътиќоду 

мењру муњаббати мардумро нисбати об ифода кардан, боз чандин маъноњои 38 

иловагиву маљозиро доро мебошанд, ки ин њам далел ва баёнгари муъљизанокї ва 

муќаддасоти об мебошад [7. 108]. 

Обҳои  замин  ҷоришаванда  ва  ҷоринашаванда, аз рӯи хусусиятҳои табиию 

ҷуғрофӣ, таркиби химиявӣ ва дигар аломату нишонаҳои фарқкунандашон гуногун 

мешаванд. Шахсоне, ки ба мавзеъҳои обӣ ном медиҳанд, ҳатман ягон нишонаҳои 

фарқунандаи онро ба инобат мегиранд. Фақат ҳаминро зикр кардан лозим аст, ки оби 

ҷоришаванда дар тӯли таърих аломату нишонаи ибтидоии худро аз даст диҳад ва ё 

тағйири шаклу хусусият намояд, ки ин минбаъд кори таъини маънии он номро мушкил 

менамояд. Худи аломату нишонаҳои мухталифи мавзеъҳои обӣ  дар номҳои он инъикос  

меёбад. Дар гидроним метавонад хусусиятҳои ҷоришавии об, ранг ва бӯйи он, 

хусусиятҳои шохобҳо, соҳилҳои он, навъҳои моҳиҳо дар об ифода гардад. Ба ибораи 

дигар, гидронимия метавонад маълумотномаи муфиду нодире барои таърих ва 

забоншиносӣ гардад [ 8. 119-120].  

Барои халқҳои ориённажод дар гузаштаи дур обҳо аҳамияти зиёд дошта, дар 

шакли номи худоҳо инъикос мегаштанд. Ҳатто дарёҳо метавонистанд сарчашмаи 

пайдоиш ва ташаккули этникии қавму қабилаҳои алоҳида гарданд.  



ПАЁМИ ДТТ  1(9)2022 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

6 
 

Этнограф ва табиатшиноси маъруфи англис Дж. Лёббок чунин нигоштааст: 

“....Бешубҳа, дарёҳо мавҷуди зиндаанд. Ҳаракати мунтазам, сатҳи мавҷноки он, 

ҷунбиши растаниҳои обӣ, садо ва овозҳои гуногуни он, покӣ ва софии об – дар маҷмуъ 

ҳатто ба тафаккури шахси мутамаддин таассуроти хосае бахшида метавонад” (Лёббок, 

1896, с.194-194). 

 Дар гузашта, ба ақидаи Р.А. Агеева, таҷассуми дарё ҳамчун мавҷуди зинда вуҷуд 

дошт, ки ба он ғалаба кардан одат шуда буд. Шахсони ҷасур дарёҳоро ба муҳориба 

даъват карда, “ҷазо” низ медоданд. Махсусан шоҳони қадима ба ин кор майл доштанд 

(Агеева, 1985, с.111). Масалан, Ҳередот ривоятеро овардааст, ки шоҳи форсҳо –Куруш 

нисбати дарёи Ҳинд дар ғазаб шуда, фармон медиҳад, ки обҳои ин дарё парешон карда 

шавад (Ҳередот, 1972,бахши 1, с. 189). 

 Дар Авасто Яшти 5 ба олиҳаи обҳо (Ардвисура Аноҳита) бахшида шудаааст, ки 

“Ардвисура – Яшт” ва “Обон - Яшт” ном дорад. Олиҳаи обҳо дар яшти мазкур ба ду 

сурат, ба шакли рӯди бузурге, ки сарчашмаи ҳамаи обҳо ва баҳрҳои дунё аст ва сипас 

тасвири худи олиҳа (зани зебое) омадааст. Ба олиҳаи обҳо шоҳони Ирону Тӯрон 

қурбониҳо оварда, ғалаба бар душманон ва зӯру тавонӣ мехостанд. Аз ҷумла, Йима 

(Ҷамшед) ҳукмрони девон ва одамон шуд. Керасаспа (Гаршосп) мағлубияти аждаҳоро 

аз ӯ хоҳиш кардааст. Трайтаона (Фаридун) дар мағлубсозии Ажи-Даҳака (Заҳҳок), 

зарир дар мағлубнамоии Ариаспа аз олиҳаи обҳо истифода кардааст. Ситоиши олиҳаи 

обҳо аз давраи Ҳахоманишиҳо мондааст. Харобиҳои олиҳаи об ҳоло ҳам дар Хузистон 

ва Ҳамадони Ирон ҳастанд. Парастиш ва ситоиши олиҳаи обҳо дар давраи Ашкониён 

ва Сосониён то истилои арабҳо роиҷ будааст (Диловаров, 1988, с.171).   

 Ҳангоми сисолагии ӯ Офаридгор аз фариштаи обу фаровонҳосилӣ Ардвисура 

Анаҳито дархост  намуд, ки Зардушти писари Пурушаспро дар пиндор, гуфтор ва 

кирдор раҳнамои дин созад. Ардвисура Анаҳито дархости Яздони покро пазируфта, 

нахустин мулоқоти Зардуштро бо Аҳурамаздо ва амшаспандон  дар соҳили рӯди Доитиё  

баргузор намуд. Ин мулоқот бомдоди чилу панҷуми пас аз ҷашни Наврӯз, ҳангоме ки 

Зардушт барои ҳум ҳован кардан ба рӯди Доитиё расид, рӯй дод. Зардушт  пас аз оббозӣ 

дар оби дарё ва анҷоми ниёиш ҷома мепӯшад, ки Баҳмани  амшаспандон ба сурати 

марде болобаланду накурӯй, ки гесувони газима  дошт, падид омад [2. 342]. 

 Доитиё, мувофики маълумоти “Авасто” номи рӯде, ки паёми нубувват тавассути 

фариштаи Баҳман ба Зардушт расидааст. Баъзе муҳаққиқон (аз ҷумла Алтхейм, 

Нейберг, Мэри Бойс, Хумбах, Нёлдеке ва диг.) бар он ақидаанд, ки бахшҳои шимоли 

шарқии Эроншаҳри бостон, бахусус Бохтару Суғд ватани Зардушт ба шумор меравад. 

 Номшинос Э. Мурзаев ҷойномҳои ҷуғрофиро аз рӯйи маҳалҳои унвонгузорӣ ба 

панҷ гурӯҳи алоҳида дастабандӣ кардааст: 1) Оронимҳо – номҳои унсурҳои 

сатҳизаминӣ ва шаклҳои онҳо: кӯҳҳо, теппаҳо, қуллаҳо, водиҳо, дашту саҳроҳо, 

нишебиҳо, пастхамиҳо, адирҳо ва ғ.; 2) Гидронимҳо – номҳои дарёҳо, чашмаҳо, 

шохобҳо, ҳавзҳо, ҷӯйҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо; 3) Номҳои наботот, ҷангалҳо, боғҳо, 

марғзорҳо ва ғ.; 4) Номҳои нуқоти маскунӣ: шаҳрҳо, деҳот, истгоҳҳои мухталиф, 

шаҳрчаҳо; 5) Топонимҳое, ки масоҳат, дарозӣ ва андозаву қисматҳои алоҳидаи кӯчаҳо, 

майдонҳо, тангкӯчаҳо, кӯпрукҳо ва ғ.-ро ифода мекунанд. Ба қавли ӯ, ҳамин панҷ 

гурӯҳи калон қариб ҳамаи номҳои мухталифи мавзеъҳои ҷуғрофиро дар бар мегиранд… 

[Мурзаев, 92-93].  



ПАЁМИ ДТТ  1(9)2022 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

7 
 

 Чуноне ки дар боло зикр қайд намудем, гидронимия  ҷузъи таркибии топонимика 

маҳсуб ёфта, маҷмуи номи мавзеи ҷуғрофии бо об иртиботдоштаро мавриди омӯзишу 

баррасӣ қарор медиҳад. Мафҳуми гидроним номи мавзеи ҷуғрофии ба об алоқаманд - 

дарё, баҳр, ҳавз, кӯл, чашма, шаршара, шаршар, чоҳ ва амсоли инҳоро меомӯзад. Дар 

илми ономастика (номшиносӣ) баҳри ифодаи таълимот доир ба тадқиқу таҳқиқи 

гидронимия истилоҳи «гидронимика» корбаст мегардад, ки аз луғати юнонии hidra - об, 

оnumiya-ном гирифта шудааст, ки маънояш илм дар бораи номи мавзеъҳои обӣ аст.  

 Чун суханро дар бораи яке аз унсурии асосии ҳаёт “Об” оғоз намудем, мехоҳам 

вожаҳои ба ин мавзуъ бахшидашударо дар асари нависандаи муосир Бароти 

Абдураҳмон  “Куруши Кабир” мавриди баррасӣ қарор бидиҳем. Бояд гуфт, ки дар асар 

номи зиёди баҳру дарёҳо, рӯдҳо, чашмаву кӯлҳо ва дигар мавзеъҳои ба об 

иртиботдошта дида мешаванд.    

 Масалан, баҳри Бузург, ки форсҳо баҳри Миёназамин номаш мебурданд;  рӯдҳои 

Даҷла, Фурот,  Пактола,  Яксарт,  Даотиё; дарёҳо Охшо ва Яхшо, дарёи Нил,  

Воруката, кӯли Чаечаст, канали Кебар ва ғайраҳо.  

 - Ин сухани бисёр дароз ва пурҳангома аст, Аградод, - ба андеша рафт Ойбар. - 

Аз рӯйи шунидам, қавму қабилаҳои сершумори ориёӣ дар сарзамини паҳновари 

Ориёвиҷ, яъне Фарохнои Ориёно зиндагӣ мекардаанд. Ин сарзамини пурфайзу баракат 

миёни ду дарёи бузург - Охшо ва Яхшо воқеъ будааст, ки рудхонаҳои он ба дарёи азими 

Воруката мерехтааст. Қавмҳои  ҷасуру  пархошҷӯйи ориёитаборон худои бузург 

Митраро мепарастидаанд, ки он рамзи рӯшноӣ аст [2.51]. 

 Охшо ва Яхшо шакли қадимаи номи Амударё  ва Сирдарё. Амударё аз нигоҳи 

сохт мураккаб буда, аз ҷузъҳои аму//ому ва дарё иборат аст. Мувофиқи навиштаҳои 

муаллифони қадим аз номи деҳае гирифта шудааст, ки деҳаи мазкур дар канори ҳамин 

рӯди бузург воқеъ будааст. Маънои луғавии вожаи ому//аму деҳаест дар канори дарёи 

лаболаб, ки далел аз бисёр доштани оби дарё мебошад [4,68]. Номи қадимаи юнонии ин 

вожа дар сарчашмаҳои таърихӣ дар шакли Окс ва шакли арабиаш Ҷайҳун мебошад. 

Ому тоҷикӣ ва аму шакли ифодаи туркии ому//омӯй//омул-и тоҷикӣ аст. …пас аз убур 

аз рӯди Қабо ноҳияти Ӯш ва пас аз убур аз рӯди дувум рӯди Урсат ва пас аз убур аз рӯди 

савум Хурушоб қарор дорад. Шояд ин номи Хурушоб бино ба қавли саҳеҳ Ӯзканд 

бошад.  Бояд гуфт, ки Ӯзканд яке аз шохобҳои дарёи Сир имрӯз маъруф аст. Хишироб - 

номи мавзеъ ва дарё дар дараи Яғноби ноҳияи Айнӣ. Аз ҷузъҳои хиширт-хунук, хушк 

ва об - дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш оби дарёи хунук, сард аст. 

 Ҳоло ба ҷойи вожаи Кешрӯд Қашқадарё дар истеъмол аст ва ин топоним 

ифодагари ҳам номи дарё ва ҳам номи вилоят дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Кешрӯд - 

номи қадимаи дарё ва вилояти Қашқадарёи ҳозира буда, Қашқадарёи кунунӣ шакли 

ӯзбекии Кешрӯд мебошад ва Кешрӯд вожаи тоҷикӣ буда, аз нигоҳи сохт мураккаб аст. 

Маънои луғавии ин вожа аз домани кӯҳ ҷорӣ ё равон гардидани дарё аст. 

Вахш//Охшо//Оахшо - номи дарё, водӣ, қаторкӯҳ, ноҳия, деҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

буда, дар шакли Охшо, Оахшо номи олиҳаи обу обёрӣ дар тасаввури бохтариёни қадим 

мебошад. Яқин аст, ки аз калимаи «вахшу»-и порсии қадим баромадааст. Дар забони 

авестоӣ ва дар китоби «Авесто» вахш истилоҳе мебошад, ки маънои луғавиаш «сухани 

гуфташуда» аст, дар забони суғдӣ бо «логос»-и юнонӣ (мафҳум, сухан, гуфтор) 

ҳаммаъност. Дар забонҳои миёнаи эронӣ Вахш ба маънои «рӯҳ» истифода шуда, баъзан 
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«оби ҷорӣ»-ро низ ифода мекардааст. Дар сарчашмаҳои ҳиндӣ калимаи «Вахшу» номи 

Амударёст, ки юнониён онро бо калимаи ба он ҳамоҳанги Оксус ном мебурданд. Дар 

катибаи рӯйи санге, ки дар осорхонаи Калкутта маҳфуз аст, вахш Худои яккаву ягона 

номида мешавад. Дарёи Вахш дар ҷануби ғарби Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардида, 

шохоби рости дарёи Аму мебошад. Дарозиаш 524 км (бо дарёи Сурхоб), масоҳати 

ҳавзааш 39100 км буда, қисми зиёди ҳавза дар ҳудуди силсилаи қаторкӯҳҳои Помиру 

Олой воқеъ аст. 

 - Ганчи афзуне дорад, ки ба заршӯии руди Пактола боигариаш рӯз то рӯз 

меафзояд, - бо таъзиму такрим посух медод Вардан. - Сиккаҳои тилоиаш дар миёни 

савдогарон баҳои баланд дорад. Шоҳи дурандеш аст, вале бе пешгӯйии коҳинону 

ситорашиносон гоме намениҳад. Ба онҳо сахт бовар дорад [2. 89]. 

- Крез понздаҳ сол боз дар Лидия подшоҳӣ дорад, - ба пешгӯйии коҳинон шак 

овард Куруш. - Аз роҳҳои корвонгузари сӯйи Баҳри Бузург андози афзуне меғундорад. 

Имрӯз ӯ пас аз Набонид яке аз сарватмандтарин шоҳони ҷаҳон гаштаасту аз пешомади 

бадаш дараке нест [2. 89]. 

 Крез шикастани дарвоза ва рахназании ҳисори қалъаро пай бурда, ҳамроҳи 

муқаррабон ва размоварони яккачинаш ба қалъаи даруни шаҳр паноҳ бурд. Қалъаи 

дарунӣ, ки аз пасаш рӯди хурушони Пактола мегузашт, аз ду тараф деворҳои басо 

баланду дастнорасе дошт. Ҷарии ростхамидаи канори рӯд ба сифати девори сеюм 

хизмат мекард. Ӯ умедвор буд, ки дер ё зуд сарбозони кирояи спартавӣ аз самти дарё 

мерасанду қисмати бохтаи шаҳрро аз дасти душман мерабояд [2. 108]. 

 - Паём омад, ки дар он сӯйи рӯди Яксарт лашкари беши массагетҳо гирд 

омадаааст, - ошуфтаҳолона гуфт Виштосп [2. 113]. 

 - Ман ба Гиркания аз канори рӯди дурдасти Яксарт ҳамин субҳ расидам, -

беихтиёр гуфт Ковуси пешвои яксартҳо. –Роҳи дароз то боргоҳи шоҳам дар кӯҳу канор 

ва пуштаҳои атроф фақат хаймаҳои ҷангию парчамҳои афроштаи Курушро медидам, ки 

аз шумор берунанд. Бо ин сипоҳи гарон корзор кардани мо магар дуруст аст? Беҳтар он 

нест, ки роҳи оштиро пеш гирему бо шоҳи Бобул созиш баста, сипас бо неруи якҷоя 

Курушро бишканем? 

 Ба ту чӣ шуд, Ковус? - аз шиддати ғазаб таркид Аморгес. - Тарсидӣ магар? 

Суханҳое мегӯйӣ, ки ба шаъни пешвои яксартҳои далер намезебад! - Гап сари тарсӯию 

далерӣ намеравад, Аморгес, - хашмашро фурӯ бурд Ковус. - Ман ба пешомади 

ҷанговарони қабилаам меандешам ва чаро онҳоро дидаю дониста ба дами марг тела 

диҳам! [2. 130-131] 

 Сипоҳи анбӯҳи савораю пиёда аз роҳу бероҳаҳо пеш шитофта, ниҳоят ба канори 

рӯди Яксарт омад  [2. 280]. 

 Ниҳоят ҷасади Курушро бар гардунае ниҳода, аз рӯди Яксарт гузарониданду бо 

ҳамон шитобу ҷадали аввала роҳи Пасаргодро пеш гирифтанд. Бардия ба сарвари 

посбонони пули Яксарт амр дод, ки пас аз убури кулли сипоҳ пулро саросар оташ зада, 

нишоне аз он нагузоранд [2. 312]. 

 Яксарт, Ахсарт аз калимаҳои авастоии Ахшарт, Ахша-арта баромадааст, ки 

маънояш “марвориди холис” мебошад (тафсири олими немис Ҷозеф Маркварт).  

Яксарт- номи қадимаи дарёи Сир, ки дар Таърихи Ҳеродот ва дигар муаррихони юнонӣ 

Аракс зикр шудааст. Дар асар ин номи рӯд 19 маротиба  истифода шудааст.  
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 Пешвоёни қабила лаҳзае ба андеша рафтанд. Касе ҷуръат намекард, ки нахустин 

шуда андешаҳояшро изҳор намояд. Дар симои баъзеҳо изтиробу хавотирӣ ҳувайдо буд. 

Ниҳоят, пешвои қабилаи апасакҳо, ки дар марзҳои ботлоқзамину ҳавзаҳои резишгоҳи 

баҳри Варукарта моҳидорӣ мекарданд, майли сухан гуфтан намуд [2. 129]. 

Варукарта яке аз номҳои қадимаи баҳри Арал мебошад. 

Маҳаллаи камбағалонаи яҳудиён аз чӣ бошад холию беодам менамуд. Дар шафати 

мурдоби канали Кебар, ки дуртар аз бошишгоҳи яҳудиён воқеъ буд, чанде аз гадоёну 

оворагон андаруни партовҳою ахлоттӯдаҳо ҷунбуҷӯл доштанд. Ойбар хуб медонист, ки 

дар паси деворҳои баланди Имгур-Бел ва пушти дарвозаи муҳташами шаҳр мардуми 

фитодаю бесарпаноҳ ва афроди маслуқу махавзада аз даруни партовҳои шаҳр ризқу 

рӯзии ночизи худро пайдо намуда, дар ҳамсоягии яҳудиён зиндагии бечораҳолонае ба 

сар мебаранд [2. 242]. 

 Шоҳбонуи мисрӣ, ки аз илми дарғотсозию бунёди шабакаҳои обёрии фиръавнҳо 

дар рӯди Нил огоҳ буд, дар атрофаш муҳандисону меъморон ва дарғотсозонро гирд 

оварда, кори онҳоро шахсан назорат мекард. Нитокрис аввал амр дод,  ки дар мавзеи 

пастоби рӯди Фурот дар фосилаи хеле дур аз шаҳри Бобул як кӯли сунъие канда, 

атрофашро сангдевор бардоранд, ки давродаври ҳавзааш 420 стадий меомад. Ӯ сипас 

супориш дод, ки қад-қади соҳилҳои рӯди Фурот, ки шаҳри Бобулро бурида мегузашт, 

тахтасангҳои яклухтро тарошида қатор гузоранд. Ҳангоме ки каналу ҳавзаи сунъӣ ва 

тахтасангҳо тайёр шуданд, ӯ фармуд, ки дарёи Фуротро ба маҷрои сунъӣ равона созанд. 

 Дар фосилаи чандин моҳе, ки оби рӯди Фурот аз тариқи наҳри Паллукат ба 

ҳавзаи сунъӣ мерехт, бо ҳидояти Нитокрис соҳилҳои беоби Фуротро аз ду тараф аввал 

бо тахтасангҳо, сипас бо хишти пухта девор бастанд. Дар айни ҳол аз рӯйи нақшаи ӯ 

дар мобайни шаҳри Бобул пули бузурге сохтанд, ки дарозии он тақрибан 250 оринҷ ва 

бараш 20 оринҷ  меомад. Ин пул шаҳри наву куҳани Бобулро, ки дар соҳилҳои росту 

чапи Фурот воқеъ буданд, бо ҳам мепайваст. То бунёд намудани ин пули бузург 

сокинони Бобул аз дарё тавассути заврақҳо мегузаштанд, ки ҳангоми обхезӣ паймудани 

рӯд хатар дошт [2. 250]. 

  Рӯди Фурот  дар асар ҳамагӣ 8 маротиба зикр шудааст.  Вожаи наҳр  аслан арабӣ 

буда, дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ба маъноҳои  кит. 1. пеши сина, ҷойи гарданбанд. 2. 

маљ. қурбонӣ, буридани сари ҳайвон. Наҳр II а. ҷўйи калон, дарё, рўд  истифода шудааст 

[9. 909]. 

 -Айни муддаост! – хушҳолона хитоб кард саррӯҳонӣ. – Бишитоб, вагарна дер 

хоҳад шуд, Набу! Мо бояд паёми махфиеро то сари дуроҳаи рӯди Даҷла омадан ба 

Куруши Кабир расонем! [2. 220] 

 -Шом фаро мерасид ва дар болои силсилаи қаторкӯҳҳои дуродур забонаҳои 

бешумори оташ  аланга мезаданд. Пешвоёни сакоӣ, массагетҳо, ки болои сурфраи  

начандон баланди канори чашма барои машварат гирд омада буданд, худро дар зоҳир 

орому бепарво вонамуд созанд ҳам, забонаи гулханҳои бешумор хавотирие ба вуҷуди 

онҳо меафканд [2. 128]. 

 - Онҳо ҷойи доимӣ надоранд, шоҳаншоҳам, - нафасашро рост карда посух дод, 

роҳбалади суғдӣ. - Бодиягардӣ мекунанду дар саргаҳи чашма ё сардобае меосоянд [2. 

296]. 
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- Ёфтани сардобаю чашма муяссар нагашт, шоҳаншоҳ, - по ба реги нарм фишурд 

Ойбар. - Ҳама ҷоро кофтем, волоҳазрат! - нӯги потешаро ба замин хаст сарвари 

роҳбаладон. - Аз таги хомаҳои peг пайдо кардани capчашма амри маҳол аст [2. 298].  

 Астиаг болои суфаи таги садаи анбӯҳе ба лӯлаболишт такя дода, аз кӯли бузурги 

об, ки рӯяш мурғобиҳои даштӣ ва парандаҳои хӯсидаи обӣ шиновар буданд, чашм  

намеканд. Дар канори дигари кӯл аз таги буттаҳои анбӯҳ ва дарахти бузурги арча оҳуи 

зебое кебида, бо оҳубарраҳои шаҳлочашми мавзунпайкараш об менӯшад [2. 53]. 

 Деворҳои қалъаи шаҳр, бурҷҳои мудофиавӣ, қасру кӯшкҳои муҳташамро саросар 

афтонда, ба дарғоти обёрии миёни Бобулистон, ки рӯдҳои Фуроту Даҷларо бо ҳам 

мепайваст, партофтанд. Ҳамаи дарғотҳо ва шабакаҳои обёриро шикастанд ва оби дарёи 

Фурот cap зада, шаҳри Бобулро саросар ғарқ намуд [2. 246]. 

 Вожаи дарғот дар фарҳанги забони тоҷикӣ ифодакунандаи банди об, банди пеши 

оби  дарё, наҳр ё ҷӯйҳои калон; дарвозаи обпарто, садди даричадор; дарѓот сохтан 

бастани пеши оби дарё мебошад [9. 428].  

 Оқибар Афросиёб дар марғзори анбӯҳе нопадид шуд ва фурсати муносиб ёфта,   

дар кӯли Чаечаст зери об ниҳон гардид [2. 338]. 

 Кӯли Чаечаст - кӯли муқаддасест, ки дар Яштҳои Авесто омадааст. Баъзе 

муҳаққиқон онро ба Иссиқкӯли кунунӣ нисбат медиҳанд.  

 Ҳамин тариқ, вожаи “об” дар асар 48 маротиба ба кор рафтааст. Қобили қайд 

аст, ки дар асар гидронимҳои зиёди таърихӣ истифода шудаанд. Инчунин дар асари 

таърихӣ ғайр аз истилоҳи гидронимҳо вожаҳои чашма, сарчашма, дарғот, сардоба,  

ҳавз низ ба кор рафтаанд, ки аз маҳорати забондонию  гуногунофарии нависанда дарак 

медиҳад.  
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ГИДРОНИМҲО ДАР РОМАНИ ТАЪРИХИИ “КУРУШИ КАБИР” –И 

БАРОТИ АБДУРАҲМОН 

  

 Вожаи “об” чун вожаи давраи қадим ва яке аз воҳидцҳи фонди асосии луғавии 

забон дар пайдоиши вожаҳои сершумор, ифодаву истилоҳот ба њайси сарчашма хизмат 

карда, таркиби луғавии забони тоҷикиро бою ғанӣ намудааст.   Дар антропонимия низ 

номҳои бисёре ҳастанд, ки бо калимаи “об” дар фазои семантикӣ қарор доранд. Дар 

мақолаи мазкур   номи “об” ва манбаъҳои бо он алоқаманд тадқиқ шудааст, ки онҳо аз 

ҷиҳати баромаду сохтор ва истеъмол мансуби давраҳои гуногун буда, хосияти 

номгузории тоҷикон ва халқҳои дигари эронизабонро нишон медиҳанд.  

Калидвожаҳо: об, дарё, баҳр, канал, ҳавз, чашма, “Авасто”-“Обон-яшт” 

(Ардвисура-яшт), фариштаи обу ободонї, Ардви Сура Анаҳита (Обон). 

 

ГИДРОНИМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ "КУРУШИ КАБИР" 

БАРОТА АБДУРАХМОНА   
  

      Слово «вода» как древнее слово и одна из основных лексических единиц языка 

послужило источником возникновения многочисленных слов, выражений и терминов, 

обогативших лексический состав таджикского языка. В антропонимии также немало имён, 

находящихся в смысловом пространстве со словом «вода». В данной статье рассматриваются 

название «вода» и родственные им источники, относящиеся к разным периодам по 

происхождению, строению и потреблению, а также показаны особенности номинации 

таджиков и других ираноязычных народов. 

Ключевые слова: вода, река, море, канал, бассейн, родник, «Авесто» - «Обон-яшт» 

(Ардвисура-яшт), ангел воды и благополучия, Ардви Сура Аначита (Обон). 

 

HYDRONYMS IN THE HISTORICAL NOVEL "KURUSHI KABIR" 

 BAROT ABDURAHMON  

  

The word "water" as an ancient word and one of the main lexical units of the language served 

as a source of numerous words, expressions and terms that enriched the lexical composition of the 

Tajik language. In anthroponymy there are also many names that are in the semantic space with the 

word "water". This article discusses the names "water" and related sources related to different 

periods in terms of origin, structure and consumption, and also shows the features of the nomination 

of Tajiks and other Iranian-speaking people. 

Key words: Water, river, sea, canal, pool, spring, "Avesto" - "Obon-yasht" (Ardvisura-yasht), 

angel of water and prosperity, Ardvi Sura Anachita (Obon). 
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ОМИЛҲОИ АСОСИИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН   
 

Асомиддини Абдумумин 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар охири солҳои 80-уми асри ХХ дар натиҷаи роҳандозии ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ-

иҷтимоии ҷомеа бозсозӣ, ки ба сиёсати расмии давлати шӯравӣ табдил ёфта буд, дар ҳаёти 

ҷамъиятии мамлакат нишонаҳои озодандешӣ ва демократия зоҳир гардиданд. Сиёсати 

озодандешӣ дар раванди худогоҳии миллӣ таъсири амиқ гузошт. Гурӯҳҳои сиёсию мазҳабӣ 

ба тан ҷомаи “мардумӣ”-ро гирифта, пиёдасозии ормонҳои миллиро дар  барномаҳои сиёсии 

худ имтиёз медоданд. Аз ҷумла, неруҳои демократии Тоҷикистон қотеона талаб намуданд, 

ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ” қабул карда, дар асоси он 

забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шавад.  Дар 

натиҷаи талаби неруҳои демократӣ 22-юми  июли соли 1989 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  

“Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул карда шуда, дар асоси он ба 

забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ ба тасвиб расид. Мақоми давлатӣ пайдо кардани 

забони тоҷикӣ дар масъалаи эҳёи давлати миллӣ омили асосӣ маҳсуб меёфт. Ҳамзамон аз ин 

рӯйдоди муҳимми сиёсии миллӣ неруҳои ба ном “мардумӣ” истифода намуда, мақоми худро 

дар ҷомеаи Тоҷикистони онрӯза устувор намуда, дар байни мардум бо даъвоҳои озодихоҳию 

миллатгароӣ овоз баланд менамуданд. Дар натиҷа ба ин қувваҳои ба ном “мардумӣ”  

гурӯҳҳои навбанав аз ҳар гӯшаи кишвар бо дастгирии бевоситаи “хоҷагони хориҷӣ” ҳамроҳ 

мешуданд.    

Бояд тазаккур дод, ки масоили марбут ба роҳандозии сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистон 

ва дар партави он таъсис ёфтани ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ, зуҳури озодандешӣ ва 

худогоҳии миллӣ ва билохира, пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст омадани 

истиқлолият, қабл аз ҳама, дар гузоришу баромадҳо ва шоҳасарҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба таври возеҳ инъикос ёфтаанд. 

Дар инъикоси роҳандозии сиёсати бозсозӣ дар Тоҷикистон, заминаҳо ва  раванди ба 

даст овардани истиқлолияти давлатӣ асарҳои Г.Ҳ. Ҳайдаров, И.Усмонов, А.Холиқзода, 

Н.М.Назаршоев, Р. Масов,.Пирумшоев, А.Мамадазимов, Д.Назриев ва И.Сатторов, Ғ.Ғоибов, 

инчунин асарҳои бунёдии «Бунёди давлатдории навин» ва «История таджикского народа», 
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«Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»,  «Таджикистан в огне», С.Кобилова, 

Б.Шокировро махсус қайд кардан бамаврид аст. Муаллифони мазкур муътақиданд, ки зуҳури 

ҳаракатҳо ва ташкилоту маҳфилҳои нави сиёсӣ натиҷаи роҳандозии сиёсати ҷадиди давлати 

шӯравӣ – сиёсати бозсозӣ буда, ин созмонҳо дар раванди демократикунонии ҷамъият, 

озодандешӣ ва ба даст омадани истиқлолияти давлатӣ нақши муассир доранд. 

        Дар тадқиқоти заминавии муҳаққиқон Б. Шокиров ва  А. Маҳмадкаримов, ки бевосита 

ба таъсисёбии ҳизбу созмонҳои ҷамъиятӣ бахшида шуда,  «Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нав 

дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992 )» унвон дорад,  масоили зиёд, ба 

амсоли пайдоиш ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои шаҳрвандӣ 

инъикос гардидаанд. Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, ба ақидаи муаллифон, яксон набуда, дар 

онҳо се ҷараён мушоҳида мегардад: куҳнапарастон-консерваторҳо, ислоҳотчиён-либералҳо 

ва радикалҳои иртиҷоӣ. Муаллифон сабабҳои объективӣ ва субъективии буҳрони ҲКИШ ва 

ҲК Тоҷикистонро муайян намуда, мутаассифона, муносибати ин ҳизбро бо руҳониён ва 

умуман диндорон изҳор надоштаанд. 

Бояд тазаккур дод, ки аксари муҳаққиқони таърихи сиёсии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол фаъолияти ҳизби демократии Тоҷикистонро манфӣ арзёбӣ намуда, дар 

бархӯрди сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ даст доштани онро собит намудаанд. 

Донишманди тоҷик Ҳ. Пирумшоев, ҳатто дар ҳақиқат демократ будани демократҳои ҷадиди 

Тоҷикистонро зери шубҳа мегузорад. Ба назари ӯ, демократҳои ҷадиди Тоҷикистон, ки 

«одитарин принсипи демократия – итоати ақалият ба аксариятро тамоман ба инобат 

гирифтанӣ нестанд», ҳақ надоранд худро демократ номанд. 

          Доктори илмҳои таърих Ҳ.Пирумшоев андешарониҳои хешро дар мавриди ҳизби 

демократии Тоҷикистон идома дода, дар ҷойи дигар изҳор медорад, ки яке аз усулҳои 

дӯстдоштаи онҳо иғвоангезии миллӣ буд. Ба ақидаи ӯ, «изҳороти сабукфикронаи раиси 

ҳизби демократ Шодмони Юсуф, ки русҳоро гаравгони фоҷиаҳои суратгирифтаи қувваҳои 

мухталифи сиёсӣ эълон намудааст, сабаби кӯч баста, аз ҷумҳурӣ баромада рафтани ҳазорҳо 

оилаҳои русзабон ва ӯзбекҳо гаштааст», ки ҳақ ба ҷониби ӯст. 

          Ҳ.Пирумшоев ҳизби демократии Тоҷикистонро ба писарбачае ташбеҳ медиҳад, ки 

«филмҳои голливудӣ ё тарғибкунандаи муштзӯриро дида, мехоҳад худ ба онҳо тақлид 

намояд, қувваташро дар шарикдарсон ва аз он калонтарҳо санҷад. Бинобар ин, доимо  дасту  

лағатпартоӣ  мекунад.  Махсусан,  агар фаҳмад, ки ин амали ӯ беҷавоб мемонад, он гоҳ худро 

мағлубнопазир эълон карда, ба роҳгузарҳо ҳам ҳамла менамояд». 

           Бояд зикр кард, ки аксари муҳаққиқони таърихи сиёсии Тоҷикистон фаъолияти ҳизби 

демократии Тоҷикистонро ҳамин гуна арзёбӣ намудаанд. Ба назари мо низ ҳизби ба ном 

«демократӣ»-и Тоҷикистон, ки дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ вуҷуд дошт, ягон 

принсипи демократияро боре ҳам риоя накардааст ва гузашта аз ин, дар муташанниҷ 

гардидани вазъи сиёсии ҷомеа ва сар задани ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) нақши муассир 

дорад.  

           Ҳизби дигаре, ки дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ созмон ёфта, дар воқеоти 

сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол, хоса дар бархӯрди сиёсӣ ва сар задани ҷанги шаҳрвандӣ 

ширкати фаъол ва мустақим дошт, Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Бояд 

тазаккур дод, ки аксари муҳаққиқони таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол раванди 

таъсисёбӣ, фаъолият ва мақсаду мароми ҳизби мазкурро хеле дақиқ таҳлилу баррасӣ 

намудаанд. Тибқи маълумоти Ҷумъабой Ниёзов конфронси муассисони Ҳизби Наҳзати 

Исломии Тоҷикистон 6 октябри соли 1990 ба таври махфӣ дар канораҳои деҳаи Чаҳортути 
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собиқ ноҳияи Ленин баргузор гардида, дар он Ҳизби Наҳзати Исломӣ ба сифати шуъбаи 

минтақавии ҳизби умумииттифоқии Наҳзати ислом таъсис ёфт. Дар ин конфронс 

Муҳаммадшариф Ҳимматзода раиси ҳизб интихоб гардида, оиннома ва барномаи ҳизб 

пешниҳод шуд. Муддати як сол Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳамчун шуъбаи 

минтақавии ҳизби умумииттифоқӣ фаоълият кард. Ба ақидаи Ҷ. Ниёзов танҳо баъди як сол – 

26 октябри соли 1991 съезди якуми ҳизб дар шаҳри Душанбе баргузор гардида, Ҳизби 

Наҳзати Исломии Тоҷикистонро ҳизби сиёсии мустақил эълон дошт. Вазорати адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳизби Наҳзати Исломро ҳамчун ҳизби сиёсии ҷумҳуриявӣ 4 декабри 

соли 1991 ба қайд гирифт. Ташкил ёфтани ҳизб боиси ҷудоӣ дар байни диндорон ва 

пешвоёни онҳо гардид. Ба ақидаи А.Холиқзода, «худи қозии мусулмонони Тоҷикистон Ҳоҷӣ 

Акбар Тӯраҷонзода ташкил ёфтани ҳизби наҳзати исломро тарафдорӣ накард».  

          Бояд қайд кард, ки аксари муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ Ҳизби Наҳзати Исломии 

Тоҷикистонро дар бархӯрди сиёсии солҳои 90-уми асри ХХ гунаҳкор дониста,  кӯшиши 

онҳоро ҷиҳати табдил додани низоми давлатдории дунявӣ ба динӣ яке аз сабабҳои сар 

задании ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) арзёбӣ кардаанд. 

  Бояд қайд кард, ки тибқи маълумоти манбаи мазкур нахустин маҳфили сиёсӣ бо номи 

«Рӯ ба рӯ» ҳанӯз дар охири соли 1988 дар шаҳри Душанбе таъсис ёфта, роҳбарии онро 

корманди Кумитаи Ҷавонони Тоҷикистон Зафар Саидов ва устоди ҷавони Донишгоҳи 

давлатии Тоҷикистон – Ҷумахон Исоев ба уҳда доштанд. Ба ақидаи собиқ раиси ҳизби 

Демократии Тоҷикистон Ҷумабой Ниёзов, «маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» дар бедории халқи 

тоҷик ва боварӣ пайдо кардан ба идеяҳои бозсозӣ саҳми босазо гузоштааст». 

          Дар  солҳои 1989-1990 дар шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳои ҷумҳурӣ ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-

сиёсӣ, аз қабили фронти халқии «Ваҳдат» дар Истаравшан, ҳаракати халқии «Ошкоро» дар 

шаҳри Кӯлоб,  ҳаракати халқии «Эҳёи Хуҷанд», «Дирафши Ковиён», «Бохтар», 

«Самарқанд», «Куруши Кабир», «Суғдиён», «Ваҳдат», «Пайванд» дар дигар шаҳру навоҳии 

ҷумҳурӣ таъсис ёфтанд. Раванди таъсисёбӣ ва мақсади ниҳоии ин ҳаракатҳои минтақавӣ дар 

китоби «Бунёди давлатдории навин» муфассал инъикос гардидааст. Ба ақидаи муаллифони 

ин таҳқиқот, аъзоёни ин ташкилотҳои ҷамъиятӣ асосан зиёиёни рӯҳияи демократидошта: 

муаллимон, кормандони соҳаи фарҳанг, нашру табъ, адабиёт маҳсуб меёфтанд. Дар байни ин 

ҳаракатҳои ҷамъиятӣ маҳфили «Ошкоро», ки ҷонибдори гуногунандешии сиёсӣ, бисёрҳизбӣ 

ва адолати иҷтимоӣ буд, бештар ҷанбаи сиёсӣ касб карда, аз роҳбарияти ҷумҳурӣ талаб 

мекард, ки ҳуқуқи минтақаҳоро сарфи назар накарда, баҳри иштирок дар идоракунии давлат 

ба намояндагони онҳо имконияти мусоид фароҳам биёранд. 

          Фаъолияти ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсиеро, ки дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ таъсис ёфта 

буданд, муовини раиси созмони мардумии «Растохез» Абдуқодир Холиқзода низ дар асари 

«Тоҷикони Мовароуннаҳр аз истилои Русия то истиқлол»  таҳлил кардааст. Ба андешаи ӯ, 

сарфи назар аз ҳадафҳои неки худ созмону маҳфилҳои шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ на танҳо ба 

раванди баҳамоии миллат, ба ваҳдати миллӣ халал ворид мекарданд, балки «ба вусъат 

ёфтани маҳалгароӣ ва ҷудоии миллӣ мусоидат мекарданд», ки ҳақ ба ҷониби ӯст. 

          Бояд зикр кард, ки дар ташаккулёбии тафаккури сиёсии аҳолии шаҳри Душанбе 

маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» нақши муассир дошт, ки ин нуктаро тамоми муҳаққиқини 

ҳаракатҳои халқӣ ва маҳфилҳои сиёсии ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ таъкид кардаанд. 

Аммо маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» дар ибтидои соли 1990 мавҷудияти худро хотима дод. 

Мавқеи онро созмони мардумии «Растохез», ки дар охири моҳи декабри соли 1989 таъсис 

ёфта буд, ишғол кард. Раиси ин ташкилот корманди Институти иқтисоди Академияи илмҳои 



ПАЁМИ ДТТ  1(9)2022 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

15 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ Тоҳири Абдуҷаббор интихоб гардид. 

«Растохез» ақидаҳои табақаҳои мухталифи ҷамъиятро инъикос намуда, нуфузи он ба зудӣ 

дар байни зиёиёни тоҷик хеле боло рафт. Ба ақидаи И. Усмонов, созмони мардумии 

«Растохез» дар воқеаҳои сиёсии солҳои 1989-1990 нақши умдатарин дорад. Тибқи барнома 

«Растохез» созмони иҷтимоие буд, ки ба он ҳам шахсони алоҳида ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ 

дохил шуда метавонистанд. Зеро ҳар фард сарфи назар аз миллат, дин, ҳизбият, аъзогӣ дар 

иттифоқи касаба, вазъи иҷтимоӣ, агар «Оиннома» ва барномаи «Растохез» - ро эътироф 

намояд, аъзои он буда метавонист. Ҳатто коммунист метавонист аъзои «Растохез» бошад. 

Зеро «Растохез» на муборизаи сиёсӣ, балки таҳаввулоти фарҳангиро ҳадафи худ эълон дошта 

буд. Аз ин рӯ дар «Растохез» шахсиятҳои маъруфи илмию фарҳангӣ гирд омада буданд. 

Онҳо ба ин васила мехостанд, ки дар ҳаёти фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба манфиати 

забони тоҷикӣ таҳаввулоти фарҳангие ба вуҷуд оваранд. 
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ОМИЛҲОИ  АСОСИИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Дар мақолаи мазкур сабабҳои асосии сар задани воқеаҳои феврали соли 90-уми  қарни 

ХХ бо нигоҳи тоза ва тадқиқоти амиқ нишон дода шудааст. Муҳаққиқ зимни пажӯҳиш  

сабабҳои ҳар гуна ҷунбишу ҳаракатҳои сиёсиро дар Тоҷикистон аз назари муҳаққиқони 

ватанию хориҷӣ баррасӣ намуда, ба чунин хулоса меояд, ки чунин ҷунбишҳои сиёсӣ дар 

натиҷаи аз байн рафтани муносибатҳои сиёсию иқтисодии ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ ба вуҷуд омада, ба ҳар гуна низоъҳои мазҳабию миллӣ заминаи асосиро фароҳам 

овард. Тоҷикистони ҳанӯз ба истиқлоли сиёсӣ нарасида, дар ин росто аввалин бор ба 

бархурдҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шуда, ба буҳрони  сиёсӣ боис гардид. Аз ин вазъи ногувори 
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сиёсӣ неруҳои ҷоҳталаб бо дастгирии “хоҷагони хориҷӣ”- и худ истифода намуда, роҳи 

ягонаи ба даст овардани ҳокимиятро дар ин муборизаҳо дар ташкили ҷанги шаҳрвандӣ  

медиданд. Масоили мазкур аз ҳамин нуқтаи назар мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.  

Калидвожаҳо: давлати миллӣ, озодӣ, миллат, ҷаҳонбинӣ, қонун, забони тоҷикӣ, 

тоҷик, низоъ.  
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

    

В данной статье свежим взглядом и глубоким исследованием показаны основные 

причины событий февраля 90-х годов ХХ века. Исследователь рассматривает причины 

любых политических движений в Таджикистане с точки зрения отечественных и зарубежных 

исследователей и приходит к выводу, что такие политические движения являются 

следствием развала политических и экономических отношений бывших союзных республик 

и любых религиозных и национальных конфликтов. Таджикистан, ещё не добившийся 

политической независимости, впервые в этой связи столкнулся с социальными конфликтами 

и вызвал политический кризис. Воспользовавшись этой неблагоприятной политической 

обстановкой, повстанцы при поддержке своих «иностранных хозяев» видели единственный 

способ получить власть в этой борьбе - организовать гражданскую войну. Данные вопросы 

исследуются с этой точки зрения. 

Ключевые слова: национальное государство, свобода, нация, мировоззрение, право, 

таджикский язык, таджик, конфликт. 

MAIN FACTORS OF THE CIVIL WAR IN TAJIKISTAN 
   

In this article, with a fresh look and in-depth research, the main causes of the events of 

February of the 90s of the twentieth century are shown. The researcher considers the causes of any 

political movements in Tajikistan from the point of view of domestic and foreign researchers and 

comes to the conclusion that such political movements are the result of the collapse of political and 

economic relations of the former Soviet republics and any religious and national conflicts. laid the 

foundation. Tajikistan, which has not yet achieved political independence, faced social conflicts for 

the first time in this regard and caused a political crisis. Taking advantage of this unfavorable 

political situation, the rebels, with the support of their "foreign masters", saw the only way to gain 

power in this struggle - to organize a civil war. These questions are investigated from this point of 

view. 

Key words: national state, freedom, nation, worldview, law, Tajik language, Tajik, conflict. 
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МУНОСИБАТҲОИ ЗАМОНИЮ МАКОНӢ ДАР ШЕЪРИ ФАРЗОНА 

 

Бобоева Т.Р. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар тамоми мавҷудияти ҳастии башар ва ҷараёни таърих инсоният ҳамеша зери 

таъсири муносиботи мухталифмазмуни ҳамарӯзаи зиндагии хеш қарор дошт. Муносибатҳои 

замонию маконӣ барои рушду нумуи шахсият, инчунин тараққӣ ва таназзули моддиву 

маънавии ӯ ҳаргиз бидуни асар намемонд. Зиндагии шоирон низ аз  қолаби ин гуна 

бархӯрдҳо ва таъсирот берун набуд ва аз оғоз то имрўз ин нукта дар шеър ба рўшанӣ ҳувайдо 

мегардад. Аз мазмуни ин байти Рӯдакӣ рӯҳи замони фарҳангпаноҳ ва рӯзгори ибратангези 

Сомониёни бузург пеши назар меояд: 

Киро бузургиву неъмат зи ину он будӣ, 

Варо бузургиву неъмат зи Оли Сомон буд [11, с.19]. 

Ва ё дар ҳоле ки Хоҷа Ҳофиз «Ин чӣ шӯрест, ки дар даври қамар мебинам» мегӯяд, 

садое аз аъмоқи рӯзгори пурталотуми шоир ва нобасомониҳои он ба гӯши мо мерасад. 

Ҳамин тариқ, рӯҳи замон дар тамоми масири таърихи адаби форсӣ дар оинаи шеър 

таҷаллӣ ёфта, замонҳоро то мо интиқол додааст. Шиблии Нуъмонӣ таъкид кардааст, ки агар 

фосилаи замонҳоро муаррих дар чанд муҷаллад ғунҷоиш диҳад, шоир қодир аст, ки онро дар 

байте ва ҳатто мисрае инъикос намояд [10]. 

Баробари ин, Ризо Бароҳанӣ инъикоси таърихи замон ва зиндагии рӯзгори хешро дар 

шеър аз муҳимтарин расолати шуаро меҳисобад. Ба андешаи ӯ, рисолати таърихӣ ва замонии 

шуаро, қабл аз ҳама, ба дарки моҳияти аслии муносиботи рӯзгори хеш маҳсуб мегардад. 

Шоир бояд бахубӣ эҳсос ва идрок намояд, ки дар кадом рӯзгор мезияд ва рисолати аслии ӯ 

дар баробари ин зиндагӣ аз чӣ иборат аст [2]. 

Баррасии ин масъала дар таҳқиқоти Зиёи Муваҳҳид то андозае сурати фалсафӣ касб 

карда, масъалаи замон дар доираи матолиби сиёсӣ маҳдуд гардидааст. Ба ин хотир аст, ки 

муҳаққиқи мазкур унвони таҳқиқоти худро «Шеъри сиёсӣ» гузошта, то андозае масоили 

сиёсиро ба гунаи ифодаи масъалаи инъикоси замон дар шеър арзёбӣ кардааст [1]. 

Таҳқиқи бархе аз муносиботи замонии имрӯз, ки ба ташаккули худшиносии миллӣ 

интисоб доранд, дар мақолаи Муҳаммадҷон Шакурӣ «Шеъри худсозӣ ва худшиканӣ» хеле 

хуб сурат гирифтааст. Аз он ҷумла, ҷанбаи мазбури шеъри Фарзона низ дар ин мақола ба 

гунаи хос арзёбӣ шудааст. Аз ҷумла, дар мақола омада: “Он оҳанги таассуф ва навмедӣ, ки аз 

шеъри бохтҳо дар солҳои шасту ҳафтод ба гӯш мерасад, дар солҳои навад пурсӯзтар садо 

дод, гоҳ дар ҳаққи миллат, ки арзишҳои волои маънавиро аз даст дода, ба фақри маънавӣ 

дучор шудааст, таънаомез шунида мешавад. 

Фарзонаи Хуҷандӣ мегӯяд: 

mailto:asomiddin@mail.ru
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Даст ба кору дил ба ёр, ёр куҷову кор ку? 

Бо чӣ шитоб омадам, вой ки интизор ку? 

Рӯд, ки хушк шуд, чӣ монд, қатраи охирин куҷо, 

Қофила рафт, рафт, рафт, аз пайи он ғубор ку? [7, с.17]. 

Яке аз намояндагони барҷастаи адабиёти муосири тоҷик Фарзона низ ба навъе ин 

расолати таърихии шуароро ба анҷом мерасонад. Мо, ки инсони имрӯз ҳастем, лаҳзаҳои 

ҷудогонаи зиндагии хешро дар оинаи ашъори ӯ муҷалло мебинем. Фардо бошад, ин шеър 

сурати зиндагии имрӯзи моро муаррифӣ хоҳад намуд. Ба далели ин андеша ва чанд лаҳзаҳои 

ҷудогонаи ҷилваи зиндагӣ ва замон дар шеъри Фарзона таваҷҷуҳ хоҳем кард. 

Қаблан бояд изҳор намуд, ки ифодаи рӯҳияи замон танҳо ҳовии матолиби сиёсиву 

иҷтимоӣ ва тасвири зиндагии инсон дар як давраи муайян нест. Балки дар доираи ин матолиб 

имкон дорад, ки масоили муҳимми ахлоқӣ, фарҳангию маънавӣ низ ғунҷоиш ёбад, ки аз 

асари муносибатҳои мавҷудаи фазову вақти муайян ба шеъри шоир кӯч бастааст. Ба ибораи 

дигар, дар тавлиди ин гуна ақоид замона асари қавӣ мегузорад. Аммо дар матолиби зайл 

бештар масоиле тарҳрезӣ мешавад, ки мунҳасир ба давраи муайяни таърихӣ набуда, балки то 

ҷое набзи замонаҳоро мунъакис месозад. Ба таъбири дигар, агар рисолати аввалияи шоир 

ифодаи сурати замон ва муносибатҳои ҷорӣ дар шеъри худ бошад, рисолати дигари ӯ ибрози 

матлабест, ки аз муносибатҳои замонӣ сарчашма гирифта, рӯҳи замонаҳоро ифода менамояд. 

Гузашта аз ин, ҳамин вазифаи бузурги таърихии шоир аст, ки ӯро дар тамоми адвор 

маҳбубият бахшида, ашъорашро ба сӯйи абадият раҳнамун месозад. Аз ин нигоҳ, вобаста ба 

ин гуна расолати суханварии шоир метавон масъалаи рӯҳи замонро дар шеъри Фарзона дар 

ду даста баррасӣ намуд: 

1. Инъикоси афкор ва матолибе, ки аз муносибатҳои замонӣ берун омада, рӯҳияи 

замонаҳоро метавонанд ифода намоянд. 

2. Инъикоси замон ва муносибатҳои ҷории он дар шеър. 

Мусаллам аст, ки баъзе муносибатҳои ҷамъиятӣ, ба вижа тарғибу ташвиқи муносиботи 

ахлоқӣ ба ваҷҳи тарбияи инсони комили маънавӣ дар ҳамаи давру замонҳо ба ҳайси 

масъалаи аввалияи ҷамъиятӣ шинохта шудааст. Вале дар шеъри шуаро аксаран ин гуна 

матолиб бар асари муносибатҳои ҷории ҷамъиятӣ ҳамчун масъалаи муҳимми замонавӣ 

инъикос мегардад. Дар шеъри Фарзона низ ин гуна матолиб мавқеи худро дорад, ки ҷиҳати 

ба субут расонидани афкори хеш намунаҳое хоҳем овард. 

Маълум аст, ки дар ҳама давру замонҳо инсоният ба покиву сафо гароиш намуда, 

нуктаҳои мазкурро ҳамчун василаи муҳим ба сӯйи худошиносӣ меҳисобад. Аз ин нигоҳ, дар 

шеъри шуарои гузашта ва имрӯза мавзӯи мазкур ҳамчун нуктаҳои муҳимми тарбиявии 

инсони комил дар ҳама адвор инъикос гардидааст. Дар партави ин гуна афкори ирфониву 

ахлоқии ашъори шуарои гузашта аст, ки Фарзона фармудааст: 

Оинаи дил кунам чиҳилшӯ, зангори қадимаро зудоям,  

Зеро ки мубашшири муҳаббат кӯбад дари покҷавҳаронро [5, с.24]. Ҳарчанд дар ин байт 

муроҷиати шоир ба сӯйи худи ӯст, вале чун ба асли маънавии байт таваҷҷуҳ намоем, таблиғи 

гароиши инсон ба сӯйи покизагиву софдилӣ ҷилва мекунад, ки то андозае гуфтори дархури 

замонҳост. Шоир дар заминаи таъкиди иҷрои амали мазкур дар ниҳоди хеш инсониятро сӯйи 

покизагиву назофат мехонад. Зеро инсоният дар ҳама давру замон ниёз ба покизагии рӯҳу  

қалб дорад ва ифодаи ғояи худошиносӣ маҳсули тафаккури ҳамаи давраҳои таърихӣ буда, 

минбаъд низ идома меёбад. Аз ин лиҳоз, баёни ин гуна матолиб дар шеъри Фарзона, ки аслан 
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бар асари муносибатҳои ҷории замон берун омадааст, то ҷое мақоми ашъори ӯро ба ҳайси 

оинаи афкор ва рӯҳияи замонаҳо муқаррар месозад. 

Шинохти ҳақиқати олам ва маърифати бебаҳои он, инчунин шару шӯри дунёи 

фитнаангез ҳамеша дар мадди назари шуарои адвори мухталиф қарор дошта, ба ҳайси мавзӯи 

муҳимми адабиёти ирфонӣ ва ахлоқии давраҳои гуногуни адабиёти тоҷик табодул кардааст. 

Дар ашъори Фарзона низ натиҷаи ин гуна маърифат ҷилвагар аст. Масалан, дар байте аз 

ғазали шоир омада: 

Оҳ, ин сарои кӯзпушт бас фитна дорад дар сиришт,  

Ҳар дам ба берун сар кашанд аз кӯзаҳо Хаттобҳо [5, с. 47]. 

Ҳамин тавр, дар идомаи анъанаҳои беҳтарини адабиёти гузаштаи форсӣ Фарзона низ 

тавонистааст, ки набзи замонаҳоро дар шеър ифода сохта, нуктаҳои барои талаботи тамоми 

давраҳои рӯзгори инсонӣ ҷавобгӯро баён намояд. Намунаҳои мазкур далолат бар он доранд, 

ки фарогирии масоили баёншуда дар шеър яке аз муҳимтарин иллатҳои иштиҳор ва 

маҳбубияти шоир гардидааст. 

Бахши дигари ашъори Фарзона ба масоили муҳимтарини замонаи худи шоир бахшида 

шуда, то андозае аз анҷоми расолати таърихии ӯ дар ин ҷода дарак медиҳад. 

Агар ба сурати зиндагии имрӯз таваҷҷуҳ намоем, рӯшан мешавад, ки дар тафаккури 

инсони имрӯз асолати зиндагӣ дар муносиботи бозорӣ акс ёфтааст. Таваҷҷуҳи аксарият ба 

бозор, яъне макони аслии дастовардҳои инсон барои таъминоти маишат равона шудааст. Ин 

аст, ки Фарзона аз тафаккури инсони имрӯз садо мекунад:  

Биё, зи растаи бозор бигзарем,  

Роҳи дигар нест [3, с.100].  

Дар ин шеър, вақте ки матолиби зикршуда ба гунаи муайян баён мегарданд, мо лаҳза – 

лаҳза тасвири зиндагии иҷтимоии мардумро тамошо мекунем. Ҷойи дигар, чун шоир «Замон 

замони чакомак нест», - мегӯяд, сухан аз нузули тафаккури инсоният ва савияи донишу 

хиради ӯ меравад. Танҳо ҳамин мисраъ бори як лаҳзаи зиндагии имрӯзаро метавонад 

бардошта бошад. Мо ҳамарӯза дар зиндагии воқеӣ ин дардеро, ки аз дили шоир баромадааст, 

эҳсос мекунем. Ин аст, ки баъдан дар хотимаи ҳамин шеър матлабро ба таври зайл ҷамъбаст 

мекунад: 

Роҳи касе ба сӯйи ман нест, сӯйи бозор аст [3, с.100].  

Шоир вақте роҳ сӯйи ман нест, мегӯяд, дар вусъати ин ибора дунёи маъниҳо ғунҷоиш 

дорад. Зеро бо зикри «сӯйи ман» шоир дунёи маънавию олами ормону андешаҳои рӯшанро 

дар назар дорад. «Ман» пеш аз ҳама, шахсияти як нафар шоир аст, ки ҳомили дунёи бузурги 

маънавӣ – шеър мебошад. Ҳосили гуфтор он аст, ки имрӯз ба маънавияту шеър ва ирфон касе 

таваҷҷуҳ надорад. Бештар мардум роҳ сӯйи бозор доранд, яъне гирифтори гирдоби ҳавасу 

қурбони нафси хешанду кам ба фарҳангу маънавиёт ва шеър таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. 

Аз ин ҷо рӯшан мегардад, ки шоир бо гароиш ба маонии мармуз дар вусъати як ибора ё 

калима дунёи маънӣ ва тафаккури хосаро ғунҷоиш додааст.  

Мавриди дигар, таассуфи шоир аз ояндаи ҷавонони имрӯз аст, ки дар оғӯши талошҳои 

бозории зиндагӣ ғарқидаву фурӯ рафтаанд. Фардои худро дар пушти панҷараҳои нафси 

дунявӣ тасвир мекунанд.  

Дар шеъри «Фаромӯши замон» Фарзона аз ҷавоне ёд мекунад, ки «бо неруи рустамӣ» 

дар бозор колои ҳақири хешро мегустарад ва асли зиндагии худро бо фурӯши қандҳои 

қоғазпеч бунёд мегузорад: 

Навҷавоне буд. Колои ҳақири худро 
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дар сари кӯчаи мо мегустурд. 

Неруи рустамӣ 

аз шонаҳои солими ӯ наъра мекашид. 

Навҷавон рӯйи курсии куҳнае нишаста буд 

ва  рӯзҳои гулобии зиндагияшро падруд мегуфт. 

Қандҳои бехаридораш 

дар пираҳани қоғазии хеш арақ мекарданд [5, с.300].  

Ҳадафи аслӣ аз тасвири пораи зиндагии ҷавон таъкиди ин нукта аст, ки имрӯз ҷавонон 

ғарқа дар гирдоби зиндагӣ беҳтарин лаҳзаҳои ҳаёти худро барабас масраф мекунанд. Ба 

ибораи шоир, онҳо дар чунин ҳол рӯзҳои гулобии зиндагиашонро падруд хоҳанд гуфт. Fояи 

аслии ин шеър ба навъе хислати тарбиявӣ низ дорад. Мо бояд аз тақдири ояндаи ҷавонон 

биандешем.  

Бо афзалияти муносибатҳои моддиву иҷтимоӣ дар зиндагии инсони имрӯз арзишҳои 

маънавӣ эътибори худро аз даст медиҳад. Аз ин хотир, шоир дар бозорҳои Хуҷанд дунболи 

харидани меҳрубонӣ аз чашмҳои инсоният мешитобад: 

Роҳи бозор куҷост? 

Ман басе мехоҳам аз чашме меҳрубонӣ бихарам. 

… Лек ҳайҳот, дар ин бозор, бозори Хуҷанд, 

Чеҳраҳо туршу суханҳо тунданд [5, с.285].  

Манзараи дигари зиндагӣ дар тасвири рӯзгори гадоёни сари роҳе, ки ҳамарӯза 

пешорӯйи мо ҷилвагар мегардад, ифода ёфтааст. Вақте ки Фарзона мегӯяд: 

Ман аз миёнаи бозор меравам, 

Ба кафи бози гадоён садафи барф мефитад [5, с.274].  

Мавриди таъкид аст, ки дар ин ду мисраи шеърӣ навъе тасвири зиндагии имрӯз ҷой 

гирифта, ки лаҳза – лаҳза авзои рӯзгори ҳолиро тафсир мекунад. Баъдан, дар ҳамин шеър аз 

растаи мардикорони ноумед ёдовар мешавад, ки барои харидани меҳнати кироии эшон касе 

талабгор нест. Чун дар чашмҳову дилҳо ҷарақаи меҳрубонӣ дигар намедурахшад, бояд ин 

арзиши волои инсониро дубора эҳё кунанд ва ҳифз намоянд: 

Дар таҳи тути калон 

Мардикорони ноумед ба овози пешин гӯш медиҳанд ва мегӯянд: 

Дер шуд, ҳеҷ талабгор наомад [4, с.274].  

Танҳо дар ҳамон ҳолат башар метавонад ба мунтаҳои мақсуди худ бирасад, ки фориғ аз 

ваҳми дарёфти обу дона меҳрубониро ба хотир оварад. Чунин аст ниҳояти андешаи шоир дар 

тафсири порае аз рӯзгори имрӯз: 

Оқибат хона гарм хоҳад шуд. 

Оқибат қандили булӯрии мо хандаҳои мунир хоҳад зад. 

Оқибат тарҳи меҳрубоне аз оинаи нилӣ 

дерпайғоми субҳ хоҳад гуфт. 

Оқибат ин мардум  

фориғ аз ҷустуҷӯйи обу дона хоҳанд шуд 

ва меҳрубониро   

боз хоҳанд ба хотир овард 

Меҳрубонӣ чӣ буд? Дар ёд доред? [5, с.275]  
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Пас, маҷмуаи тафсири лаҳзаҳои мухталифи рӯзгори имрӯз шоирро ба натиҷае 

мерасонад, ки меҳрубонӣ, меҳр, муҳаббат асли зиндагӣ аст, ки ба абадият хоҳад пайваст. Аз 

ин дидгоҳ, ба ҷуз ин авотифи рӯҳонӣ чизи дигар поянда нахоҳад монд. 

Таваҷҷуҳ ба ин ғояи ашъори Фарзона бозгӯйи он аст, ки андешаи мазкур ҳанӯз беш аз 

600 сол қабл дар тафаккури Мавлонои Балх ба сурати зайл таҷалло ёфта буд: 

Мо ҳеҷу замона ҳеҷу дунё ҳама ҳеҷ, 

Эй ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ бар ҳеҷ мапеч. 

Донӣ, ки зи одамӣ чӣ мемонаду бас, 

Меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеҷ [8, с. 145]. 

Аммо ин матлаб дар шеъри Фарзона ба сурати тоза ва тафаккури ҷадид ифода ёфтааст, 

ки аз ғояи умумиинсонӣ будани андешаи мазкур дарак медиҳад. 

Ҷанбаи дигари инъикоси воқеоти замонӣ ва масоили вижаи баёнгари рӯҳияи замон дар 

шеъри Фарзона дар корбасти вожаву истилоҳоти хосаи давр зуҳур мекунад, ки ба навъе дар 

заминаи кашфиёти ҷадид ҳамчун луғоти навини забонӣ шинохта шудаанд. Аз ин хотир, дар 

ашъори Фарзона вожаҳои муосири тилфун, клос, тайёра, саксафун, компутер ва амсоли инҳо 

роҳ ёфтаанд, ки ба таҷаддуди афкор ва сурати шеъри шоир ишорат менамоянд. Аз ҷумла, дар 

ин шеър вожаи клос хеле зебо ба кор гирифта шудааст: 

Зиндагӣ нест чу иншои клосси даҳум, 

Ки ба ҳар навъ, ки хоҳам, зи нав эҷод кунам [5, с.162]. 

Истифодаи чунин вожаҳо дар шеър бамаврид буда, то андозае бозгӯйӣ он аст, ки шоир 

матолиби пешин ва маонии куҳанро дар пероҳани наву тоза гуфта тавонистааст. 

Дар мавриди дигар, бо корбурди ибораи ишқи компутерӣ шоир гирифториҳои инсони 

муосирро изҳор кардааст: 

Эй сокинони асри ҷадид! 

Ба дили маснуии шумо муборакбод 

Ишқи компутерӣ [5, с.432].  

Ҳамин тариқ, набзи замон дар шеъри Фарзона ба тарзи хоса ва тафаккури нави имрӯз 

ифода гардидааст. Ҷилваи лаҳзаҳои ҷудогонаи зиндагӣ чун оинаи мусаффо маҷмӯи 

муносибатҳои ҷории зиндагии моро дар шеъри шоир бозгӯӣ мекунад. 

Баробари ин воқеияти қавӣ доштани тасовири зиндагӣ дар шеър аз таваҷҷуҳи хосаи 

Фарзона ба масоили иҷтимоӣ ва андеша дар омилҳои пешрафти ҷомеа дарак медиҳад. Ба 

хотири инъикоси воқеъбинона шоир кӯшидааст, ки зиндагиро мисоли тасвири соф дар оина 

ба қаламрави шеър зиндаву бериё кӯч диҳад, ки ин ҳам аз лиҳози ҳунарӣ ба дӯши шоир 

масъулияти бузургеро мегузорад ва он чӣ дар ин навиштаи хурд омада, бахши кӯчаке аз 

мабоҳиси мазкур аст. 
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МУНОСИБАТҲОИ ЗАМОНИЮ МАКОНӢ ДАР ШЕЪРИ ФАРЗОНА 

Дар мақола, асосан, ба масъалаи корбасти вожаву истилоҳоти хосаи давр дар ашъори 

шоир, ки тафаккури мудернии ӯро дар шеър бозгӯ мекунад ва эҳсос мегардад, ки ў набзи 

замонро рўҳан дар пайвастагӣ ба ҷаҳони андешаҳояш дарк мекунад, таваҷҷуҳ зоҳир 

гардидааст. Қайд шудааст, ки воқеияти қавӣ доштани тасовири зиндагӣ дар шеър аз 

таваҷҷуҳи хосаи Фарзона ба масоили иҷтимоӣ ва андеша дар омилҳои пешрафти ҷомеа дарак 

медиҳад ва бар ин ваҷҳ, дар ашъори шоир тасвири ҳаводиси макониву замонӣ ҳамчун 

вижагиҳои хосаи тасвирсозӣ қарор гирифта, дар доираи ин матлабҳо тасвирҳои зиёди 

шоирона офарида шуданд.  

Калидвожаҳо: адабиёти муосири тоҷик, шеъри муосир, тафаккури шоирона, афкори 

фалсавӣ, ирфон, матолиби сиёсиву иҷтимоӣ, набзи замон, муносибатҳои замониву маконӣ, 

тасвирсозӣ, тасвирҳои шоирона.  

 

ВРЕМЕННЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ПОЭЗИИ ФАРЗОНЫ 

В статье рассматриваются вопросы употребления  особой лексики и терминологии в 

поэзии Фарзоны, отражающие ее  модерновый взгляд, уделено внимание ее эмоциональному 

восприятию новых веяний и тенденций в социуме. Автор отмечает, что  описание социально-

культурных явлений  в ее поэзии имеет твердое обоснование, что свидетельствует о ее 

огромном внимании и интересе к социальным  вопросам, философских размышлениях о 

развитии общества. На этом основании поэтическое описание общественных явлений и 

исторически значимых событий является особой чертой в поэзии Фарзоны, вследствие чего в 

поэзию вошло немало уникальных и неповторимых образов. 

Ключевые слова: современная таджикский литература, современная поэзия, 

поэтическое мировоззрение, философское мировоззрение, мистика, социально-политические 

проблемы, дух времени, пространственно-временные отношения, описание, поэтические 

образы. 

 

TIME AND SPATIAL RELATIONS IN THE POETRY OF FARZONA 

The world view, which attaching each historical period, social and cultural connection, 

attendant to the poets in life, was always attracted in her poetry in this article. On the question of 

special vocabulary and terminology inherent to every historical period, the author of the article gave 

the examples from the poetry of the prominent modern Tajik poetess Farzona, in whose poetry the 

elements of modern society and social and cultural phenomenon are brightly reflected. 

Key words: modern Tajik poetry, modern poetry, poetic world view, philosophical world 

view, mysticism, social and political problems, the spirit of the times, spatial-temporal relations, 

description, poetic images. 
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ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ НОСИРА ХУСРАВА 

 

Боракова Дж.Р. 

Технологический университет Таджикистана 

 

 Социальные и культурные условия оказали большое влияние на формирование 

мировоззрения Носира Хусрава  и его этические учения. Как показывает анализ творческого 

наследия Носира Хусрава, его мировоззрение выросло на основе предшествовавшей ему 

духовной культуры. Судя по философско-этическим и литературным трактам мыслителя, на 

формирование его этических взглядов большое влияние оказало, во-первых, наследие 

античной культуры - древнегреческая и эллинистическая мудрость, во-вторых, различные 

философские учения, в-третьих, труды персидских поэтов-мыслителей. Безусловно, что 

наследие антично-древнегреческой и эллинистической культуры сыграло положительную 

роль в его становлении как мыслителя. Идеи античных мыслителей представляли для Носира 

Хусрава глубокое вляние на всю мусульманскую культуру и науку. Носир Хусрав творчески 

осваивал то, что являлось наиболее жизненным и поучительным. Следует отметить, что 

этическое учение Носира Хусрава, в отличие от идей древнегреческих философов, это 

отражение реальности средневекового мусульманского Востока (1, 45). 

 Одним из основных идеологических источников формирования взгядов Носира 

Хусрава является общественная мысль древних народов Востока – Средней  Азии и Ирана. 

До арабского завоевания наблюдался рост духовной культуры и социально-философских и 

политических учений, таких как:  зороастризм, манихейство и маздакизм. 

 Зороастризм – одна из первых монотеистических религий, которая вбирает набор 

абстрактных вопросов, связанных с отношениями между человеком и Богом, то есть Богом 

человека. Это первая религия, которая рассматривает важнейшие философские проблемы, 

mailto:Farah_a@mail.ru
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касающиеся самого человека, его свободы и ответственности, а также множество важных 

этических вопросов, среди которых особое место занимали понятия (8, 67). 

 Основа верований древних арийцев была заложена ещё в период индоевропейского 

сообщества, тогда как религиозная система древних индейцев-иранцев  возникла позже, 

когда эти племена жили вместе.  

 Идеологические истоки формирования философских взглядов были обусловлены 

различными философскими учениями, в том числе «многие гуманистические идеи Авесты» 

могли повлиять на ранних средневековых мыслителей через их знакомство с греческой 

мудростью, поскольку этика зороастризма повлияла на Демокрита. Естественно, можно 

предположить, что нравственные взгляды зороастризма повлияли как опосредованно через 

их переосмысление древними греками, так и непосредственно. В качестве примера, можно 

отметить самые яркие идеи зороастризма как идеи  справедливости, всеобщего равенства, 

гуманизма, необходимости борьбы человека со злом и т.д.  Особенно ярко выражено влияние 

зороастрийского учения на воззрения Носира Хусрава, в частности, на его социально- 

философскую тематику. Среди основных этических идей зороастризма, которые могли 

повлиять на  мировоззрения Носира Хусрава, можно назвать следующие: 

-  среди основных благ в Авесте указан труд, то есть именно благодаря труду по Авесте 

(земледелие и скотоводство), в человеке развиваются нравственные качества, дающие ему 

возможность одержать победу над демонами; 

-  идея справедливого правителя, которая созвучна с идей о том, что управление 

должно быть лучше; 

- в контексте этнического идеала зороастризма – благая мысль, благое дело 

рассматриваются такие слова как добро, благо, честность, справедливость, щедрость (6, 89); 

-  в контексте этического идеала зороастризма – хорошая мысль, доброе дело 

рассматриваются такие слова,  как добро, честность, справедливость, великодушие и т.д. 

 Манихейство сформировалось на основе зороастризма, однако испытало на себе 

огромное влияние учения раннего христианства и греческой идеалистической философии. 

Вообще можно сказать, что манихейство представляло собой синтез зороастризма и 

христианства. 

 Использование манихейства было зороастрийским дуализмом, признанием двух 

основных принципов жизни – противостоящих царст света, добра и духа царству тьмы и зла. 

Кроме того, материальные блага – зло и желание их приобрести осуждается, поскольку они 

считают дурные качества разрушающими человека. Они рассматривают общество и 

человеческие отношения через призму религии и считают, что эти отношения регулируются 

божественным законом. 

 На средневековом мусульманском Востоке в области социальной и философской 

мысли наиболее важными идеологическими источниками были платонизм, неоплатонизм и 

перипатетизм Аристотеля, а также естественнонаучная мысль Евклыда, Птолемия  и т.д. 

 Как Хано Фахури и Халили Яри указывают: «Мусульмане были знакомы не только с 

наследием Платона и Аристотеля, но и с размышлениями до сократовских мудрецов». Так, 

например, взгляды Анаксагора и Эмпидокла встречаются в мутазилите Абулхузейл Аллафа 

(3, 89). Мы постараемся в нашей статье представить процесс зарождения, становления и 

развития социальной и политической мысли, который явился одним из идеологических 

условий формирования этического учения Носира Хусрава. Как известно, одной из первых и 

фундаментальных проблем, загадочной загадкой, над которой размышляла первая 
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древнегреческая философия, была физика природы. Следовательно, это период примерно с 

600 по 450 год нашей эры. Ранее древнегреческая философия называлась натурфилософским 

периодом. Дело в том, что натурфилософские исследования ранних древнегреческих 

философов противоречили друг другу.  Согласно последующим философам, они стали 

скептически относиться к философии, чтобы понять вас всеми возможными способами, 

которыми было создано человеческое мышление, вы обратились к изучению самого 

человека, его мышление обратилось к нему самому. Таким образом, произошёл переход от 

онтологии к эпистемологии - учению о познании. В этом смысле - это период, когда человек 

начал исследовать себя и своё мышление европейскими учёными, которые представляют 

собой антропоцентрический период в древнегреческой философии. Это обращение человека 

к самому себе привело к постановке и изучению социально-этических вопросов в 

философии. Если раньше философы думали в основном о постоянном  начале всех 

изменений, о единстве в антропологии, то теперь философов этнопоцентрической природы 

интересовали, наряду с этим, вопросы об общепризнанной морали, о политическом идеале, 

деревнегреческой философии Платона, Сократа, Аристотеля.   

Как у древних греков,  для  Носира Хусрава важнейшей проблемой было не столько 

восхваление Бога, сколько место в жизни человека для веры как личности, как выбор, 

разумные действия и т.д.  В естественных границах для  Носира Хусрава  теории  Платона 

определённое влияние имели Аристотель, Сократ, Пифагор, Нигомах, Прокол, Птолемей, 

Сагирит Гален и др. 

 Мы приведём здесь несколько примеров. Носир Хусрав писал: «Аристотель также 

сказал, что сущность Бога существовала всегда, поэтому необходимо, чтобы мир был 

вечным» (7, 90). Идеи древнегреческих философов не воспринимались в соответствии  с  их   

рациональными традициями, как религиозный, так и философский вопросы. Среди 

древнегреческих философов-досократиков (физиков) Демокрит уделил некоторое внимание 

этико-социальным проблемам. 

 Влияние этико-социального воззрения Демокрита видится в учении Носира Хусрава  

помимо его трактата. Основными положениями его этико-социальных воззрений были: 

- добродетели достигаются через воспитание, в основе же воспитания лежит 

способность к стыду, то есть совесть (бестыжего человека воспитать нельзя); 

-  воспитание эффективно, когда существует наглядный пример (лучшее наставление 

для детей - пример отца), при избежании общения с дурными людьми (так как хороший нрав 

приобретается ценой больших усилий, а дурной - усваивается без труда); 

-   воспитанию поддаются не все люди, а только созданные для него; 

- воспитание связано с образованием, а для образования нужны природные 

способности, упражения, время (2, 100); 

-   богатство и бедность для Демокрита - моральная, а не социальная проблема; 

-  богатые и бедные будут всегда, главное – это отношение к богатству и к бедности: 

богат не тот, кто владеет имуществом, а тот, кто беден желаниями; 

-  бедные счастливее богатых, так как избегают козней, зависти и ненависти; 

-  счастье - в душе, оно связано с хорошим духом - эвтимией; эвтимия - это состояние, 

при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая никакими страхами, 

суевериями или другими переживаниями (можно сравнить с нирваной). 

Демокрит уже размышляет над этими проблемами, выделяя такие проблемы, как 

воспитание, образование, счастье, умеренность и т.д.   
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Практически все этические проблемы, предложенные Демокритом, нашли своё 

дальнейшее развитие в обучении. В этом отношении, на наш взгляд, прав А.В. Смирнов, 

утверждающий, что «хотя исмаилитские философы опирались на идеи перипатетизма, 

неоплатонизма (например,  в объяснении источника зла как недостатка формы и переизбытка  

материи), стоицизма, их учение отличается печатью оригинальной систематичности, 

благодаря чему оно не сводится к сумме заимствований». 

Более того, Носир Хусрав при анализе этических вопросов не мог быть подвержен 

непосредственному влиянию греческих мыслителей и буквально отобразить их идеи в своих 

произведениях. 

 Итак, анализ этики Носира Хусрава показывает, что идеологические предпосылки  его 

мировоззрения очень богаты и разнообразны. При формировании своего мировоззрения он 

использовал обширный интеллектуалный материал, смог отобрать из этого материала всё 

ценное, осмыслить и связать с текущими проблемами своей эпохи, поставленными перед 

ним философскими и этическими вопросами, исходя из конкретных технических условий. 

 В работе Носира Хусрава в области этики используются этические идеи как (Фараби, 

Ибни Сина, Ибни Мискавейха), так и древнегреческих философов, он переосмыслил эти 

идеи, внёс новое содержание в этические условия, категории и понятия, идеи, конкретные 

исторические факты. 

 Таким образом, Носира Хусрав открыл перспективу нового философского 

осмысления проблем человека и его морали.  
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  ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ НОСИРА ХУСРАВА 
 

В данной  статье рассматриваются основные идейные  предпосылки этического учения 

Носир Хусрава. Автор приходит к выводу, что социальные и культурные условия оказали 

большое вляние на формирование мировоззрения Носира Хусрава и его этического учения. 

Ключевые слова: этика, условия, влияние, идея, формирование, мировоззрение. 
 

 

ШАРТҲОИ ИДЕОЛОГИИ ТАЪЛИМОТИ АХЛОҚИИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллиф маншаъҳои ахлоқии Носири Хисравро баррасӣ менамояд. 

Муаллиф бар он назар аст, ки шароити иҷтимоӣ ва фарҳангии замони Носири Хусрав ба 

ҷаҳонбинии ахлоқии ӯ таъсири бузург расонидааст. 

Калидвожаҳо: иҷтимоӣ, ахлоқӣ, ташаккулёбӣ, ҷаҳонбинӣ. 
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IDEOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE ETHICAL TEACHINGS OF NOSIR 

KHUSRAV 

In this article, the author examines the basis of the ideological premise of the ethical teachings 

of  Nasir  Khusraw. The author considers that social and cultural conditions had a great influence  

on the formation of the worldview of Nasir Khusraw and his ethical teachings. 

Keywords: social, moral, formation, worldview. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФАЛСАФАИ ТАЪРИХИ Г. ГЕГЕЛ. 

 

Гулаҳмадов Ш., Акбарова М.Ғ., Салимова Ф.С.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Георг Вилгелм Фридрих Гегел (1770-1831) намояндани фалсафаи классикии Олмон, 

эҷодкунандаи назарияи диалектикаи муназзами ҷанбаи идеализми объективидошта мебошад. 

Афкори фалсафии Гегел гуногунпаҳлу буда ва фалсафаи таърих дар он  мавқеи асосиро 

ишғол мекунад. Ба ақидаи ӯ, таърихро бо се роҳ метавон навишт: таърихи аввал, таърихи 

рефлективӣ инъикоскунанда, таърихи фалсафӣ ё фалсафаи таърих, ки ин услуби 

интихобкардаи Гегел аст. Ба андешаи ӯ ҷаҳонро ақл идора мекунад, бинобар ин, таърихи 

ҷаҳонӣ раванди оқилона ва зарурист, на тасодуфӣ. 

Мавзуи таърихи фалсафӣ аз дидгоҳи ӯ рӯҳ аст. Рӯҳ як ҷавҳари худшинос ва озод буда, 

дар ҷараёни таърихии худ озодии худро дарк мекунад. Ҳар халқ ё миллат рӯҳе дорад, ки 

марҳалаи дарки рӯҳи ҷаҳонии ӯро нишон медиҳад. Рӯҳи  оламро шавқу ҳаваси одамони 

олами таърихӣ ба амал меоварад. Онҳо давраи нав ва зинаи олии озодию худшиносиро дарк 

мекунанд. Гегел таърихи ҷаҳониро ба се давра тақсим мекунад: Шарқ, Классикӣ ва Олмон. 
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Дар забони олмонӣ мафҳуми “таърих”-ро бо ду калима ифода мекунанд: “Historia” ва 

“Geschichte”. Вожаи аввал аслан вожаи юнонӣ буда, ба маънои пажӯҳиш, шинохт, нақл ва 

таърихи ҳодисаҳост. Мафҳуми таърих аз Historein гирифта шуда, маънояш тадқиқот ва 

инкишоф аст. Ин калима ба олмонӣ аз лотинӣ дар шакли Historie дар асри XIII омадааст. Аз 

асри XVIII истифода ва маъруфияти ин вожа ба далели маъруфияти вожаи Geschichte рад 

шуд. Аммо Historisch ҳамчун сифат ва Historisch ҳамчун исм маъмул гаштанд. Маънои аслии 

таърих ба калимаи олмонии Erfahrung (таҷриба) наздик аст. Калимаи дуюм (Geschichte) 

вожаи аслии олмонист, ки аз Geschehen (кор кардан, рӯй додан) гирифта шудааст ва аз ин рӯ 

аслан маънои "ҳодиса ва пайдарпайии ҳодисаҳо" аст. Аммо аз асри понздаҳум ин истилоҳ ба 

таърих баробар шуда, барои нақл ё гузориш истифода мешавад. Бо афзоиши пажӯҳиш ва 

огоҳии таърихӣ дар садаи XVIII, махсусан дар андешаи Гердер, ин вожа ба унвони як 

пажӯҳиши муназзами рӯйдодҳои гузашта маънои “таърих”-ро гирифтааст. Гегел одатан 

барои мафҳуми таърих як мафҳумро истифода мебарад. Ин ҳам бошад, мафҳуми «фалсафаи 

таърих» дар рафти таърих мебошад. 

Тавре зикр гардид, таърих ду маънӣ дорад: пайдарпайии рӯйдодҳои таърихӣ. Мутобиқ 

ба ин ду маънӣ «фалсафаи таърих» низ ду маъно дорост: якум, бознигарии фалсафӣ дар 

бораи рафти воқеаҳои таърихӣ, дуюм, бознигарии фалсафӣ дар бораи моҳият ва усулҳои 

шарҳи воқеаҳои таърихӣ. Пеш аз Гегел фалсафаи таърих назар ба навъи дуюм бештар навъи 

якум буд: асосгузори ин фан Вико дар китоби «Принсипҳои донишҳои нави табиати умумии 

халқҳо» (1725) таъкид карда буд, ки ҳамаи нажодҳо аз марҳилаи илоҳӣ, эпикӣ ва инсонӣ 

гузашта, тадриҷан аз тафаккури ҳиссӣ ба тафаккури абстрактӣ, аз ахлоқи эпикӣ ба ахлоқ, аз 

табъиз ба баробарии ҳуқуқ мебароянд. (Гегел ҳеҷ гоҳ Викоро зикр намекунад). Волтер дар 

«Рисолаи таърихи оммавӣ ва расму оин ва рӯҳи миллатҳо» таърихро ҳамчун муборизаи 

инсон барои маданият ва пешравӣ тавсиф кардааст. Гердер дар китоби «Фалсафа дар 

фалсафаи таърихи башар» таърихро қадаме ба сӯйи «инсоният» мешуморад. Гердер дар ин 

китоб ду тақриз дар бораи Гердер ва якчанд рисола оид ба таърих навиштааст. Кант дар 

«Тафаккур дар бораи таърихи ҷамъиятӣ аз нуқтаи назари космополитӣ» изҳор дошт, ки 

сарфи назар аз озодии ирода рафтори инсон қоидаҳои умумиро муқаррар мекунад. Ҳадафи 

таърих ҳукумати комилан одилона ва оқилона аст, ки озодии барои рушди ҳамаҷонибаи 

қобилиятҳои инсониро кафолат медиҳад ва бо ҳукуматҳое, ки ба ин монанд ташкил шудаанд, 

сулҳу осоиштагӣ нигоҳ дорад. Э.Г. Лессинг ва Фихте аксар вақт таърихро ҳамчун дарки 

қудрати илоҳӣ ва пешгӯйии Худо барои тарбияи башар медонистанд, ки дар ниҳоят ба 

камолоти ӯ оварда мерасонад [1, 118]. Шарҳи асосии гегелии таърих дар китоби дарсии 

фалсафаи таърих оварда шудааст. Ин китоб маълумоти зиёди таърихиро дар бар мегирад ва 

мухтасари таърихи ҷаҳонро дар он метавон дарёфт кард. Яъне мухтасари тамаддуни 

бостонии Чин, Ҳинд, Эрон ва баъдан Юнону Руми бостон ва сониян ҷараёни таърихи Аврупо 

аз феодализм то замони ислоҳот ва ниҳоят асри маърифат ва инқилоби Фаронса. Аммо 

маълум аст, ки Гегел фалсафаи таърихро танҳо як хулосаи таърих, ки дорои мазмуни он аст, 

намедонист. Китоби ӯ асари фалсафӣ аст. Зеро он ҳодисаҳои таърихиро ҳамчун ашёи хом 

истифода бурда, аз онҳо берун рафтан мехоҳад. Ба ақидаи Гегел, фалсафаи таърих ба ҷуз 

андозагирии мутафаккиронаи таърих маъное надорад [2, 40].  

Ваъдаи “историзм” (таърихият) ба маънои умумӣ - назарияе, ки аҳамияти таърихро дар 

дарки фаъолияти инсон таъкид мекунад, дар замони Гегел нав набуд. Намунаҳои таваҷҷуҳи 

файласуфон ба таърих дар оғози ин мақола зикр шудаанд. Акнун, агар асолати таърих аз 

Гегел сар нашавад, нуқтаи нав ё бартарии асолати таърихи Гегел чист? Посух ин аст, ки 
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таърихро наметавон ба кунҷи низоми фалсафии Гегел ирсол кард ва ба дарсҳои фалсафаи 

таърих ва ё чанд банди дар поёни энсиклопедияи улуми фалсафӣ маҳдуд кард. Зеро, чунон 

ки бисёре аз олимон дарк кардаанд, таърих дар консепсияи фалсафаи Гегел мавқеи хоса 

дорад. 

Бартарии афкори Гегел дар он аст, ки вай фалсафаро таърихӣ карда, мақсад, принсип ва 

мушкилоти онро дар шароити таърихӣ шарҳ дод. Ҳамин тариқ, асолати таърихро Гегел ба 

усули умумӣ ва худшиносии фалсафа табдил дода, ба муқобили даъвоҳои худи он истифода 

мебарад. Ин унсури худтаъкид ва худтанқидкунӣ дар асолати таърихи пешгузаштагон ё 

муосирони Гегел дида намешавад. 

Гегел азбаски боварӣ дошт, ки фалсафа мисли ҳуқуқ, адабиёт ва ғайра ба шарҳи 

таърихӣ ниёз дорад, асолати таърихро аз дидгоҳи фалсафа мавриди танқиди сахт қарор дод. 

Ба андешаи ӯ “файласуфҳо такя ба принсипҳои назарияҳо замони худ карда ва принсипи 

ғайритаърихиро қабул карда, минбаъд сабаби ба хато роҳ додани ҳуқуқшиносон, эстетикҳо 

ва ғайраҳо гаштанд” [3, 57]. Ҳамон гуна ки ҳуқуқшиносон қонунҳои худро таҷассуми қонуни 

фитрӣ медонанд ва он гуна, ки зебошиносон иддао доранд, ки завқи онҳо меъёри зебоӣ аст, 

файласуфон низ эътиқоди худро натиҷаи ақли абадӣ меҳисобанд. Дар ҳоле ки он чизе, ки 

абадӣ ё табиӣ ба назар мерасад, воқеан, маҳсули фаъолияти инсон дар заминаҳои мушаххаси 

фарҳангӣ аст. Аз ҳамин сабаб, Гегел бовар дошт, ки “ғайр аз таърихӣ кардани худи фалсафа 

чорае дигар надорад” [4, 285]. Аммо чунин ба назар мерасад, ки агар натиҷаи назари Гегел 

маҳдуд кардани дурустии ҳар як ҳақиқати фалсафӣ бо вазъияти мушаххаси таърихӣ бошад, 

худи фалсафаи Гегел низ ба ҳамин қоида тобеъ хоҳад шуд. Ба ибораи дигар, ин иддао 

мушкили истинод ва худшиносӣ дорад ва исботи он боиси инкори худ мешавад. 

Усули феноменологӣ бо ҳам пайвастани ҳар ду ҷанбаи усули таърихӣ ва усули фалсафӣ 

аз ихтилофи онҳо канорагирӣ мекунад. Ин усул аз он сабаб эмпирикист, ки вай тамоми 

фарзияҳоро нодида гирифта, мавзуъро аз рӯйи идеалҳо ва максадҳои худ таҳқиқ мекунад. 

Вай ба он маъно, ки таърихи диалектикии ботинӣ ва зарурати мантиқие вуҷуд дорад, ки дар 

он зиддиятҳои маданият ошкор ва ҳал карда мешаванд. Усули феноменологӣ ҷиҳатҳои 

тавонои таърихи дасти аввал ва андешамандро ба ҳам меорад. Ин усул аз шахсияти 

идентификатсия - субъекти мушаххаскунӣ, ки дар таърихи дасти аввал вуҷуд дошт, фоида 

меорад, зеро актёр таърихи худро муайян мекунад. Саволе ба миён меояд, ки оё Гегел амалан 

ба усули феноменологӣ пайравӣ кардааст, ки тибқи он ҳама фарзияҳо бояд рад карда 

шаванд? Бо таваҷҷуҳ ба шеваи тавзеҳ додани ҷараёни таърихи ҷаҳонӣ ва мафҳумҳое чун 

ақлу рӯҳ ва ғайра, ки ба фалсафаи таърихии худ ворид мекунад, ба гумон аст, ки посухи ин 

суолро мусбат арзёбӣ кард. 

Агар тавсифи дар боло зикршуда дар бораи усули Гегел дуруст бошад, дигар мавзуи 

фалсафаи таърихии ӯ танҳо ҳодисаҳои тасвиркардаи мутафаккир ё мушоҳидаи берунаро 

намемонад, баръакс, огоҳӣ сабаби ин ҳодисаҳо хоҳад буд. Яъне, “мавзуи таърихи фалсафӣ 

бояд худшиносии як миллат бошад, аниқтараш диалектикае бошад, ки миллат тавассути он 

ба худшиносӣ хоҳад расид” [3, 285]. Ин тахминро Гегел дар муқаддимаи китоби “Дарсҳои 

таърихи ҷаҳон” тасдиқ карда мегӯяд, ки “мавзуи таърихи фалсафӣ «рӯҳи он миллатҳост, ки 

аз принсипҳои зотии худ огоҳанд ва аз чӣ будани онҳо ва аз кирдорашон огоҳӣ доранд" [3, 

289].  

Ба ақидаи Гегел, “яке аз хислатҳои асосии нафс дарки мақсаду манфиатҳои он ва дарки 

принсипҳое мебошад, ки дар асоси онҳо қарор доранд. Табиати рӯҳ ин аст, ки ба дониши худ 

такя дорад [3, 285].  
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Эътиқод ба ҳукмронии ақл дар ҷаҳон аз замони Анаксагор дар байни файласуфони 

қадим вуҷуд дошт. Аксари онҳо, ба истиснои Эпикур, ба эҳтимоли садама дар коинот бовар 

надоштанд. Аммо Гегел бар ин назар аст, ки онҳо натавонистаанд тавзеҳ диҳанд, ки аз ақл, 

ки дар ҷаҳон ҳукмронӣ мекунад ва ё поёни олам чист [5, 97-98]. Аз ин рӯ, худи Гегел 

масъули шарҳи он чӣ ва анҷоми дунёст. Ба ақидаи ӯ, ақл, ки дар ҷаҳон ҳукмронӣ мекунад ва 

таърихи ҷаҳониро оқилона мегардонад, ҷавҳар ва қудрат ва мазмуни бепоёни тамоми 

мавҷудоти ҷисмӣ ва рӯҳӣ мебошад [6, 31]. Ақл ҳақиқат ва моҳияти ҳама чиз аст. Ақл худи 

материяро дар бар мегирад ва аз ин рӯ, бар хилофи мавҷудоти маҳдуд, барои амал ба 

материяи беруна ниёз надорад. Аз як тараф, анҷоми он анҷоми мутлақи ҳама чиз аст ва аз 

тарафи дигар, худи омилест, ки ба ин ҳадаф мерасад ва на танҳо дар ҷаҳони ҷисмонӣ, балки 

дар олами рӯҳӣ ва умуман таърих, аз ҳолати ботинӣ ё эҳтимолӣ ҳозираро берун меорад. Ақл 

абадию тавоно аст ва дар ҷаҳон зуҳур мекунад ва он чи дар ҷаҳон пайдо мешавад, ҷуз ақл 

чизе нест. Раванди таърихи ҷаҳонӣ мутеи ақл аст, ки ақли рӯҳӣ ва ҷузъӣ нест, балки ақли 

илоҳиву мутлақ аст. Дунё бозичаи тасодуфию эҳтимолият нест ва дар рӯйдодҳои ҳаётӣ, 

ҳадафи ниҳоӣ вуҷуд дорад [6, 32]. Гегел ба ҳадаф ва ҳадафҳои умумӣ, ҳамон озодие, ки 

баъдтар зоҳир мешавад, ишора мекунад. 

Тавре зикр гардид, ба гуфтаи Гегел, ақл асли ҷаҳон аст. Ин эътиқод бар асолати ақл 

асос ёфтааст. Ба ин маъно, ки воқеиятро мувофиқи ақл тафсир мекунад. Аз ин рӯ, оқилона 

хусусияти олам ва ҳодисаҳои он аст. Ҳар он чизе, ки дар ҷаҳон рух медиҳад, пайдоиши 

ҳамин хусусият аст. Бинобар ин, шубҳаи мантиқӣ дар бораи оқилона будани воқеаҳои 

таърихӣ бемаънӣ аст. Чи тавре ки гуфта шуд, ақлу хирад аст, ки дунёро пеш мебарад. Гегел 

аз ин чунин хулоса мебарорад, ки дунё сабабаи «тасодуфӣ» ё эҳтимолии беруна нест. Дар 

ҷаҳон ягон сабабҳои имконпазир вуҷуд надорад. Ҳар он чизе, ки рӯй медиҳад, ба нақшаи 

умумӣ мувофиқат мекунад, ки табиати оқилона дорад [6, 124-126]. Ҳамин тавр, ҳар як ҳодиса 

аз «зарурат» рух медиҳад. Агар таърихи ҷаҳон пешравӣ дар амалӣ гардондани озодӣ бошад, 

ин албатта, заҳмати Гегел аст ва ин пешравӣ ба қадри зарурӣ ба амал меояд. Ҳамин тавр, ба 

ақидаи Гегел, ба тахт нишастани Юлий Сезар зарур буд. Яъне ҳукмронии умумиҷаҳонии 

Румро набояд ҳодисаи тасодуфӣ ҳисоб кард, балки он ҳодисаи зарурӣ буд ва шароит онро 

пешакӣ тайёр карда буд [7, 46-47] ва дигар воқеаҳои таърихӣ низ чунин сурат мегиранд. 

Рӯҳ ҷавҳари бошуур ва озод аст. Гегел мафҳуми «ҷон»-ро истифода бурда, шарҳ 

медиҳад, ки ақл дар ҷаҳон чӣ гуна ҳукмронӣ мекунад. Ба ақидаи ӯ, дуруст аст, ки мавзуи 

тадқиқоти фалсафаи таърих таърихи ҷаҳонист ва ҷаҳон ҳам табиати моддӣ ва ҳам маънавиро 

дар бар мегирад. Аммо он чи асосист, рӯҳ ва таҳаввули он аст [7, 56]. Олам маънавӣ буда, 

моҳият ё воқеият аст ва олами табиӣ ба он тобеъ аст ва ба ибораи дигар, дар муқоиса бо 

олами маънавӣ дуруст нест [7, 70] Рӯҳ мафҳуми абстрактӣ нест, ки аз ҷониби ақл сохта шуда 

бошад. Баръакс, он моҳияти басо муайян, меҳнатдӯст ва зинда аст. Рӯҳи шуур, мутафаккир 

аст. Андешаи рӯҳ ин андешаи табиатест, ки вуҷуд дорад ва дар бораи он чи вуҷуд дорад ва 

чӣ гуна он вуҷуд дорад. Пас, рӯҳ дар бораи худ ва моҳият ва табиати худ тасаввуроти 

муайяне дорад. Мундариҷаи рӯҳ метавонад танҳо аз табиати рӯҳ бархезад. Пас, рӯҳ мазмуни 

худро берун аз худ намеёбад, балки мундариҷа ва мавзуи худро эҷод мекунад. Ҳамин тариқ, 

рӯҳ ҳамеша худ ба худ, ба ибораи дигар, озод аст. Озодӣ ҷавҳари рӯҳ аст [7, 61]. Вазн 

моҳияти материя аст. Материя ба андозаи вазн ба маркази беруна ҳаракат мекунад. Рӯҳ низ 

майл ба марказ дорад. Аммо ин марказ дар худ аст ва ин маънои онро дорад, ки рӯҳ худ 

пойдор аст ва он озод аст. Пас, вақте ки рӯҳ маркази худро меҷӯяд, вай мекӯшад, ки озодии 

худро пурра кунад. Ин саъю кӯшиш ба нафс хос аст. Озодии нафс дар орому осуда будан 
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нест, баръакс, ин дар инкори доимии чизест, ки ин озодиро зери хатар мегузорад. Аммо ҳама 

чиз ба шуури рӯҳ бармегардад. Байни донистани он ки нафс озод аст ва надонистан фарқи 

калон вуҷуд дорад. Чунки нафс намедонад, ки озод аст ё ғулом ва аз ғуломӣ сер мешаваду 

намедонад, ки лоиқи ғуломӣ нест [7, 62]. Пас асли нафс худшиносӣ аст. Рӯҳ зотан ба афроди 

алоҳида тааллуқ дорад, аммо дар заминаи таърихи ҷаҳонӣ мо бо афроди алоҳида сарукор 

надорем ва набояд худро бо масоили инфиродӣ маҳдуд кунем. Рӯҳе, ки дар таърих мавзуи 

сухан аст, рӯҳест, ки ҳам умумӣ ва ҳам муайян аст. Ва ин ҳамон рӯҳияи этникӣ ё миллӣ аст. 

Нуқтаи имтиёзи рӯҳи ҳар миллат аз миллатҳои дигар, дарки он миллат аз худ ва инчунин 

дарки сатҳӣ ё амиқи рӯҳи он аст [7, 67].  

Чунон ки дар боло зикр шуд, ба ақидаи Гегел, рӯҳ бошуур аст ва аз ҳамин сабаб шуур 

озод аст. Аммо азбаски озод будани худро намедонад, вай ғулом аст. Рӯҳ табиатан кӯшиш 

мекунад, ки ин озодиро дарк кунад. Ҳамин тавр, дарки нафс аз озодии худ сабаби вуҷуди 

нафс ва аз ин рӯ, анҷоми ҷаҳони маънавӣ мебошад ва азбаски олами маънавӣ олами аслист ва 

олами моддӣ мутеи он аст, дарки нафс аз озодии худ ва воқеияти озодии он охири ҷаҳон ба 

шумор меравад. Озодӣ ҷавҳари рӯҳ ва интиқодест, ки рӯҳ дар тӯли таърих меҷӯяд [7, 71]. 

Асосан, таърихи инсоният аз озодии камтар ба озодии бештар ва берун аз шаклҳои озоди 

камтар ба шакли комилтарин озодӣ майл дорад. Хулоса, фалсафаи таърихии Гегелро танҳо аз 

рӯйи фаҳмиши озодии ӯ фаҳмидан мумкин аст [8, 446]. 

Таърихи ҷаҳон ин равандест, ки рӯҳ дар худ шуури ҳақиқиро ҳамчун мавҷудоти озодӣ 

пайдо мекунад. Ин шуурро танҳо тавассути тафаккури инсонӣ ба даст овардан мумкин аст ва 

рӯҳи Худо, ки дар таърих тавассути шуури инсонӣ зуҳур меёбад, рӯҳи ҷаҳон аст. Ҳамин 

тариқ, таърих равандест, ки рӯҳи ҷаҳон аз худ дар мавқеи озодӣ огоҳ мешавад. Агарчи шуури 

руҳи ҷаҳон чун озодӣ танҳо дар шуури инсон воқеъ дораду тавассути он амал менамояд, 

аммо муаррих ба рӯҳи миллатхо сарукор дорад, на шахсони алоҳида. Аз ин рӯ, мавзуи 

тадқиқот бояд рӯҳияи миллӣ ё рӯҳияи этникӣ бошад. Рӯҳи миллӣ танҳо дар давлат ва 

тавассути он зиндагӣ мекунад. Яъне, он худшиносии миллист. Ҳамин тариқ, ҳар рӯҳияи 

миллӣ, ки дар давлат таҷассум ёфтааст, марҳалаи ҳаёти рӯҳи ҷаҳонист. Рӯҳи ҷаҳон натиҷаи 

таъсири мутақобилаи рӯҳҳои миллӣ мебошад. Инҳо марҳилаҳои татбиқи он мебошанд. 

Рӯҳҳои миллӣ маҳдуданд. Сарнавишт ва кору кирдори онҳо нисбат ба ҳамдигар диалектикаи 

маҳдудияти ин рӯҳҳоро ифода мекунад. Аз даруни ин диалектика тамоми рӯҳ ба вуҷуд 

меояд. Ҳамин тариқ, рӯҳ дар пешравӣ ба сӯйи худшиносии комил ва зоҳирӣ шакли зуҳуроти 

маҳдуди худро мегирад. Яъне, чеҳраи рӯҳҳои сершумори миллӣ, ба ақидаи Гегел, дар ҳар як 

давраи мушаххас миллат парваридани рӯҳи умумибашариро ифода мекунад. Ин миллат дар 

ин давраи таърихи ҷаҳонӣ мисли хидматрасон (сервер) аст ва танҳо як маротиба ин имконро 

ба даст меорад. Рӯҳи миллии ӯ афзуда, баланд мешавад ва баъд фурӯ меравад [8, 219-220]. 

Рӯҳи оламро шавқу ҳаваси шахсони алоҳида пеш мебарад. Махсусан бо шавқу ҳаваси 

шахсиятҳои ҷаҳонии таърихӣ ё қаҳрамононе ба мисли Қайсари Рум ва Наполеон, ки дар 

бораи анҷоми таърихии худ танҳо огоҳии норавшан доштанд, вале бо макри ақл роҳнамоӣ 

мешуданд. Онҳо давраи навро ба вуҷуд оварда, зинаи олии рӯҳияи озодӣ ва худшиносиро 

таҷассум намуданд. Гегел бар хилофи Кант ва Волтер чунин мешуморид, ки ба ин гуна 

қаҳрамонҳо аз рӯйи ахлоқи умумӣ ва фазилатҳо умумӣ баҳо додан мумкин нест [9, 120]. 

Маълум аст, ки ин назари Гегел роҳи диктатураро мекушояд. 

Ба ақидаи Гегел, таърихи олам аз Шарқи Осиё оғоз ёфта, дар Ғарб ва Аврупо ба охир 

мерасад. Маҳз аз шарқ офтоб тулуъ мекунад ва дар ғарб ғуруб мекунад. Аммо ғуруби офтоб 

дар Шарқ хуршеди табиӣ буда, дар Ғарб ин ғуруб ғуруби маънавист [3, 101]. Ӯ таърихи 
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инсониро ба се давраи асосӣ (шарқӣ, классикӣ ва олмонӣ) тақсим мекунад ва он се давра чор 

қисмро дар бар мегирад. 

Ҷаҳони Шарқ мавзуи қисми аввал буда, Чин, Ҳиндустон, Эрон, Осиёи Хурд, Фаластин 

ва Мисрро дар бар мегирад. Ба гуфтаи Гегел, шарқшиносон намедонистанд, ки инсон ҳамчун 

инсон озод аст ва аз ин бехабарӣ аз озодӣ озод набуданд. Ба андешаи Гегел, шарқиён танҳо 

як нафарро озод медонистанд ва он шахс ҳокими худкома аст [2, 43]. 

Дар қисми дуюм бошад, таърихи Юнон мавриди баррасӣ қарор дорад. Гегел идеяи 

фардияти озодро қувваи ҳаётии олами юнонӣ медонад. Дар баробари ин, вай муътақид аст, 

ки озодии шахсият дар ин марҳалаи таърих ба ҳеҷ ваҷҳ ҳанӯз ба таври комил ривоҷ 

наёфтааст. Зеро дар консепсияи озодии юнонӣ ғуломӣ ҷоиз аст ва гузашта аз ин, юнониён ба 

назди фолбин мерафтанд. Дар ҳоле ки шахсе, ки воқеан озод аст, ӯ бар асоси қудрати ақл ва 

тафаккури худ қарор қабул мекунад [2, 45-47].  

Дар қисмати сеюм оид ба “Таърихи Рум” пайдоиши дини насронӣ ва империяи 

Византия мавриди таҳкиқ қарор гирифтааст. Империяи Рум ба як шакли ҳукумат ва системаи 

ҳуқуқӣ асос ёфтааст, ки дар он ҳуқуқҳои инфиродӣ яке аз мафҳумҳои бунёдӣ мебошад. Аз 

тарафи дигар, ин империя дар асоси маҷмуи гурӯҳҳои этникии гуногун буд. Аз ин рӯ, барои 

нигоҳ доштани ягонагӣ ва якпорчагӣ интизоми сахттарини маҷбуриро талаб мекард. Ҳамин 

тавр, дар империяи Рум дар байни ҳокимияти мутлақи давлат ва идеали фардият ҳамеша 

шиддат ва зиддият вуҷуд дошт. 

Афзоиши мактабҳои стоикӣ, эпикурӣ ё скептикӣ аз он сабаб буд, ки аз як сӯ, худро 

озод медонистанд ва аз тарафи дигар, дар муқобили як қудрати ҳукмфармо хешро нотавон 

ҳис мекарданд. Нотавонӣ дар фалсафа як вокуниши манфӣ ба шумор мерафт. Роҳи раҳоиро 

масеҳият пешниҳод кард. Тибқи таълимоти насронӣ ҳарчанд инсон дар олами табиӣ мисли 

ҳайвонҳо зиндагӣ мекунад, аммо онҳо низ рӯҳонӣ ҳастанд. Аз ин рӯ, зӯроварии олами табиӣ 

чандон муҳим нест ва онро метавон ба таври мусбат баланд кард, зеро берун аз табиат чизи 

мусбате вуҷуд дорад. Масеҳият дар Империяи Рум шуҳрат пайдо кард ва дар замони 

Константин ба дини расмӣ табдил ёфт. Аммо барои Гегел ин масеҳият рукуд ва таназзул буд. 

Барои ба ватан баргардонидани принсипҳои масеҳият одамони нав лозим буданд [2, 49-52]. 

Дар қисми чоруми “Таърихи Рум” таърихи Олмон мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Дар 

тӯли таърих Гегел ҷаҳони олмониро сарҳади байни суқути империяи Рум ва ҳамзамонони он 

номид. Ба чунин хулоса омадани ӯ аз ҳаракати ислоҳоти динӣ, ки дар Олмон сурат гирифт, 

ягона рӯйдоди калидӣ дар таърих аз замони Рум будааст. Ислоҳот ин натиҷаи харобӣ ва 

фасоди калисо буд ва он яке аз комёбиҳои халқи немис ба шумор мерафт. Ин ҷунбиш эълон 

мекунад, ки ҳар як инсон метавонад ҳақиқати табиати рӯҳонии худро дарк кунад ва қудрати 

олии доварӣ ба ҳақиқату некӣ виҷдони фардист. Ислоҳотпарварӣ парчами рӯҳи озодиро 

баланд бардошта, эълон мекунад, ки «тақдири инсон табиатан озод будан аст». Аз замони 

ислоҳоти дин, нақши таърих дар он буд, ки ҷаҳон аз рӯйи ин принсип бояд дигаргун шавад. 

Бар он андеша буданд, ки ҳамаи институтҳои ҷамъиятӣ ба принсипҳои умумии оқилона 

мувофиқ бошанд, зеро танҳо дар он сурат инсонҳо озоданд, ки дар ҳамоҳангӣ ва созиш бо 

ҷаҳониён қарор дошта бошанд. Гегел рушди маорифии Фаронсаю инқилоби бузурги онҳо ва 

инчунин воқеаҳои баъдан рухдодаро охирин гузоришҳои худ доир ба таърихи ҷаҳон 

медонад. Бо инқилоби Фаронса имтиёзу ҳуқуқҳои ашрофон, ки бунёди ақлӣ надоштанд, 

барҳам дода шуда, ҷойи онҳоро консепсияи пешниҳоднамудаи файласуфон, яъне ҳуқуқу 

озодиҳои фард гирифт. Аммо раванди татбиқи ин инқилоб хусусияти маҷбуркуниро дошт, 

чунки гузариши ҳокимият на ба тариқи расмии юридикӣ ба амал бароварда мешуд. 
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Аҳамияти ҷаҳони инқилоби бузурги Фаронса дар он буд, ки он ба раванди таърихи халқҳои 

дигар, бахусус Олмон таъсир расонид ва самти рушди таърихии ин халқҳоро дигар намуд. 

Зери таъсири инқилоби Фаронса дар Олмон ҷомеа тибқи қонунҳои танзимкунандаи ҳуқуқии 

муқарраргардида аз қабили озодии шахсӣ, ҳуқуқ ба моликият ба расмият дароварда шуда, 

сохти феодалии ҷомеа барҳам дода шуд. 

Нигориши Гегел оид таърихи ҷаҳонӣ дар вобастагӣ ба замони зиндагии ӯ анҷом 

меёбад. Дар замони муосир рушди ақидаи озодӣ ба авҷи аълои худ расидааст ва афроди 

ҷомеа раванди рафтори худро тибқи виҷдон, эътиқоди устувор оқилона ба роҳ монда худ ва 

ҷаҳонро идора кунад [10, 53-58].  

Ҳамин тариқ, дар фалсафаи таърих Гелел масъалаҳои мубрами фалсафаи таърих, аз 

қабили истифодаи худи мафҳуми «фалсафаи таърих»-ро дар рафти таърих, маъноҳои 

корбурди ин истилоҳот, раванди ташаккулёби тафаккури халқҳо, раванди мухтасари 

тамаддуни бостонии Чин, Ҳинд, Эрон ва баъдан Юнону Руми бостон ва сониян ҷараёни 

таърихи Аврупо аз феодализмро то замони ислоҳот ва ниҳоят асри маърифатпарварӣ ва 

инқилоби Фаронсаро баррасӣ кардааст. Ғайр аз ин дар афкори фалсафаи таърих ӯ 

проблемаҳои асолати таърих, усули феномологии таҳқиқро дар фалсафи таърих 

бардоштааст. Ҷабҳаи дигари фалсафаи тарихии Гегел барои он ҷолиби диққат аст, ки дар он 

мавзуи таърихи фалсафа, сабабҳои он, зарурати таърихӣ, ҷавҳари бошууру озод будани рӯҳ, 

нақшу мақоми рӯҳ дар сафҳаи таърих, раванди таърихи ҷаҳон ва нақши инқилоби бузурги 

Фаронса дар таърихи башар хеле равшан таҳлил гардиданд. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ФАЛСАФАИ ТАЪРИХИ Г. ГЕГЕЛ 
 

Мақолаи мазкур таҳлили “Фалсафаи таърихи Гегел” буда ва муаллифон ба чунин 

натиҷа омада расиданд, ки дар раванди коркарди “Фалсафаи таърих” Гегел аввалин маротиба 

истилоҳи «фалсафаи таърих»-ро истифода намуда, ҷараёни таърихро тибқи фаҳмиши 

фалсафӣ баррасӣ мекунад ва дар он раванди ташаккули шуури одам, халқҳо, раванди 
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ташаккули таърихии мардуми Хитой, Ҳинд, Эрон ва Юнону Румро ба таври мухтасар то ба 

замони Инқилоби бузурги Фаронса таҳлил намудааст. Муҳаққиқон проблемаҳои асолати 

таърих, усули феноменологии таҳқиқро, ки файласуфи бузурги немис дар фалсафаи таърих 

баррасӣ кардааст, дар мақолаи мазкур ба риштаи таҳқиқ кашидаанд. Муҳаққиқон инчунин 

ҷанбаи фалсафии “фалсафаи таърих”, мавзуи таърихи фалсафа, сабабҳои он, зарурати 

таърихӣ, моҳияти бошуурӣ ва озоди рӯҳ, нақши рӯҳ дар таърих, рафти таърихи ҷаҳонӣ ва 

нақши Инқилоби Фаронса дар таърихи инсониятро хеле мураккаб таҳқиқ кардаанд.  

Калидвожаҳо: Гегел, фалсафаи таърих, мафҳумҳои таърих, принсипҳои фалсафӣ, 

шуур, рӯҳ, рӯҳияи халқ, қонун, озодӣ, инқилоб. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Г. ГЕГЕЛЯ 
 

В данной статье рассматривается  анализ теории философии истории Гегеля. В ходе  

исследования авторы выявили, что в контексте философии истории Гегеля особое место 

занимает понимание и употребление термина «философия истории» в ходе истории, 

значения употребления этих терминов, процесса формирования сознания человека, народов, 

краткий процесс древне-китайской, индо-иранской и греко-римской истории, феодализма до 

времени реформ и, наконец, века Просвещения и Французской революции. Кроме того, 

авторы анализировали проблемы своеобразия истории, феноменологического метода 

исследования в философии истории с точки зрения великого философа. Также  выявили 

аспекты исторической философии Гегеля, что предмет истории философии, её причины, 

историческая необходимость, сознательная и свободная сущность души, роль души в 

истории, ход всемирной истории и роль Великой французской революции в истории 

человечества очень сложна. 

Ключевие слова: Гегель, история философии, понятия, история, философские 

принципы, сознание, дух народа, право, свобода, революция. 

  

SOME PECULIARITIES OF THE PHILOSOPHY OF HISTORY G.GEGEL 
 

In this article the authors discusses about of the theory of Gelel's philosophy of history. The 

authors during the searc hrevealed that in the context of Hegel's philosophy of history, a special 

place is occupied by the understanding and use of the term "philosophy of history" in the course of 

history, the meaning of the use of these terms, the process of forming the consciousness of a person, 

peoples, a brief process of ancient Chinese, Indo-Iranian and Greco-Roman history, feudalism until 

the time of reforms and, finally, the Age of Enlightenment and the French Revolution. In addition, 

they authorized the problems of the originality of history, the phenomenological method of research 

in the philosophy of history from the point of view of the great philosopher. They also revealed the 

aspect of Hegel's historical philosophy that the subject of the history of philosophy, its causes, 

historical necessity, the conscious and free essence of the soul, the role of the soul in history, the 

course of world history and the role of the French Revolution in the history of mankind are very 

complex.  

Key word: Hegel, history philosophy, concepts history, philosophical principles, 

consciousness, the spirit of the people, law, freedom, revolution. 
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SOME OF THE IDEA IBN SINO ABOUT THE STRUCTURE OF 

ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE 
 

Gulahmadov Shamsuddin 

Technological University of  Tajikistan 

 

Mystery of human Bing, of course, belongs to the circle of eternal problems. This means that 

the love of wisdom, apparently, is inextricably linked with the recognition of the puzzle of a 

thinking being. Thinking about the human has always been the key to philosophy. Ever since man 

began to think about the structure of the world, he began to learn and itself. Who am I and who are 

we? Where did? What and where to go in an endless historical development? What sets us apart in 

the colorful multifaceted assembly of the living creatures that inhabit the earth and that in common 
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with them? Does the man as a species, according to their intellectual and moral improvement? How 

by developing his spirit - to the knowledge of the world and our place in it, or to self-destruction? 

This problem is widely regarded priceless works of Tajik-Persian medieval philosopher Ibn Sina as 

anthropological ideas. 

Anthropology - that is the doctrine about the humbling, is included in Ibn Sino's philosophical 

system as one of its compound parts - in the form of theoretical and practical philosophy.  This 

approach of the scientist follows from the essence and logic of creation of all his philosophical 

system: each part and elements entering it are in indissoluble unity, representing a whole. As object 

of research we can allocate relatively only Ibn Sino's this or that doctrine as independent part from 

all his philosophical system [1, 145].
 

Thus, having begun with general-theoretical questions of a place of anthropological views in 

system of sciences and their ideological sources, and also about an origin and essence of the person, 

we start a specification of the problems put in this chapter. The basis of these ideas will be consisted 

of Ibn Sino's psychosomatic views, stated by him within the doctrine about soul, in the section 

"Physics" of his fundamental work "Kitab-ush-Shifa" (The Book of Healing) [2, -136].
 

The knowledge of essence of psychophysical human nature of a bigger measure depends on 

knowledge of essence of soul and its relationship with a body. The problems connected with 

psychology of the person, are shown by Ibn Sino in a context of his doctrine about soul. The soul 

problem or psychology of the person takes the central place in Ibn Sino's works. All his 

fundamental philosophical works to some extent include the questions connected with a spiritual 

psychological state of living beings, including the person. And in one of his works, such as 

"Philosophy of Eastern", "The treatise about soul", "Murshid-ul-kifoya", the doctrine about soul is 

presented in his philosophical system as its rather independent part, along with logic and physics, or 

in the form of separate small compositions [3, 539]. In other his works - "Kitab ash-Shifa" (The 

Book of Healing), "Danish-name" (the book of knowledge), "Instructions and manuals", "The 

rescue book" - it is included in the section "physics" as part of the doctrine about the nature. Also 

those works, as, for example, "A canon of medical science", "Askhaviya" ("Lighting") and some 

other where the considered doctrine indirectly became an object of research of the scientist aren't 

less significant [4, 137]. But the doctrine about soul received the most significant and comprehensive 

characteristic in the known work of Ibn Sino "Kitab-ash-Shifa" which differs in scale and variety 

put in it problems of the mental world of living beings. "To Ibn-Sino belong many compositions on 

soul, the known orientalist Jan Bakkosh writes, but all of them it is much less on volume, and any 

of them isn't written so skillfully, as the psychology section of "The healing book" which is 

distinguished from them both on variety of problems and on sharpness and thought depth".  

Many researchers of Ibn Sino's works are inclined to consider his doctrine about soul as the 

psychological doctrine. Without challenging such view, nevertheless it is necessary to notice that 

ideas considered in it and judgments are beyond actually psychological problems. "A soul problem, 

- the academician M. D. Dinorshoev notes, - in Ibn Sino's scientific and philosophical creativity is 

multidimensional:  

1) biological aspect - emergence of life and evolution of its forms; 

2) psychological aspect - soul as the carrier of all mental and spiritual processes; 

3) psycho-somatic aspect - a ratio spiritual and material, mental and physical; 

4) ethic and esthetic aspect - soul as a substratum of all moral and esthetic qualities of 

the person; 
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5) gnoseological aspect - soul as the tool and a learning tool, as informative force" [5, 

137]. 

It is necessary to consider that all these aspects are interconnected and bound among 

themselves and not outlined by any strict framework as independent scientific theories. Despite 

variety of scientific issues touched in this doctrine, the psychological subject prevails over other 

aspects of consideration of soul and makes the main contents of this doctrine. 

Besides, it acts as a world outlook basis and the methodological beginning of all philosophical 

system of Ibn Sino. Therefore the concept "psychology" which is often used in this work has more 

expanded semantic loading and has conditional character as along with especially psychological 

views are investigated as well other scientific and philosophical thoughts of Ibn Sino.  

Before everyone who, anyway, adjoins to a problem of identity and consciousness of the 

person, inevitably there is a task to understand a soul phenomenon, and it appears before a dilemma 

of soul and a body, their ratio and interrelation. Since the most ancient times, already at the 

beginning of a civilization, since that moment when the person started allocating himself from 

environment, he at the same time started thinking also of riddles of the soul and an internal mental 

state. Therefore it is impossible to understand a problem of the person, his essence, the nature and 

an origin, without having examined previously history and the doctrine about soul, its structure, 

genesis and features of its manifestation which serve as basic fundamentals of modern psychology 

and philosophy. That is why throughout centuries in representation of people of a shower it was 

surrounded with a sanctity and mystery aura, and its secret won't be solved yet, the secret of the 

person won't be solved also.  

Etymologically the concept of soul is broader than concept of soul of human. And we, first of 

all, are interested in human soul because the problem of human soul in essence coincides with a 

problem of the person, making (as it was already told) its internal basis. The importance of 

philosophical research of soul, in comparison with other sciences, is dictated by world outlook 

reasons where it as the substantial beginning is a key in a solution of sacraments of the nature of 

live bodies and an interior. The ancestor of science of psychology Aristotle with a rare insight 

writes about it: "Putting one knowledge is higher than another or on perfection degree or because it 

is knowledge about more sublime and surprising, it would be correct to allocate for that and other 

reason for research about soul one of the first places... The soul knowledge promotes knowledge of 

any truth, especially nature knowledge. After all the soul is as though the beginning of living 

beings. And so, we want to investigate and learn its nature and essence, then its manifestations from 

which one, probably, make its own fortune, others are inherent - through soul - to living beings" [6, 

332].  

The theoretical and methodological basis of the doctrine of Ibn Sino about soul is made by 

Aristotle's psychological views. To prove existence of soul and to give it the corresponding 

definition, Ibn Sino resorts to empirical supervision of bodies which eat, grow and generate similar, 

feel and move randomly.  

All these actions of bodies, concludes Ibn Sino, are determined not by their corporality, and 

other beginning which is available in their essence. According to his definition, the thing from 

which these actions, to put it briefly, everything proceed that there is a basis of production of 

actions which somehow wouldn't be deprived of will" is called as soul " [7, 386]. 

In this case Ibn Sino considers soul not as self-sufficing substance, "and because of a certain 

relation which it possesses, but for the reason that it is the beginning of these actions" [8, 386]
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All natural bodies consist of a matter and a form. The matter as passive part is the carrier of 

potential life, acting as a substratum. Formation of things is their transition from a potential state in 

actual, carried out due to activity essence of a form. The soul which is the beginning of relevance, 

giving completeness belongs to this category to natural things thanks to what the plant and an 

animal become a plant and an animal in relevance. So the essence of soul Ibn Sino defines as a form 

or similar to a form, and also as end (potentiality and actuality). 

Ibn Sino assumes that the soul as the polysyllabic mental phenomenon can have some names, 

depending on its state, properties and the relations. So, in relation to some actions proceeding from 

it and in relation to some sensual and reasonable images which are perceived by it, the soul is 

defined as force. Concerning a matter which the soul chooses as a receptacle, it can be defined as a 

form, from their unity is formed vegetable and animal substances. Soul definition is represented not 

less substantial as potentiality and actuality, or perfection, in relation to the completeness of a sort 

caused by it among the highest and lowest types because the nature of a sort is imperfect, it isn't 

certain until "there will be distinctive signs in it. As soon as distinctive signs will be shown, the 

look reaches the perfection [9, 29, 119].  Different definitions of soul - as forms or as potentiality 

and actuality - don't contradict each other, but on the functional importance they aren't identical 

because any form is a potentiality and actuality, but not any potentiality and actuality is a form. For 

example, the tsar is a city potentiality and actuality, and the captain - a ship potentiality and 

actuality, but they aren't city and ship forms. Therefore it is more preferable to define nevertheless 

soul as an potentiality and actuality, than as a form. According to Ibn Sino's doctrine, the 

potentiality and actuality can't be a form as the form is imprinted in a matter and exists thanks to it; 

whereas the potentiality and actuality "requires communication with something complete from 

actions, because the soul is the end, proceeding from its relation to a look" [10, 34]. Thus, it 

becomes obvious, writes Ibn Sino, "when we, describing soul, we say that it is the end, it indicates 

rather idea, and also covers all types of soul in every respect doesn't separate soul from a matter at 

all [11, 34]."
 
 

Ibn Sino thinks that soul definition as forces is less preferably, than its definition as 

potentiality and actuality. 

It is connected, first of all, with properties and conditions of the soul allocated with ability of 

the movement, feeling and perception. Ibn Sino marks out that the soul possesses ability of 

perception not because it has force which is the beginning of action, but maybe because there is a 

force which is the beginning of perception. Movement is inherent in it not so much because it has 

force which is the beginning of perception, but rather because there is force which is the action 

beginning. If, having called soul force, and from two of its forces to be limited thus to one of 

aspects, any preference of one before another wouldn't make sense. If the soul which is called force, 

incorporated both of these forces, "it would be the general according to the name", but not in fact of 

these things. On the other hand, the concept of force doesn't express itself essence of soul in its 

absolute sense, mentioning only one of its aspects, excluding another. But as potentiality and 

actuality are included in soul definition both of these aspects because the soul, both from the point 

of view of power of perception, and from the point of view of movement force, is potentiality and 

actuality, irrespective of, whether the soul separated from a matter or didn't separate, staying in a 

body. Therefore "the idea "end" is something, thanks to existence of that the animal becomes an 

animal in an actual state, and a plant becomes a plant in an actual state". A certain clarity in this 

aspect of a problem is brought by "The treatise about definitions" of Ibn Sino in which is made an 
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attempt to generalize and synthesize all available its specific distinctions in uniform concept, and 

also to designate its main functional mission: "The soul is the general name, he writes, applicable to 

the general idea including the person, an animal and a plant, and [also] to the general idea including 

the person and heavenly angels. 

Definition of soul in the first sense is the perfection of a natural body conducting to 

potentially live [body]. In the second sense of definition soul is not corporal substance, but the 

perfection of a body which is setting it in motion on a choice, actually or potentially proceeding 

from the reasonable that is intellectual beginning? So, that what [sets it in motion] is potential, is 

specific difference of human soul, and that what [sets in motion] is actual, represents specific 

difference and distinctive property of universal angelic soul which is called also as "universal 

reason", "reason of a universum", "universal soul" and "soul of a universum" [12, 13,28].  

 In this definition, especially in its second meaning, are shown important characteristics of 

essence of the person and his distinctive features from all natural and space beings. The textual 

analysis showed that allocation of anthropological subject as independent object of research in Ibn 

Sino's works has "the right for existence". Though the doctrine about the person in qualification 

system of sciences of the scientist is presented as ethical science about the person, nevertheless, a 

framework of this doctrine, from the modern point of view, is much broader, including various 

fields of knowledge. Besides the ethical doctrine it covers policy (the doctrine about the state 

benefit), economy (the doctrine about the family benefit), the doctrine about soul (psychosomatic 

human nature), the concept about happiness and love, a free will, the doctrine about music, poetics, 

the mystical doctrine (about improvement and self-improvement of the personality) and some other 

concepts connected with activity of the person as a social being. The understanding and the solution 

of any serious scientific and philosophical and theological doctrine of Ibn Sino doesn't do without 

the anthropological status. 

Thus Ibn Sino's anthropological doctrine sucked juice of various cultures of East and West 

civilizations. It originates from the ancient Persian philosophical and theological doctrine of 

Zoroastrianism, a Manichaeism, Gnosticism, from philosophical doctrines of thinkers of antiquity - 

Plato, Aristotle and Neoplatonist’s, from Hippocrates and Galen's medical doctrines, from al-

Farabi's philosophy, mystical and Koranic doctrines of Muslims of the Middle Ages and various 

branches of Islam: mutazilizm, asharizm, ismailizm and other forms of intellectual and spiritual 

culture of its era.  

Ibn Sino's anthropological doctrine as a whole can be characterized as "philosophical 

anthtropotheism", based on the principles of humanity and tolerance. There are it various opposite 

substantial principles making uniform internal and external harmony of the world and the person in 

it: good and evil, reason and belief, love and hostility, fine and ugly, soul and body, divine and 

human will, freedom and need, biological (animal) and social, secular and mystical beginning.  

Ibn Sino's rationalized philosophical system left a certain mark on his anthropological views. 

All natural and space beings, including the person, received the live existence in process of their 

involvement in universal process of an emanation of Mind and improving them by its light. Steps of 

an ascension of human reason, beginning from its initial forms - material (potential) and actual 

reason to the highest - the acquired reason and achievement of a step by them "active reason", 

express manifestation of intellectual and moral improvement of the person. The idea of 

improvement passes through Ibn Sino’s all scientific and philosophical, ethical, esthetic and socio-

political doctrine. In each of them the person is presented in various states and manifestations of the 
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natural and social essence. However among various forms of activity of the person Ibn Sino as 

Aristotle, gives preference to contemplate and theoretical, philosophical activity. Life of the wise 

man is proclaimed as a social ideal, as a sample, urged to specify to the people ways of virtuous 

achievement and good life. And mind is the principle on which has to be based activity of the state 

and its political institutes. 

Along with this ideal Ibn Sino investigates religious and mystical ways of improvement of the 

person on a way of achievement by him the happiness and Absolute Truth. 

All anthropological problems acting as eternal problems of philosophy and life are put and 

solved within all Ibn Sino's philosophical system. Some of them are stated in the form of 

hypotheses and guesses, and others - in the form of ideas and conceptual provisions. And all of 

them are aimed at solving secret of life and essence of the person. In the anthropological doctrine of 

Ibn Sino is put a number of the scientific problems and hypotheses connected with biological, 

physiological, anatomic, psychological and medical aspects of human nature which didn't lose the 

relevance and demand special research and the analysis. The analysis of works of Ibn Sino also 

showed that the focus of his interests is many-sided and various, and research of his works, despite 

a set of the published books, monographs and separate articles, remains far not settled. The 

problems put by them remain actual till today, thousands years later. Also it is possible to say that 

every era and generation of people will address again and again Ibn Sino's priceless heritage in 

search of answers to crucial modern issues of life that is to rediscover for yourself ideas and 

thoughts of the scientist, finding in them new sides of manifestation of human spirit.  
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SOME OF THE IDEA IBN SINO ABOUT THE STRUCTURE OF 

ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE 
 

This article presents some of brief the ideas of Ibn Sino about the structure of anthropological 

knowledge in the Middle Ages in the East. We will consider briefly some stages of development of 
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psychosomatic, psychophysical nature of man, philosophical, psychology, soul, biological aspect of 

the soul, psychological aspect - the soul, psycho-somatic aspect - the soul, ethical and aesthetic 

aspect soul, epistemological, dimension – soul,   and anthropological ideas of Abu Ali Sino about 

the way of the history of philosophical thought. In this article the term "psychology" has more 

advanced semantic mining.   

Key words:  psychosomatic, psychophysical, soul, epistemological, dimension. 

 

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ИБН СИНО О СТРУКТУРЕ  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

В статье рассматриваются некоторые идеи Ибни Сино о структуре антропологических 

знаний в средние века на Востоке.  Автор кратко излагает антропологические представления 

Абу Али Сино о некоторых этапах развития психомиметики, психофизической природы 

человека, философского, психологического, биологического аспекта души, психо-

социального аспекта души, психосоматического аспекта души, этико-эстетического аспекта 

души, гносеологического измерения – душа в истории философии. В данной статье термин 

«психология» имеет более продвинутую семантическую отработку. 

Ключевые слова: психомиметика, психофизиология, душа, эпистемология, 

размерность.  

БАЪЗЕ АЗ АҚИДАҲОИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ  

СОХТИ ДОНИШҲОИ АНТРОПОЛОГӢ 
 

Дар ин мақола баъзе андешаҳои Ибни Сино доир ба сохтори донишҳои антропологӣ 

дар асрҳои миёнаи Шарқ баррасӣ шудааст. Муаллиф андешаҳои антропологии Абуалӣ 

Синоро дар бораи баъзе марҳалаҳои инкишофи табиати  психомиметикӣ, психофизикии 

инсон, ҷиҳатҳои табиати  фалсафӣ, психологӣ, биологии рӯҳ, паҳлуҳои психосоматикии  рӯҳ, 

ҷанбаҳои психоиҷтимоии рӯҳро мухтасар ба риштаи баҳс кашида, ҷанбаҳои ахлоқию 

эстетикии рӯҳ, паҳлуҳои гносеологӣ  рӯҳро дар таърихи фалсафаи асримиёнагии Шарқ аз 

дидгоҳи Ибни Сино таҳлил намудааст. Истилоҳи “равон” ва “равоншиносӣ”  инкишофи 

семантикии  он дар ин мақола  бештар мавриди таҳлил қарор  гирифтааст.  

Калимаҳои калидӣ: психомиметика, психофизиология, ҷон, гносеология, андоза. 
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ИСКУССТВО  КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОГО  И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 

Заирова М.Ш. 

старший преподаватель Республиканского  

художественного колледжа имени М. Олимова 
 

Искусство - неотъемлемая часть жизни каждого культурного и образованного человека. 

С самого зарождения человечество стремилось к красоте, ибо красота всегда радует взор, 

вдохновляет, будоражит самые затаённые уголки души. Искусство - это совокупность всего, 

что создано человечеством: произведений литературы, шедевры живописи  и  архитектуры, 

скульптуры, росписи и др. 

Искусство может раскрывать и развивать духовный мир человека. Например, 

бессмертная лирика А.С. Пушкина, жизнеутверждающая проза Н.В. Гоголя и Ф.М. 

Достоевского, тонкий юмор А.П. Чехова никого не могут оставить равнодушным, поскольку 

сам художественный стиль имеет под собой задачу воздействия на чувства и эмоции 

человека. 

Листая произведения того или иного произведения, невольно становишься участником 

тех или иных событий, которые описывает автор, сопереживаешь и даёшь оценку действиям 

персонажей. Нужно сказать, что в этом и заключается мастерство поэта или писателя – 

заставить печалиться и радоваться вместе с героями. 

Искусство - самое прекрасное в жизни человека, оно помогает ему раскрыться, понять 

свои внутренние предпочтения. Музыка, живопись, архитектура - всё имеет влияние на 

человека. Культура и искусство помогают лучше понять прошлое и вникнуть в историю 

своего или другого народа. Мы пытаемся понять созданное великими мастерами, 

приближаемся к их видению окружающего мира. Это и есть предназначение искусства. Оно 

предназначено для духовного совершенствования человека. 

Искусство, помимо эстетического наслаждения, даёт человеку пищу для размышления. 

Оказавшись в картинной галерее, можно часами бродить по её залам, созерцая шедевры 

мирового искусства, размышлять над философией картины: понять, что хотел донести до нас 

автор, какую социальную проблему поднимает, против чего выступает или же наоборот – 

утверждает. 

Размышление отличается от узнавания, и чем больше узнаешь, тем более хочется 

размышлять. Размышлять - это как бы на гору подняться, чтобы увидеть пройденный путь 

сверху, весь сразу, как на ладони. Размышлять в искусстве зрителям -  необходимо. Да и 

нельзя иначе, если сами произведения искусства оказываются размышлениями авторов – 
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художников. Это их обобщения, обозревание долины жизни, которую они знают, но 

подымаясь на высоты искусства, видят всё заново. 

Изобразительное искусство тем замечательно, что мысли в нём оказываются видимы, 

превратившись в изображения. Не это ли чудо?! Не через слово, написанное или 

произнесённое, открывается нам мысль художника, а через изображение - живописное, 

графическое, скульптурное. Поэтому можно сказать: произведения изобразительного 

искусства - это живописно - пластические размышления художников о жизни и о человеке 

[1, 9]. 

Иногда невольно задаёшься вопросом: какое из трёх известных изобразительных 

искусств (живопись, графика, скульптура) мы вспоминаем первым? 

Скорее всего, ответ будет: живопись. Да, живопись - королева станкового искусства. 

Почему «станковое искусство»? Потому что она не обходится без станка - мольберта. 

Живопись - настоящая хозяйка своих дворцов (художественных музеев, галерей). Её 

несметные красочные богатства неизменно пользуются всеобщим признанием. Им 

почтительно уступают место скульптура и графика. 

Живописцы по сей день работают «по старинке». Всё тот же простой мольберт, та же 

нехитро натянутая ткань, только немного изменились рецепты красок, но всё же цвета те же! 

Однако каждый раз, в каждый век неодинаково ложатся краски в изображения; каждый раз 

под напором мысли и приказам кисти художника они ведут себя совершенно по-новому. 

Как же искусно должна быть обучена рука, чтобы угодить мысли, раздумью, 

наблюдению, для того, чтобы мысль, раздумье, наблюденье художника свободно 

воплотились в изображения [1, 10]? 

Холст! Только подумать… кусок тряпицы! Мало ли что могли из неё сделать: сшить 

мешок, пустить на мытьё полов…, не попади она в искусные руки мастера - живописца! 

Картина подобна глазам. Наши глаза имеют свойство видеть «внешним» и 

«внутренним» взором. Чаще всего мы смотрим, наблюдаем окружающий мир, а 

задумавшись, мы вспоминаем наши ощущения, связанные с этим увиденным миром. Потому 

в одних картинах отражён внешний мир - природа, люди, предметы и т.д, а в других -

возможно увидеть и вовсе несуществующее, потому как художник уводит наше внимание во 

внутренний мир себя, в изображение, в свои внутренние переживания. 

Удивительное это дело - увидеть в картине красочный задумчивый взор, взгляд 

художника. Картину справедливо сравнивают с живым существом. Она единична, не похожа 

на других, несёт в себе мысль, заставляя задуматься над этой мыслью, ибо она появилась 

сама в результате мысли художника. 

В художественных музеях, галереях мы окружены «взорами» художников. Каждая 

картина уводит в своё далёкое и близкое, в простор и глубину, в прошлое, настоящее и даже 

будущее. 

Изобразительное искусство исключительно тонко и живо выражает индивидуальность 

создавшего его человека, его мысль, отношение к жизни. 

Созерцая картину, мы задумываемся о том, как и почему она была создана, мы 

пытаемся понять её смысл, что делали или думали люди, изображённые на полотне. 

Всё это заставляет нас смотреть на мир с другой точки зрения, иногда даже смотреть на 

современный мир через призму прошлого. Такова удивительная сила искусства. 

Как было сказано ранее, эмоции, которые вызывают произведения искусства, обладают 

огромной силой, и это не всегда радость или счастье. Часто мы можем плакать над книгой, 
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или испытать страх и тревогу, смотря на картины с изображением военных действий. Но 

сложно отрицать, что искусство так или иначе всегда пробуждает в нас эмоции. 

Искусство всегда заставляет нас думать. Мы невольно задаёмся вопросом - в чём 

секрет улыбки Джоконды? Почему Родион Раскольников совершил своё ужасное 

преступление? В чём конфликт отцов и детей? Мы часами можем стоять у картин, чтобы 

понять, что именно хотел сказать автор.  

Искусство заставляет нас размышлять. Без этого нельзя понять ни одно произведение. 

Искусство теряет свой смысл без глубокого осмысления всего того, что видишь, смотришь и 

чувствуешь. Оно имеет свойство раздвигать границы времени, тренировать наш мозг и учит 

понимать и всегда вдумываться в увиденное. И всё это доставляет огромное удовольствие и 

счастье [2]. 

Учёные провели не одно исследование, доказывающее благотворное влияние искусства 

на мозговую деятельность. 

Мы не раз сами замечали на своём примере, что чтение книг отвлекает от проблем, 

музыка снимает напряжение и успокаивает, созерцание произведений искусства уменьшает 

стресс и даже лечит. Даже появился современный термин «арт терапия». Некоторые 

исследования доказали, что рассматривание картин, в частности пейзажей, ускоряет 

выздоровление после операций. Искусство избавляет от беспокойства. 

Так, например, исследователи Фрэнсис Роше, Гордон Шоу и Кэтри Ки в 1993 году 

провели эксперимент. Они выбрали испытуемых и выдали им один и тот же текст на 

мышление. Разница заключалась лишь в музыке, которая сопровождала во время 

прохождения задания.  

В итоге выяснилось, что самые лучшие результаты испытуемые показывали при 

прослушивании Моцарта. Такого эффекта не достигалось при тишине или же устных 

инструкциях [5]. 

Искусство - это возможность самореализации. Человек говорит о своём внутреннем 

мире, проявляет себя как личность. Через художественные произведения: литературу, 

картины и скульптуру люди повествуют о своих чувствах, переживаниях, эмоциях.  

Роль искусства в жизни человека и общества определяет уровень развития социума. В 

развитых странах творчеству уделяют огромное влияние. Там люди ценят произведения 

искусства, знакомятся с историей через их бессмертные шедевры. 

Менее же развитые страны характеризуются меньшим интересом к искусству. 

Говоря о том, какие функции выполняет искусство в обществе, следует отметить 

следующее: 

1. Обращаясь к картинам, литературе, музыке человек восстанавливается внутренне 

(об этом было сказано выше). Тем самым он компенсирует нехватку гармонии, эстетики в 

повседневной жизни. Человек обретает спокойствие, на время перенесясь в другую 

действительность, что немалым образом способствует духовному восстановлению. 

2. Социальная функция заключается в том, что под влиянием прочитанного или 

увиденного происходит небольшая трансформация мышления. Человек невольно 

сопоставляет себя с героями, корректирует свои действия. 

3. Эстетическая функция. Творчество выражает реальность через пропорциональные, 

эстетичные, красивые образы. В освоении искусства ключевую роль играет душа, 

внутренний мир человека, чувства. Способность искусства любые события и образы 

передавать красиво, изящно и формирует эстетическую функцию.  
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4. Воспитательная функция. Здесь характерно влияние шедевров на процессы 

формирования и развития личности. 

5. Историческая или познавательная. Все творения искусства - это кладовая 

информации, которая передаётся из поколения в поколение. Они будто яркие свидетели, 

очевидцы исторических событий [6]. 

Созерцание и изучение шедевров искусства всегда вызывает у зрителя или слушателя 

чувство удовольствия. Литература переносит нас в мир, который существовал в прошлом, 

музыка позволяет открыть неизведанные доселе потаённые уголки души, скульптура 

позволяет увидеть грацию движений. 

 Искусство - это основная составляющая всего: мышления, образования, культуры, 

поведения, интеллекта, профессионализма и многих других аспектов, она помогает человеку 

приобрести гармонию с окружающим миром. Удивительный мир искусства делает человека 

лучше, чище, а его жизнь насыщенной. Ведь не зря в своё время великий Л.Н. Толстой 

говорил: «Искусство - есть высочайшее проявление могущества в человеке». 
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ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОГО  И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье рассмотрены аспекты влияния искусства на жизнь и духовный мир человека, о 

его роли в духовном обогащении, в частности о влиянии искусства на человека, как социума, 

и на всё общество в целом.  

Ключевые слова: искусство, культура, произведения, влияние, воздействие, чувства, 

эмоции, философия, живопись, музыка, литература, размышление.  
 

САНЪАТ ҲАМЧУН ВОСИТАИ РУШДИ МАЪНАВӢ ВА ЗЕҲНИИ ИНСОН 
 

Дар мақолаи мазкур ҷанбаҳои таъсири санъат ба ҳаёт ва ҷаҳони руҳонии инсон, нақши 

он дар ғанӣ гардонидани ин ҷаҳон, алалхусус таъсири санъат ба шахсият ҳамчун воҳиди 

ҷамъият ва аз ҷумла нуфузи он ба кулли ҷамъият баррасӣ гардидааст.  

 Калидвожаҳо: санъат, тамаддун, асарҳо, таъсир, нуфуз, ҳиссиёт, эҳсос, фалсафа, 

рассомӣ, мусиқӣ, адабиёт, мулоҳиза. 
 

ART AS A MEAN OF HUMAN’S SPIRITUAL AND INTELLECTUAL 

DEVELOPMENT 
 

The article brings in aspects of art's influence on human's life and spiritual world; about the 

role of art in spiritual enrichment, in particular, about its impact on a person as part of a society, and 
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on the society as a whole. 

Key words: art, culture, art works, influence, impact, feelings, emotions, philosophy, 

painting, music, literature, reflection, personality, formation. 
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ТАҶРИБАИ ХУБИ ОМӮЗГОРӢ - ОМИЛИ АСОСИИ КОМЁБӢ ДАР РАВАНДИ 

ТАЪЛИМ 
 

Иброимова М.И. 

Донишгоҳи  технологии  Тоҷикистон 
 

  Таҷрибаи бисёрсолаи корӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар нишон медиҳад, 

ки яке аз омилҳои хеле муҳим дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ ба дарс чӣ гуна омода 

будани омӯзгор маҳсуб мегардад. Яке аз падидаҳои номатлуб дар раванди таълим ин ба дарс 

ҳаматарафа тайёр набудани омӯзгор ба ҳисоб меравад. Мусаллам аст, ки омӯзгорони 

таҷрибанок омодаанд, то ба ҷойи омӯзгори бемор (ё вақте ки омӯзгори дигар ба дарс омода 

нест!) ба дарс дароянд ва дар ин гуна ҳолатҳо ҳар як омӯзгор метавонад, ки якбора ва бе 

омодагӣ вориди синфхона гардад. Лекин ба таври умумӣ бошад, муваффақият аз тарзи 

омодагӣ вобаста мебошад. Ин омодагӣ чунин талаботро фаро гирифта метавонад: 

1.    Қарор диҳед, ки чиро дарс доданӣ ҳастед. 

2.  Боварӣ дошта бошед, ки шумо бо маводи лозимӣ таъмин ҳастед: бо китоб, наворҳо, 

расмҳо ва ғайра. 

3.  Чизҳои амалиро тафтиш кунед: Нусхаҳо кофӣ ҳастанд? Тахтаи электронӣ кор 

мекунад? 

4.   Агар шумо аз воситаҳои техникӣ истифода карданӣ бошед, масалан аз магнитофон, 

он бояд пеш аз оғоз кардани дарс омода бошад (агар ин ғайриимкон набошад). 

mailto:m.i.zairova@gmail.com
mailto:m.i.zairova@gmail.com
mailto:m.i.zairova@gmail.com
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5.  На фақат аз китоби омӯзгор, балки аз китоби донишҷӯён ҳам маводи лозимиро 

пешакӣ хонда, ба дарс омода шавед. Боварӣ ҳосил намоед, ки оё нақшаи дарсатонро тафтиш 

кардаед? Ҳамаи машқҳои дарс дурустанд?  

6.  Кадом калимаҳои матнро фаҳмондан лозим аст? Кадом калимаҳои матнро якҷоя 

талаффуз кардан лозим аст?Ҳангоми омода намудани дарсҳо аз қаламҳои ранга (маркер) 

истифода кардан хуб аст, зеро нуктаҳои лозимиро бо кашидани хатҳо метавон ҷудо намуд. 

Китоби дарсӣ ёрдамчии хуб аст, лекин омодагии пешакии омӯзгор аз ҳама хубтар аст. 

7.   Омӯзгори таҷрибаноку пешқадам ҳамеша то тамомшавии дарсҳо бояд панҷ дақиқаи 

захиравӣ дошта бошад, ки дар охир фикрҳои лозимиро хулоса намуда, пешкаши хонандагон 

гардонад. 

Лозим ба ёдоварист, ки омӯзгорон бисёр вақт байни омодагии кӯтоҳ ва дароз фарқ 

намегузоранд. Омодагии дароз чунин нуктаҳоро дар бар мегирад: 

Барои чӣ хонандагон забони англисиро меомӯзанд? Бо кадом мақсад онҳо онро 

истифода мекунанд? Онҳо бо фан чӣ тавр муносибат менамоянд? Дарсҳои англисӣ бо дигар 

намудҳои фаъолияти донишҷӯён чӣ муносибат доранд? (ҳам барои ҷавонон ва ҳам барои 

хонандагони мактабҳои миёна) Оё хонандагон ба имтиҳонҳо омодагӣ мегиранд? — Агар ҳа, 

пас аз рӯйи кадом барнома? 

Метавон гуфт, ки аксарияти омӯзгорон ба нуктаҳои дар боло зикршуда аҳамият 

медиҳанд, лекин мунтазам бояд таваққуф намоянд, шинанд ва фикр кунанд, чизе ки дар синф 

мегузаранд, ба донишҷӯён лозим аст ё на. Аксарияти курсҳо, барои мисол, маводеро доро 

ҳастанд, ки ба донишҷӯён барои беҳтар омӯхтани забони англисӣ раҳнамоӣ мекунанд ва ба 

аксарияти донишҷӯён дар оянда лозим аст, ки омӯзиши забонро бе дахолати омӯзгор давом 

диҳанд.  

Асосан омодагии дарозмуддат бо истифодаи китоб хониш ва фаҳмиши пешакии 

омӯзгорро ифода менамояд. Аксарияти китобҳои муосир маводи грамматикиро такроран 

пешкаш менамоянд, лекин он бо дигаргуниҳои муайян барои ҳар як дарс тартиб дода 

шудааст. Муҳим аст, ки омӯзгорон медонанд, ки маводи пешкашшуда сонитар такроран 

меояд. Китоби дарсӣ метавонад саёҳате барои хонандагон бошад, лекин на барои омӯзгорон! 

Агар миёни омӯзгор ва муаллифи мавод мувофиқат набошад, он мавод ба хонанда ёрии 

амалӣ расонида наметавонад. Омӯзгорро лозим меояд, ки ҳар як нозукии маводи китоби 

дарсиро хуб дарк намояд. Оё маводи пешкашшуда ба манфиати хонандагон аст? Муаллиф чӣ 

гуна интизорӣ дорад, оё аз маводи навиштаи ӯ хонандагон баҳра гирифта метавонанд ё на? 

Омӯзгор ҳамеша бояд кӯшиш намояд, ки нақшаи муаллифро ҳангоми омода кардани дастури 

таълимӣ ба назар гирад, аз рӯйи он амал намояд ва хонандагонро дурусту муфид таълим 

диҳад. 

Бояд хотирнишон сохт, бисёр кам дучор мешавад, ки омӯзгор бо ҳамаи китобҳои дарсӣ 

розӣ бошад. Баъзе аз маводи китоб метавонад, ки зимни таълими забон ба шумо чандон 

маъқул набошад ва бо ҳамин сабаб, шумо шояд он китобро хуш накунед. Шояд истифодаи 

китоб низ аз хоҳиши шумо вобаста набошад. Агар китоберо истифода баред, ки ба шумо 

маъқул нест, он метавонад норозигии шуморо ба хонандагон ошкор созад, барои мисол, 

шумо мехоҳед маводро бо роҳи муайяне кор фармоед, лекин сабаби маъқул набудани мавод 

ба шумо шояд боиси мушкилот гардад. Пеш аз он  ки шумо дигаргуние дар рафти дарс аз худ 

ворид месозед, бояд хонандагонро пешакӣ огоҳ кунед. Вагарна чунин номувофиқатӣ миёни 

ақидаи шумо ва маводи таълимӣ боиси нофаҳмиҳо дар байни хонандагон гардида, натиҷаи 

дилхоҳ ба даст намеояд. 
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Дар мавриди дуруст амал намудан китоб набояд чӣ тавре ҳаст, нақл карда шавад. Шумо 

хонандагонро таълим медиҳед, на китобро. Аз тағйир додани маводи китоб наҳаросед, 

нуктаҳои лозимиро истифода кунед, таҷрибаи иловагии худро ба кор баред, намудҳои 

гуногуни амалиро кор фармоед. Лекин ҳамаи тағйироти зикршуда бояд пешакӣ ба нақша 

гирифта шавад. Дарси беҳтарин он аст, ки дар он омӯзгор аз китоб ба он хотир истифода 

намояд, ки дархури талаботи хонандагон бошад.  

Баъзан мавридҳо чунин ба назар мерасад, ки омӯзгорони камтаҷриба одатан зиёд 

омодагӣ мебинанд. Онҳо аз каммаҳсул гузаштани дарс хавотир мешаванд ва ҳамаи саволҳои 

лозимиро пешакӣ менависанд ва ҳамаи ҷузъиёти дарсро ба нақша мегиранд. Ба нақша 

гирифтани пешакӣ агар хуб бошад, лекин он дар рафти дарс хуб нест. Дарсе, ки дар он 

омӯзгор бисёртар ба нақша аҳамият медиҳад, гоҳо ба хонандагон дилгиркунанда мебошад. 

Дар дарс бояд ҳамеша ба хонандагон имконият дода шавад то савол диҳанд; омӯзгор бояд 

шавқи хонандагонро бедор намояд ва мушкилоти дар рафти дарс пешояндаро ҳал карда 

тавонад. Нақша на бояд ба нақша, балки ба донишҷӯён ёрӣ кунад, агар чунин набошад, он 

муфид нест. Ба омӯзгорон осон мешавад, агар қисми муайяни дарсро ба таври хаттӣ ба 

нақша гиранд. Муҳим он аст, ки онҳо донанд, ки он нақша дар синф истифода мешавад. Дар 

ин ҳолат омӯзгор ё дар як ҷо меистад ё гирди синф мегардад. Бо як даст китобро нигоҳ бояд 

дошт ва бо дасти дигар ба хонандагон ишора бояд намуд. Нақшаи дурудароз на ба фоидаи 

кор аст, балки дарсро дилгир мегузаронад. 

Метавон гуфт, ки як саҳифа нақша кифоя аст, то бо истифодаи он дарсро таъсирноку 

шавқовар гузаронед. Ҳангоми ба хатое роҳ додан, агар гӯем, ки  узри зиёд, як дақиқа ман ба 

навиштаҳоям як нигоҳ кунам, ягон ҷойи шарм нест. Хонандагон интизор мешаванд, ки шумо 

омода шавед ва муҳим нест, ки мо ин амалро махфӣ нигоҳ дорем. Зеро дарс ба чунин амал 

ниёз дорад. 

Дар баробари ин сабабҳои зиёде ҳастанд, ки хонандагон қобилият ва майли иҷрои 

амалеро надоранд ва ба саволу ҷавоб ва суҳбатҳо иштироки фаъолона намекунанд. Онҳо 

шояд дар бораи матн чизеро надонанд, ё матн ба онҳо шавқовар набошад, шояд гуфта 

натавонанд, ки чӣ мехоҳанд, шояд дар атрофи матн зиёд фикр кунанд, шояд ақидаҳои худро 

баён карда натавонанд, пас дар чунин маврид онҳо хомӯширо пеша мекунанд. Дар баробари 

ин, мушкилиҳо баъзан одиянд, масалан дарси химия тамом шудаасту дарси забони англисӣ 

оғоз гаштааст, лекин фикри хонанда ҳанӯз бо химия банд аст. Тарзи мушаххаси омодагӣ 

чунин мушкилиҳоро рафъ месозад. Усули муфиди дарсдиҳӣ истифодаи ҷадвалҳои мусбат ё 

манфӣ, саволҳои беҳтарин ё бадтарин, зинапоя - калимаҳо ва  калид – калимаҳоро талаб 

мекунад. Чунин тарзи дарсдиҳӣ бояд дар аввали дарс якчанд дақиқа идома ёбад. Аз 

хонандагон метавонед хоҳиш кунед, ки се ақидаи мусбат ва се ақидаи манфӣ тартиб диҳанд, 

ки бо ҳам алоқаманд бошанд, масалан зиндагӣ дар шаҳр, таътил дар Амрико, ба донишгоҳ 

рафтан, бекор будан. Мисоли охирин муҳим аст — аксарияти хонандагон мегӯянд, ки бекор 

гаштан хуб нест, лекин дар пайдо кардани ақидаи манфии ба он вобаста мушкилӣ мекашанд, 

лекин аксарият мегӯянд, ки тарзи дигари ифодаи он ақида мавҷуд аст. Бо истифодаи усули 

мусбат ё манфӣ  донишҷӯён водор мешаванд, ки ба таври мушаххас ақида ронанд. 

Бо вуҷуди ин ҳам масъалаи ҷалби ақидаҳои мушаххас ба миён меояд. Фанни беҳтарин 

ва бадтарини шумо дар мактаб кадом буд? Филми беҳтарин ва бадтарини дидаи шумо кадом 

аст? Шахси дӯстдошта ва баддидаи шумо кист? Кадом таомро шумо махсусан бад ё нағз 

мебинед? Чунин амал боиси он мегардад, ки донишҷӯён бо ақидаҳои зиёди манфиву мусбат 

муколамаи хуб тартиб дода тавонанд. 
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Мо ин ҷо хотирнишон менамоем, ки флешкартаҳо, наворҳо, слайдҳо, расмҳо, қартаҳои 

деворӣ, видеонаворҳо ва ҳатто худи китобҳои дарсӣ барои ёрии омӯзгор ҳастанд. Лекин онҳо 

омӯзгорро иваз карда наметавонанд. Онҳо бо он мақсад низ истифода намешаванд. Ба 

кашидани расм эҳтиёҷ нест, агар хонанда маънои калимаро пешакӣ донад. Ба истифодаи 

сабти навор ҳам беҳуда зарурат нест. Баъзе омӯзгорон чунин фикр мекунанд, ки истифодаи 

видеонаворҳо дарси онҳоро шавқовар мегардонад. Ин ҷо саҳмгузории иловагии омӯзгор 

эҳсос карда мешавад.  

Инчунин масъалаи дигар ин аст, ки омӯзгорон аксари вақт фаромӯш мекунанд, ки 

воситаи аёнии беҳтарин тахтаи синф мебошад. Пас онро ба таври бояду шояд истифода 

кардан лозим аст! Шумо дар аксари ҳолат мехоҳед аз тахтаи синф пурмаҳсул истифода кунед 

(то ки ба шогирдонатон кумаки хуб карда тавонед), ба он шарт, ки шумо онро бомақсад кор 

фармоед. Агар шумо аз маводи механикии пештар омодакардаи худ истифода карданӣ 

бошед, дар лаҳзаи дилхоҳ метавонед онро ба кор баред. Агар шумо аз филмҳо ва наворҳо 

истифода карданӣ бошед, (бахусус аз магнитофон) нақши шумо ҳамчун омӯзгор дар ин ҳолат 

чандон бузург нест. Ҳар гуна воситаи техникӣ ва мавод он вақт кумаки чашмрас мекунад ё 

карда метавонад, ки он пешакӣ аз ҷониби омӯзгор хуб омода шуда бошад. 

Чи қадаре ки имконпазир аст, омӯзгор нисбат ба ҳар як донишҷӯ бояд эҳтиёткор бошад. 

Афсус ки ба чунин ақида дар синфҳои калон чандон аҳамият намедиҳанд. Дар ин ҳолат 

чунин омилҳоро бояд ба назар гирифт: 

Оё ҳамаи хонандагон шуморо шунида метавонанд? (Дар сурате, ки манро нашунавед, 

даст боло кунед!) 

Оё ҳамаи онҳо магнитофонро шунида метавонанд? 

Оё ҳамаи онҳо тахтаро дида метавонанд? 

Оё ҳамаи онҳо шуморо дида метавонанд, бахусус дастон ва даҳони шуморо? 

Оё ҳамаи онҳо нусхаи матнро доранд, ё агар ду нафар як нусха дошта бошанд, барои 

онҳо қулай ҳаст? 

Оё ҳама коғаз, қалам ва ручка доранд? 

Оё ҳама мақсади пешгирифтаи худро хуб медонанд? 

Тамоми нуктаҳои дар боло зикршуда дар рафти дарс аҳамияти хеле калон доранд, 

бахусус дастон ва даҳони шуморо дидани хонандагон. Дар чунин ҳолат хонанда худро ноҷур 

ҳис намекунад. 

Бо назардошти ҳамаи чунин хулоса метавон намуд, ки дарси шумо нақшаи сеқисма 

дошта бошад,  лекин бо риоя накардани ҳолати мазкур аксари вақт дарсҳо хушку дилгир 

мегузаранд. Дарси пурмаъно бо муқаддимаи кӯтоҳ бояд сар шавад, бо такрори мавзуи 

гузашта ва шарҳи мавзуи нав. Муқаддима бояд аз се – чор ҷумла иборат бошад ва ду – се 

дақиқаро гирад. Хуб мешавад, ки дар охири дарс якчанд дақиқаро бо ёдоварии кӯтоҳи 

мавзуи дарси оянда сарф намоед. 
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ТАҶРИБАИ ХУБИ ОМӮЗГОРӢ - ОМИЛИ АСОСИИ КОМЁБӢ ДАР РАВАНДИ 

ТАЪЛИМ 
                                                    

Мақолаи мазкур оид ба усулҳои амалии таълими забони англисӣ маълумот медиҳад. Он 

баъзе роҳҳои муфиди таълими забонро ба омӯзгорон нишон медиҳад. Аҳамияти асосӣ ба 

маҳорату қобилияти омӯзгор зимни гузаронидани дарсҳои забони англисӣ равона 

гардидааст. 

Калимаҳoи асосӣ: усулҳои амалӣ, забонҳои хориҷӣ, маҳорат, қобилият, дарсҳои 

амалӣ, натиҷаҳои дилхоҳ. 
 

ХОРОШИЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВНОЙ  

ФАКТОР УСПЕХА В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

                                             

Данная статья включает в себя информацию, связанную с практическими методами 

преподавания языка. Она показывает преподавателям некоторые важные способы 

продуктивного преподавания иностранных языков. Особое внимание в статье уделяется 

мастерству и умениям преподавателя в процессе ведения уроков английского языка. 

Ключевые слова: практические методы, иностранные языки, мастерство, умения, 

практические занятия, желаемые  результаты.  
 

GOOD EXPERIENCE OF THE LECTURER AS A MAIN FACTOR  

OF SUCCESS AT THE PROCESS OF TEACHING 
                                                  

The article includes information concerning practical methods of teaching language. It shows 

some important ways of useful teaching to the lecturers of foreign languages. The main attention is 

directed to abilities and skills of teachers during conducting the practical lessons of the English 

language.  

Key words: Practical techniques, foreign languages, skills, abilities, practical lessons, desired 

results. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ  РЫНКЕ  

ТРУДА 
 

Кабутов К.Р. 

Технологический университет Таджикистана 
 

 В настоящее время очень остро наблюдается проблема занятости молодёжи, особенно 

выпускников ВУЗов. Молодёжь играет важную роль в обществе. Она формирует будущее 

страны, которое напрямую зависит от её здоровья, нравственных и воспитательных 

ценностей, демографических, патриотических и силовых возможностей, а также её 

социально-культурной и экономической деятельности. 

 Одной из проблем, влияющих на сужение потенциала экономической активности 

молодого поколения, являются неблагоприятные демографические тенденции, приведшие к 

многолетнему сокращению численности молодёжи 15-29 лет в обществе и соответственно, 

их доля в экономически активном населении страны. 

 На основе статистических данных можно сделать вывод, что в средней и старшей 

возрастных группах (20-29 лет) занятая молодёжь превышает численность среднезанятого 

населения и представлена в сфере услуг (торговля, финансы, гостиничный бизнес, 

недвижимость, торговля, общественное, администрации и др.) и меньше - в сферах 

материального производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и др.)  

На основании этого можно сделать вывод, что наибольшую долю в сельском хозяйстве 

составляет молодёжь (15-19 лет). Особенности занятости этой группы отражаются на начале 

трудовой деятельности сельской молодёжи. Эта группа молодёжи имеет значительно 

меньшую долю занятых в экономической деятельности. Причиной этого является отсутствие 

профессиональной подготовки и низкая квалификация, что делает сельскую молодёжь 

конкурентоспособной [1]. 

 Распределение молодёжи по профессиональным группам сегодня показывает, что 

современная система профессионального образования обеспечивает необходимое количество 

квалифицированных кадров, которые смогут повысить уровень экономического обеспечения 

высококвалифицированными и средними специалистами. Ограничения экономической 

активности молодёжи приводят к увольнению квалифицированных специалистов из 

образовательных учреждений и потребности в них из-за структуры рабочих мест, особенно 

внутри групп с разным уровнем профессионального образования. 

 Основными причинами сложности трудоустройства молодёжи являются: отсутствие 

опыта, высокая мобильность, низкий спрос на знания в связи с тем, что работодатели не 

участвуют в формировании спроса на программы обучения. Однако существует серьёзная 

нехватка квалифицированной рабочей силы и специалистов в промышленном производстве, 

а потеря квалифицированных специалистов, особенно рабочих промышленных предприятий, 

не компенсируется в должной мере. В ходе работы были выявлены следующие причины 

этого явления, которые действуют как на спрос, так и на предложение данного вида 

трудовых ресурсов: 

  увеличение количества высших учебных заведений и специальностей, по 

которым будут готовиться будущие специалисты, что приведёт к увеличению 

кадрового состава среди выпускников; 
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  низкие темпы создания новых рабочих мест в экономике для 

высококвалифицированных специалистов по сравнению с темпами подготовки этих 

специалистов в системе образования; 

  низкая профессиональная мобильность выпускников по отношению к 

предлагаемой им работе и заработной плате [2]. 

Эффективность занятости молодёжи также снижается из-за снижения среднемесячной 

номинальной заработной платы по экономике в целом. Ситуация на молодёжном рынке 

труда в последние годы напряжённая и ухудшается. Растёт уровень зарегистрированной и 

скрытой молодёжной безработицы, увеличивается её продолжительность. В то же время 

возможности молодёжи уже ограничены из-за её конкурентоспособности с другими слоями 

населения. 

Одной из проблем, ограничивающих экономическую активность молодёжи, является 

широкое распространение среди неё занятости. То есть молодые люди, которые не могли 

сразу найти стабильную или удовлетворительную работу, тратили много времени на её 

поиски: меняли работу, потому что она была неудовлетворительной или временной, либо 

были безработными, либо работали в семье или помощником на предприятии, или были 

вынуждены стать бездействующими  и  т.д. 

Таким образом, нами выявлены следующие проблемы, препятствующие развитию 

молодёжной занятости, в том числе: рост скрытой безработицы среди молодёжи, тенденция к 

распространению такого явления, как «неустойчивая занятость», сопровождаемая поиском 

работы молодёжью. Необходимо уделить внимание вопросу занятости молодёжи в народном 

хозяйстве. По нашей таблице можно сделать вывод, что большинство молодёжи в сельском 

хозяйстве моложе. Особенности занятости этой группы отражаются на начале трудовой 

деятельности сельской молодёжи. Наличие низкой заработной платы влияет на 

эффективность занятости молодёжи, несмотря на наличие в группе высокооплачиваемой 

молодёжи. Для решения выявленных проблем можно предложить следующие пути: 

  обеспечить квотирование занятости экономически активной молодёжи, особенно в 

младшей возрастной группе; 

  ввести графики обучения в профессионально-технических училищах, позволяющие 

учащимся старших классов дневных отделений формально совмещать учёбу и работу; 

  восстановить практику набора молодёжи из числа выпускников профессионально-

технических училищ, обучающихся за счёт средств государственного бюджета; 

  расширить обучение в учебных заведениях районов коммерческих организаций; 

  создание условий, способствующих устойчивой и удовлетворительной занятости 

молодёжи, особенно на первом месте работы. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ 

ТРУДА 
 

В статье анализируются проблемы молодёжной занятости. Анализируются факторы, 

мешающие им своевременно устроиться на работу по профессии и даны несколько 

предложений для решения проблем, связанных с трудоустройством. 

 Ключевые слова: рынок труда, молодёжь, трудоустройство, работа, проблемы. 
 

YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE MODERN LABOR  
 

The article analyzes problems of youth employment. The factors that prevent them from 

getting a job in a timely manner by profession are analyzed and several proposals are made to solve 

the problems associated with employment. 

 Key words: labor market, youth, employment, problems, job. 
 

МУШКИЛОТИ ШУҒЛИ ҶАВОНОН ДАР БОЗОРИ МЕҲНАТИ МУОСИР 
 

Дар мақола мушкилоти шуғли ҷавонон таҳлил карда шудааст. Омилҳое, ки барои 

саривақт ба кор даромадани онҳо аз рӯйи ихтисос халал мерасонанд, таҳлил гардида, барои 

ҳалли мушкилоти марбут ба шуғли аҳолӣ якчанд масъалаҳои ҳалли он пешниҳод карда 

мешаванд. 

Калидвожаҳо: бозори меҳнат, ҷавонон, шуғл, кор, мушкилот. 
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УДК 378.1 

ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ИННОВАТСИОНИИ ИҶРОИ КОРҲОИ 

ЛАБОРАТОРӢ ДАР СОҲАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ШАБАКАВИИ МУОСИР 
 

Кимсанов У.О. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар шароити муосир, гузариш ба низоми кредитии таҳсил дар мактабҳои олӣ барои 

самаранок аз худ кардани маводи таълимӣ, усулҳои муосири гузаронидани корҳои 

лабораторӣ ва амалӣ васеъ истифода шуда, дар баробари худ нақши кори мустақилонаи 

донишҷӯ ва иҷрои супориши амалӣ, инчунин бедор кардани шавқ барои ҳалли масъалаҳои 

назариявӣ ташаккул меебад. Бозори меҳнат дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ аз 

донишҷӯён ва мутахассисон малакаҳои амалӣ, яъне амалияро талаб мекунад. Албатта, 

таҷҳизоти воқеӣ барои ба даст овардани малакаҳо барои гузаронидани корҳои лабораторӣ ва 

амалӣ бартариҳо дорад, аммо он аз хароҷоти иловагӣ вобастагӣ дорад. 

Вобаста ба тафсирҳои дар боло зикршуда, технологияи маҷозикунонӣ барои омӯзиши 

фанҳои соҳаи технологияҳои шабакавӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон татбиқ шуда, 

айни замон барои донишҷӯён ва магистрантон барои омӯзиши корҳои лабораторӣ ва амалӣ 

аз барномаҳои муосири татбиқӣ Cisco Packet Tracer (симулятсия) ва GNS3 (эмулятсия) васеъ 

истифода мешаванд. 

Ҳадафи аслии ин иқдом, пеш аз ҳама, мувофиқи талаботи бозори меҳнат омода 

кардани донишҷӯён – мутахассисон дар соҳаи ТИ мебошад. Инчунин, ба андешаи ман, чунин 

усули таълим бояд дар заминаи муассисаи таҳсилоти олӣ сурат гирад, ки дар он донишҷўён 

метавонанд тахассусеро, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ аст, ба даст оранд [1]. 

Аз ҳама бештар дар дарсҳои амалӣ ва лабораторӣ барномаи татбиқии Cisco Packet 

Tracer васеъ истифода мешавад. Имконияти тақлиди корҳои лабораторӣ, истифодаи 

дастгоҳҳои гуногуни шабакавӣ, масалан таҷҳизоти сатҳи дуюми модели OSI (коммутатор) ва 

сатҳи сеюми модели OSI (маршрутизатор), ки таҷҳизоти воқеӣ набуда, трафики шабакаро 

интиқол намедиҳад, дорад. Дар аввал, ин симулятори барномавӣ ҳамчун воситаи таълимӣ 

барои шунавандагони Академияи шабакавии Cisco пешбинӣ шуда буд, аммо вақтҳои охир он 

барои таълим дар муассисаҳои таълимӣ (донишгоҳҳо ва мактабҳо) васеъ истифода мешавад. 

Cisco Packet Tracer – барномаи симулятори интерактивӣ, ки ба истифодабарандагон  

танзими шабакаи маҳаллӣ ё глобалиро тавассути интерфейси графикӣ ва фармонӣ имкон 

медиҳад, шумораи компютерҳо метавонанд ба садҳо расад. Яке аз бартариҳои асосии ин 

барнома талаботи ҳадди ақали истифодаи захираҳои локалии компютер мебошад, ки дар 

ҳама гуна компютер кор мекунад, инчунин асбобест, ки топологияҳои шабакаро ҳам дар 

сатҳи дастрасӣ ва ҳам дар сатҳи тақсимот тақлид мекунад. 

Барои мисол, кори лабораторӣ дар мавзуи “Лоиҳакашӣ ва татбиқи сервери HTTP 

(mail.ru ва mail.tj) дар шабакаи ноқилдор”-ро дар барномаи Cisco Packet Tracer иҷро мекунем. 

Барои татбиқи топологияи физикии лоиҳа чунин таҷҳизот интихоб шуд: свич - 2 дона, сервер 

- 2 дона, компютер – 2 дона (санҷиш), маршрутизатор – 1 дона, сими рост – барои пайваст 

намудани таҷҳизот. Баъд аз пайваст намудан топологияи умумии физикии лоиҳа чунин сурат 

мегирад: 
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Расми 1. Топологияи физикии шабака 
 

Барои татбиқи топологияи логикии шабака дар сервер (mail.tj) амалҳои дар расмҳои 

зерин овардашуда (расми 2,3,4,5,6) иҷро мешаванд:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 2. 
 

Дар умум, худи сервер мизоҷи сервери DHCP худ шуда наметавонад. Ба сервер 

суроғаи статикӣ эълон карда мешавад (нигаред ба расми 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Расми 3. 
 

Баъди дохил кардани IP-суроға мо ба хизматрасонии DHCP сервер даромада, чунин 

маълумотро ворид намуда сабт мекунем: 
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Расми 4. 
 

Баъди дохил кардани IP-суроға мо дар хизматрасонии DHCP сервер, ба хизматрасонии 

сервер HTTP даромада, чунин маълумот ворид намуда сабт мекунем: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 5. 
 

Барои иваз намудани IP-суроға бо номи домен (номи компютер) ба мо хизматрасонии 

DNS сервер лозим аст, даромада чунин маълумотро ворид намуда сабт мекунем: 
 

 
Расми 6. 

 

Барои татбиқи топологияи логикии шабака дар сервер (mail.ru) низ амалҳои дар 

расмҳои боло овардашуда иҷро мешаванд.  
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Барои пайвасти ду шабакаи гуногун дар маршрутизатор даромада чунин амалиёт иҷро 

мешавад: 

Router(config)#interface fastEthernet 0/1 

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#exit 

Router(config)#interface fastEthernet 0/1 

Router(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255.0 

Router(config-if)#exit 

Барномаи дигари маъмул GNS3 (Graphical Network Simulator) - эмулятори интерактивӣ, 

ки дар асоси Python сохта шуда, имконияти дастгоҳҳои шабакаи воқеӣ ва маҷозиро бо ҳам 

мепайвандад. 

Дар муқоиса бо симулятори Cisco Packet Tracer барномаи эмулятор GNS3 дорои 

маҷмуи муосири вазифаҳо, ки таҷҳизоти шабакавии гуногунро дастгирӣ мекунад, масалан 

MicroTic, Huawei ва ғайра, дастгоҳҳои воқеии шабакавиро маҷозӣ карда, дар дохили он 

барномаҳои аслӣ истифода мебарад, тамоми захираҳои маҳаллии компютерро (протсессор, 

хотира ва ғайра) тақлид мекунад [3].  

Ба ибораи дигар, барои эмулятсияи (тақлид кардан) таҷҳизоти шабакавии гуногун 

истифодбаранда бояд тасвирҳои барномавии мувофиқи талаботи GNS3 дошта бошад, яъне 

эмулятор маршрутизатори воқеиро месозад, симулятор бошад, системаи интерфейси 

маршрутизаторро тақлид мекунад.  

Сарфи назар аз камбудиҳо, ба монанди эмулясияи нопурраи IOS ва номувофиқати 

таҷҳизоти шабакавии гуногун, Cisco Packet Tracer ҳамчун барномаи васеъистифодашавандаи 

симулятор боқӣ мемонад, зеро он истифодаи захираҳои маҳаллӣ ва системавии компютерро 

зиёд талаб намекунад, инчунин интерфейси дастрасӣ (графикӣ ва фармонӣ) барои истифода 

ва гузаронидани корҳои лабораторӣ ва машғулиятҳои амалӣ дорад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, қайд кардан муҳим аст, ки нақшаи таълимӣ ва маҳсулоти 

барномаҳои Академияи шабакавии CISCO барои баланд бардоштани малакаи омӯзгорон ва 

донишҷӯён тавассути имкониятҳои нави омӯзиш ва шуғли онҳо пешбинӣ шудааст [2].  

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф омӯзгорони кафедраҳои дахлдори Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон на танҳо аз фанҳои анъанавӣ таълим медиҳанд, балки ба нақшаи 

таълимӣ (силлабус) тағйирот, ба монанди ташаккул додани малакаҳо, аз қабили маҳорати 

ҳалли мушкилот, иштирок дар кори дастаҷамъона ва имконияти технологияҳои интернетӣ 

барои ноил шудан ба муваффақият ворид менамоянд.    

Ҳамин тариқ, воридшавии технологияи маҷозикунонӣ дар раванди таълим, сарфи назар 

аз душвориҳои гуногун, хеле босуръат рушд карда истодааст. Ин технология нав бошад ҳам, 

дар айни замон, аз ҳисоби арзиши баланди захираҳои сахтафзор ва нармафзори 

маҷозикунонӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ қобили қабул аст. Ҳамзамон, барои донишгоҳҳо ин усули 

ташкили равандҳои истеҳсолӣ нисбат ба хариди таҷҳизоти алоҳида, инчунин стендҳои 

лабораторӣ хеле фоидаовар аст. 

Ҳамин тариқ, татбиқи усулҳои инноватсионӣ дар раванди таълим, ҷорӣ намудани 

маҳсулоти барномаҳои дар боло зикршуда ба донишҷӯён муҳити фарогири таълим, ба 

омӯзгорон самаранокии азхудкунии маводи таълимиро фароҳам оварда, ба онҳо имкон 

медиҳад, ки малакаҳои истифодаи технологияҳои муосири интернетиро ба даст оранд ва 

ҳамзамон малакаҳои дар соҳаи лоиҳакашӣ, татбиқ ва нигоҳдории саривақтии шабакаҳои 



ПАЁМИ ДТТ  1(9)2022 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

58 
 

компютерӣ, инчунин таъмини омўзгорону донишҷўён барои гирифтани сертификатҳои 

байналмилалӣ фароҳам меорад. 
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ЯКЕ АЗ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ИННОВАТСИОНИИ ИҶРОИ КОРҲОИ 

ЛАБОРАТОРӢ ДАР СОҲАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ШАБАКАВИИ МУОСИР 
 

Истифодаи усулҳои инноватсионии омӯзгорон дар раванди таълим ба ташаккули 

муносибатҳои нав ба ҳолатҳои касбӣ, ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон мусоидат 

мекунад. Мақола ба баррасии симуляторҳои асосии нармафзор ва эмуляторҳои таҷҳизоти 

шабакавӣ дар раванди таълим бо назардошти афзалиятҳо ва нуқсонҳои нармафзори 

мушаххас ва инчунин иҷрои кори лабораторӣ бахшида мешавад. 

Калидвожаҳо: технологияи иттилоотӣ, усулҳои инноватсионӣ, технологияҳои 

шабакавӣ, симулятор, эмулятор, амалия, тақлид, самаранокии раванди таълим. 
 

ОДИН ИЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения 

способствует выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 
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творческих, креативных способностей обучающихся. Данная статья посвящается обзору 

основных программных симуляторов и эмуляторов сетевых оборудований в обучающем 

процессе, учитывая преимущества и недостатки конкретного программного обеспечения, а 

также выполняется образец лабораторной работы.  

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные методы, сетевые 

технологии, симулятор, эмулятор, практика, имитация, эффективность образовательного 

процесса.  
 

ONE OF THE INTERACTIVE AND INNOVATIVE METHODS OF LABORATORY 

WORK IN THE FIELD OF MODERN NETWORK TECHNOLOGIES 
 

The use of innovative methods by teachers in the learning process contributes to the 

development of new approaches to professional situations, the development of creative, creative 

abilities of students. This article is devoted to the review of the main software simulators and 

emulators of network equipment in the learning process, taking into account the advantages and 

disadvantages of specific software and a sample of laboratory work is also provided. 

Key words: information technology, innovative methods, network technologies, simulator, 

emulator, practice, imitation, effectiveness of the educational process. 
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ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИФИ СОҲАҲОИ АЛОҲИДАИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ТО ИСТИЛОЛИЯТ 

 

Қодирзода Ш.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Географияи иқтисодию ичтимоӣ – тадқиқоти объекту ҳодисаҳоро дар ҳолати инкишоф, 

алоқамандӣ ва пайвастагӣ омўхта, ба онҳо баҳои иқтисодӣ дода, қонуну қонуниятҳои 

ҷойгиршавӣ ва ташкили ҳудудии истеҳсолоти ҷамъиятиро меомўзад. Барои Тоҷикистон 

истеҳсоли маҳсулоти саноатие хос мебошанд, ки вобаста ба шароитҳои табиию иқтисодӣ 

фоидаовар бошад. Ба ин соҳаҳои гидроэнергетика, саноати кўҳӣ, металлургияи ранга, 

саноати сабук ва хўрокворӣ мисол шуда метавонанд, ки дар таркиби саноат соҳаҳои асосӣ ба 

ҳисоб мераванд. Қонуниятҳои ҷойгиршавии истеҳсолоти саноатӣ ба қонуну қонуниятҳои 

умумии инкишофи ҷамъият алоқаманд буда, дар шароити имрўза дар алоқамандӣ бо 

қонуниятҳои муносибатҳои бозорӣ дар ҳолати гўзариш амал мекунанд. Онҳо қисми 

ҷудонашавандаи системаҳои қонунҳои иқтисодии ҷамъият ба ҳисоб рафта, дар ноҳияҳою 

минтақаҳои қаламрави мамлакат ҳолатҳои дигаргуншавию ҳамешагии ҷойгиршавии 

географияи истеҳсолро тасвир мекунанд. Таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти 

саноатӣ боиси ба низом даровардани ҷараёни истеҳсолот мегардад. Муносибатҳои сифатан 

нав байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон ҷорӣ мешавад. Ташкил намудани 

иқтисодиёти гуногунсоҳа боиси ташкил шудани миқдори зиёди корхонаҳои шахсӣ, 

муштарак, ҷамъиятӣ, саҳомӣ ва шаклҳои дигари хочагидорӣ мегардад.  

Хоҷагии халқи Точикистон дар солҳои мавҷудияти Ҳокимияти Шўравӣ ба монанди 

дигар давлатҳои собиқ Шўравӣ дар асоси нақшаи ягона ва принсипҳои ҷойгиркунии 

сотсиалистӣ истеҳсолот тараққӣ мекард. Дар шароитҳои имрӯза аксар соҳаҳои истеҳсолоти 

саноатӣ ба бӯҳрони иқтисодӣ гирифтор шудаанд ва эҳтиёҷ ба мутахассисони баландихтисосу 

технологияи муосири ҷаҳонӣ доранд.  

Чунки маҳсулоти истеҳсол намудаи онҳо бояд ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй буда, 

дар бозори саноати рақобатпазир бошад. Аз ҳамин сабаб Тоҷикистонро лозим меояд, ки 

вобаста ба шароитҳои географию таърихӣ ва муассисаҳои истеҳсоли шаклҳои сифатан нави 

тараққиёти иқтисодӣ ва ҷойгиркунии соҳаҳои истеҳсолоти ба худ хосро интихоб намуда ба 

муносибатҳои нави истехсолӣ чун давлатҳои дигари рӯбаинкишоф мутобиқ шавад. Дар 

сурати амалӣ гардидани чунин чорабини ҷумҳури метавонад роҳҳои барқарор намудани 

истеҳсолоти саноатӣ ва бо ҷои кор таъмин намудани аҳолиро таъмин намояд, ки ин боиси 

рушди иқтисодии Тоҷикистон мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми соҳаҳои саноат 

мавҷуд буда, соҳаҳои саноати электроэнергетика, металлургияи ранга, масолеҳи сохтмон, 

сабук ва хўрокворӣ хубтар рушд ёфтааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1386 корхонаҳои 

саноатӣ мавҷуд буда, ҳар сол ба маблағи 8,2 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол мекунанд.  

Зарурияти саноаткунонӣ дар давраи нав. Дар давраи нави дигаргунсозиҳо, яъне 

солҳои 1914-1929, масъалаи саноатикунонӣ яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳими на танҳо 

Тоҷикистон, балки тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Зеро, аз ҳалли дурусти ин 

масъала тақдири худи сохти Шӯравӣ сахт вобастагӣ дошт. Маҳз ҳаминро рақобати 

бошиддати иқтисодии байни Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар асл, дар миқёси ҷаҳон давлати ягонаи 

сотсиалистӣ буд, бо мамлакатҳои бузурги капиталистӣ, ки хеле пешрафта буданд, талаб 

мекард. 
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Чуноне маълум аст, сараввал давлатҳои бузурги капиталистӣ бо роҳи зӯрӣ – ҷанг 

давлати ҷавони Шӯравиро барҳам додан мехостанд, ки натавонистанд. Акнун онҳо ният 

доштанд бо роҳи осоишта, дар рақобати иқтисодӣ Иттиҳоди Шӯравиро мағлуб намоянд. 

Ҳамин гуна мақсади сарварони мамлакатҳои капиталистиро роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ 

эҳсос мекарданд. Ба ғайр аз, ин дар давлатҳои Италия (соли 1922) ва Олимон (соли 1933) 

фашистон ба сари ҳокимият омада буданд, ки онҳо даъвои тақсимоти нави ҷаҳонро доштанд. 

Ин ҳама аз хусуси ҷанги нави ҷаҳонӣ дарак медод. Бинобар ҳамин ҳам роҳбарони Иттиҳод ба 

тамоми душвориҳои мавҷуда нигоҳ накарда, бо ҷалби тамоми захираҳои дохилӣ, дар 

давраи  нави дигаргунсозиҳо ҳам саноатикунонии мамлакатро, ки дар миёнаи солҳои 20-ум 

оғоз карда буданд, идома доданд. Дар натиҷаи иҷрои ин вазифа Давлати Шӯравӣ дар ҳақиқат 

дар давраи хело кӯтоҳи таърихӣ аз давлати қафомондаи аграрӣ ба мамлакати пешрафтаи 

саноатӣ табдил ёфт. 

Саноатикунонии давраи нави дигаргунсозиҳо, чун давраи аввала тамоми сарзамини 

Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла Тоҷикистонро низ фаро гирифта буд. Вале аз ҳамон вақт мақсад 

гузошта буданд, ки дар ҳудуди Тоҷикистон, бо сабаби ҳанӯз омӯхта нашудани иқтидори 

саноатии он, аз ҷумла иқтидори энергетикиаш, маҳз ҳамон соҳаҳои саноат бунёд гардид ва 

инкишоф ёбад, ки онҳо минъбад манбаи ашёи хом ва хӯроквории Иттиҳоди Шӯравиро васеъ 

намоянд. Яъне, Тоҷикистон бояд яке аз маконҳои асосии ашёи хоми саноатии Иттиҳод 

мегардид. Ҳамин ҳолат дар нақшаи панҷсолаи якӯм (солҳои 1928/29 – 1932/33), дуюм 

(солҳои 1933 1938) ва сеюми (солҳои 1938-1942) рушди хоҷагии халқи Иттиҳоди Шӯравӣ 

акси худро ёфтааст. 

Заводҳои пахтатозакунӣ. Дар замони саноаткунонии мамлакат барои Тоҷикистон 

бунёд ва рушди заводҳои пахтатозакунӣ мақоми асосиро ишғол мекунад. Зеро, фаъолияти он 

заводҳо ба ашёи хоми  маҳаллӣ-пахта, ки барои Иттифоқ хело зарур буд, асос меёфт. 

Инчунин истеҳсоли пахта ҳам сол аз сол инкишоф меёфт ва коркарди он бунёди заводҳои 

навро талаб мекард. 

Бо сабабҳои дар боло ишорашуда дар давраи нав ҳам, дар ҳудуди ҷумҳурӣ суръати 

сохтмони заводҳои пахтатозакунӣ тезонида шуд. Дар натиҷа чунин заводҳо соли 1930 дар 

Кӯлоб, соли 1932 дар Сарой Камар (Панҷ) сохта ба истифода дода шуданд. Инчунин, дар 

муддати солҳои 1930-1932 заводҳои амалкунандаи пахтатозакунии Сталинобод, Хуҷанд, 

Фархор, Ҷилликӯл, Қӯрғонтеппа ва ғайраҳо қисман аз нав таҷҳизонида, васеъ карда шуданд. 

Чунин чорабинии бо техникаи нав таҷҳизонидан ва васеъ намудани заводҳои пахтатозакунӣ 

минбаъд ҳам идома дода шуд. Соли 1938 дар ҳудуди ҷумҳурӣ боз ду адад заводҳои нави 

пахтатозакунӣ сохта ба истифода  дода шуданд, ки яке аз онҳо дар Мелниково (Конибодом) 

ва дигаре дар Регар (Турсунзода) ҷойгир шуда буданд. 

  Умуман охири солҳои 30-уми асри ХХ дар ҳудуди Тоҷикистон 11 адад заводҳои 

пахтатозакунӣ фаъолият мекарданд. Аз ин миқдор танхо солҳои 30-ӯм 4 адад чунин заводҳои 

нав ба кор  шурӯъ намудаанд. 

Саноати бофандагӣ. Сарзамини Тоҷикистон, дар баробари истеҳсоли пахта, барои 

инкишофи кирмакпарварӣ ҳам қулай буд. Пилла низ барои Иттифоқ ҳамчун ашёи хом зарур 

ҳисобида мешуд. Бо ҳамин сабабҳо дар ин гӯшаи Иттиҳод, пеш аз саноати 

бофандагии  пахта, бунёд ва никишофи саноати абрешимро зарур шумориданд. Дар натиҷа, 

дар Тоҷикистон аввали солҳои 30-ӯми асри ХХ саноати бофандагиро аз саноати абрешим 

оғоз намуданд. Ҳамон солҳо округи Хуҷанд ҳамчун маркази анъанавии истеҳсоли пилла 

ҳисоб мешуд. Зеро, 65,6%-и пиллаи ҷумҳурӣ маҳз дар ҳамин округ истеҳсол  мегардид. Бо 
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ҳамин сабаб, феврали соли 1930 дар шаҳри Хучанд, фабрикаи абрешими «Бофандаи сурх» 

бунёд гардид. Инчунин вазифа гузошта шуд, ки дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Сталинобод саноати 

замонавии ин соҳа сохта шаванд. Дар натиҷа соли 1930 дар Хуҷанд сохтмони чунин 

фабрикаи замонвӣ оғоз гардид ва 1 майи соли 1932 навбати аввали он ба фаъолият шурӯъ 

кард, ки ҳамон лаҳза он асосан калобаи абрешимӣ мебаровард. Минъбад ин корхона васеъ 

гардид ва 1 майи соли 1934 аввалин бор матои абрешимӣ – атлас (500-метр) истеҳсол кард. 

Дар натиҷа фабрикаи абрешими Хуҷанд ба комбинати шоҳибофӣ табдил ёфт ва яке аз 

корхонаҳои бузурги иттифоқии соҳаи абрешим ба ҳисоб мерафт. 

Ноябри соли 1932 фабрикаи пиллакашии Сталинобод низ ба кор даромад, ки хело 

дертар (соли 1949) он ҳам ба комбинати шоҳибофӣ табдил дода шуд. Дар давраи аввал 

масолеҳи ин фабрика, ҳамчун ашёи хом, ба шаҳрҳои Москва, Оренбург, Рига, Киев ва ғайра 

фиристода мешуд. 

То миёнаи солҳои 30-юми асри ХХ ҳарчанд дар Тоҷикистон истеҳсоли пахта меафзуд, 

вале ҳамаи онҳо ҳамчун ашёи хом ба марказҳои саноати бофандагии Иттиҳод фиристода 

мешуд. Инак, соли 1936 дар Сталинобод ба сохтмони комбинати бофандагӣ шурӯъ карданд 

ва  14 марти соли 1942 навбати аввали он ба кор даромад. Ҳарчанд ин корхона ҳамон вақт 

асосан калоба ва матои дурушт истеҳсол мекард вале он ибтидои коркади пахта дар ҷумҳурӣ 

буд. 

Саноати хӯрокворӣ. Талаботи рӯзафзуни мардум нисбат ба маҳсулоти мевагӣ ва дар 

ҷумҳурӣ фаровонии меваю ангурро ба инобат гирифта, соҳаҳои  гуногуни саноати 

хӯроквориро ба вуҷуд оварда, инкишоф доданд. Аз ҷумла, соли 1931 заводи 

шаробкашии  Конибодом, ки ҳанӯз соли 1928 сохта шуда буд, ба заводи консервабарорӣ 

табдил дода, бо навтарин таҷҳизотҳо таҷҳизонида шуд. Соли 1932 заводи консервабарории 

Хуҷанд ба истифода дода шуд, ки баъдтар он ба комбинати консервабарорӣ табдил ёфт. Дар 

миёнаи солҳои 30-юм заводҳои консервабарорӣ дар Чикаловск (Қистакӯз) ва Исфара ба кор 

даромаданд. Баъзе маҳсулоти ин заводҳо аллакай ҳамон солҳо берун аз доираи Иттиҳоди 

Шуравӣ шӯҳрат пайдо карданд. Аз ҷумла, соли 1937 дар Париж, дар намоишгоҳи 

умумиҷаҳонӣ, мураббои (консерваи) зардолугии комбинати консервабарории Ленинобод 

(шаҳри Хуҷанд аз соли 1936 сол то соли 1991 чунин номро гирифта буд) дипломи дараҷаи 

аввалро соҳиб шуд. 

Инкишофи ангурпарварӣ сабабгори афзудани заводҳои шаробпазӣ гардид. Чунончӣ, 

соли 1930 дар Уротеппа (Истаравшан), соли 1931 дар Панҷакент ва Хуҷанд, соли 1932 дар 

Исписор чунин заводҳо ба истифода дода шуданд. 

Соли 1932 дар Қӯрғонтеппа ва соли 1933 дар Кӯлоб заводҳои равғанбарорӣ ба 

фаъолият шурӯъ карданд. Дар солҳои 30-юм комбинати ордбарорӣ дар Янги Бозор (Ваҳдат) 

ва Қӯрғонтеппа сохта ба истифода дода шуданд. Танҳо дар шаҳри Сталинобод соли 1938 

заводи нави механиконидашудаи нонпазӣ, соли 1940 комбинати гӯшт, бо сехҳои ҳасиб 

(колбаса) ва консервабарорӣ ба фаъолият шурӯъ карданд. 

Саноати полиграфӣ. Дар ҷумҳурӣ аввалин нашриёт ҳанӯз соли1924, дар Душанбе ба 

вуҷуд омада буд. Соли 1934 дар ин ҷо комбинати полиграфӣ ба фаъолият шурӯъ кард. 

Минъбад, бо сабаби зиёд гардидани нашри рӯзномаҳои вилоятию ноҳиявӣ, адади нашриётҳо 

ҳам афзуданд. Дар маркази вилоятҳо ва аксари ноҳияҳо низ нашриётҳо ба вуҷуд омаданд. 

Дар натиҷа, соли 1937 шумораи умумии нашриётҳо дар ҷумҳурӣ ба зиёда аз 40 адад расид. 

Саноати дӯзандагӣ ва пойафзолдӯзӣ. Аввалин корхонаи дӯзандагӣ дар ҳудуди 

ҷумҳурӣ ин фабрикаи дӯзандагии Сталинобод ба ҳисоб меравад,  ки он ноябри соли 1933 ба 
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фаъолият шурӯъ кард. Дуюмин корхонаи калони дӯзандагӣ дар ҷумҳурӣ фабрикаи дӯзандагӣ 

– трикотажии Ленинобод ба ҳисоб меравад, ки он соли 1939 ба фаъолият оғоз намудааст. 

Инчунин дар ҳамин давр корхонаҳои зиёди нисбатан хурди трикотажӣ ба вуҷуд омада, ба 

фаъолият оғоз карданд. 

Дар ҷумҳурӣ барои инкишофи саноати пойафзолдӯзӣ ҳам шароити қулай вуҷуд дошт. 

Соли 1933 ба сохтмони заводи чармбарории Сталинобод шурӯъ карданд ва соли 1936 

сохтмони он ба итмом расид. Соли 1937 дар Сталинобод аввалин дар ҷумҳурӣ фабрикаи 

пойафзолдӯзӣ ба кор шурӯъ кард. Соли 1936 дар шаҳри Ленинобод ҳам ба сохтмони заводи 

пойафзолдӯзӣ сар карданд. 

Саноати масолеҳи сохтмон. Инкишофи сохтмони корхонаҳои  саноатӣ ва шаҳрсозӣ 

зарурияти саноати масолеҳи сохтмонро ба миён гузошт. Аввалин корхонаи саноатии ин соҳа 

заводи ғиштпазии Сталинобод ба ҳисоб меравад, ки соли 1929 ба сохтмонаш оғоз намуда, 

соли 1930 онро аллакай ба истифода доданд. Дар ин сол заводи ғиштпазии Драгомиров (ҳоло 

ноҳияи Ҷаббор Расулов) низ ба кор даромад. Заводҳои хиштпазӣ инчунин соли 1932 дар 

Шаҳринав, соли 1936 дар Ленинобод, Исфара, Панҷакент, Кӯктош (Сомониён) ва Шаҳритус 

сохта шуданд. Соли 1938 дар Сталинобод ба сохтмони заводи сментбарорӣ шурӯъ карда, 

онро соли 1942 ба истифода доданд. То соли 1940 дар Конибодом заводи битумбарорӣ, дар 

Сталинобод заводҳои алебастрбарорӣ ва истеҳсоли сафолакҳои бомпӯш ба кор даромаданд. 

Соли 1940 дар Помири Шарқӣ заводи оҳак ба фаъолият шурӯъ кард. 

Электроэнергетика. Дар солҳои 30-юм дар соҳаи истеҳсоли барқ ҳам  дар ҷумҳурӣ 

аввалин қадамҳо гузошта шуданд. Аз ҷумла соли 1931 ба сохтмони нерӯгоҳи барқии обии 

Варзоб (иқтидораш 7500 квт/соат)  шурӯъ карданд. Декабри соли 1937 сохтмони он ба итмом 

расид ва ин нерӯгоҳ ба пойтахти ҷумҳурӣ барқ дод. 12 сентябри соли 1933 истгоҳи дизелии 

барқии Сталинобод низ ба кор шурӯъ кард. 

  Дар Кӯҳистони Бадахшон дар солҳои 5-солаи 2-юм дар дарёи Ғунт сохтмони нерӯгоҳи 

барқии обӣ оғоз ёфт ва дар солҳои 5 солаи 3-юм он ба кор даромад. Соли 1934 маркази 

гармидиҳии барқии Шӯроб ба истифода дода шуд, ки он нерӯгоҳ Исфараро низ қисман бо 

барқ таъмин мекард. 

  Умуман, соли 1940 дар ҷумҳурӣ шумораи истгоҳҳо ва зеристгоҳҳои барқӣ ба 40 адад 

расида буд. Дар ин сол дар ҷумҳурӣ ба миқдори умумӣ 62,1 млн квт/соат қувваи барқ 

истеҳсол  карда шуд. 

Саноати сӯзишворӣ. Ба вуҷуд омадан ва инкишоф ёфтани корхонаҳои саноатӣ ва 

нақлиёт талаботро нисбат ба маводҳои сӯзишворӣ, махсусан ангишт ва нефт зиёд кард. 

Чунин ҳолатро ба назар гирифта, соли 1931 дар кони ангишти Шӯроб ба коркарди 

механиконидани ангишт шурӯъ карда, онро соли 1939 пурра ба истфода доданд. Дар натиҷа 

истеҳсоли ангишти танҳо Шӯроб аз 13 ҳазор тоннаи соли 1928, дар соли 1940 то ба 200 ҳазор 

тонна зиёд шуд. Дар ин муддат, соли 1933 роҳи оҳани 52 километраи байни Мелниково 

(Конибодом) ва Шӯроб ҳам сохта ба истифода дода шуд. Дар ҳамин давр азхудкунии конҳои 

Тошқӯрғон, Киштут-Заврон низ оғоз гардид. 

Истеҳсоли нефт ҳам афзуд. Сараввал кони нефткашии «КИМ» қисман аз нав 

таҷҳизонида шуд. Ба ғайр аз ин соли 1935 кони Нефтобод (наздикии Конибодом) низ ба кор 

даромад. Дар натиҷа, агар соли 1932 дар ҷумҳурӣ 18,9 тонна нефт истеҳсол карда бошанд, 

пас соли 1940 он ба 29,8 тонна расид. 

Саноати кӯҳӣ. Натиҷаи тадқиқотҳои олимон ва солҳои 30-юм пайдо намудани кони 

маъдани Қаромазор сабабгори дар ҷумҳурӣ ба вучуд омадани соҳаи нави саноат – саноати 
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кӯҳӣ гардид. Ин кони маъдан ҳатто диққати вазири саноати вазнини ҳамонвақтаи  Иттиҳод 

С. Орҷоникидзеро ба худ ҷалб карда буд. Зеро, ҳамон вақт комиссияи махсуси 

Умумииттифоқӣ хулоса бароварда буд, ки захираи маъданҳои рангаи танҳо ноҳияи 

Қарамазор 30%-и мис, 30%-и сурб ва 15%-и руҳи захираҳои Иттифоқро ташкил мекунад. 

Бинобар ин истеҳсоли маъдан дар ин кон сол аз сол  афзуд. Масалан, соли 1937 истеҳсоли он 

нисбатан ба соли 1933-88 баробар зиёд гардид. Солҳои 1936-1938 азхудкунии кони Тагоб, 

барои истеҳсоли шпати гудохташаванда оғоз шуд. Соли 1940 дар асоси кони бисмути 

(висмути) Адрасмон комбинати полиметаллии (яъне, дорои якчанд маъдан) Адрасмон бунёд 

гардид. 

Умуман Тоҷикистон то соли 1941 аз ҷиҳати истеҳсоли маъданҳои ранга дар байни 

ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ҷойи аввалро ишғол  мекард. 

Саноати коркарди маъдан. Ба вуҷуд омадан ва рушди саноат, зиёд гардидани адади 

мошину тракторҳо ва ғайра зарурияти корхонаҳои таъмиргариро ба миён гузошт, ки ин ҳама 

барои ба вуҷуд омадани соҳаи дигари нави саноат – саноати коркарди маъдан сабаб шуд. 

Аввалин чунин корхона – заводи таъмирӣ – механикаи Сталинобод ба номи С. Орҷоникидзе 

буд, ки ба сохтмонаш соли 1931 шурӯъ карда, соли 1933 онро ба кор дароварданд. Минъбад 

дар ин корхона тракторҳо, ҳар гуна мошинҳо ва ғайраро таъмир мекарданд. Соли 1934 дар 

Сталинобод боз заводи таъмири автомошинҳо ба фаъолият шурӯъ кард. Дар охири солҳои 

30-юм дар Қӯрғонтеппа заводи таъмири автомошину тракторҳо, дар Нов заводи таъмири 

маторҳо ба кор даромад. Соли 1938 дар Конибодом заводи таъмири автомошинҳо ба кор 

дароварда шуд. Ҳамин тавр дар муддати хеле кӯтоҳ, ҳамагӣ 15 сол, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зиёда аз 20 намуди соҳаҳои гуногуни саноат бунёд гардид. Миқдори умумии 

корхонаҳои бузурги саноатӣ дар ҷумҳурӣ ба 273 адад расид. Албатта қариб ҳамаи онҳо 

корхонаҳои соҳаи саноати сабук буданд. Зеро, дар он солҳо дар ҷумҳурӣ ҳанӯз барои 

инкишофи саноати вазнин шароит набуд. Аниқтараш, ҳанӯз канданиҳои фоиданоки 

зеризаминӣ ва иқтидори дарёҳои Тоҷикистон омӯхта нашуда буд. Ба ин амал эъзомияи 

комплекси Тоҷикистон, ки соли 1932 аз тарафи Академияи илмҳои ИҶШС (СССР) ва 

Эъзомияи Тоҷикистону Помир, ки солҳои 1933-1934 ташкил карда шуданд, мавқеи бузург 

бозиданд. Маҳз натиҷаи омӯзиши онҳо имконият дод, ки минбаъд солҳои 50-60-ум ҳукумати 

Иттифоқ барои инкишофи соҳаҳои гуногуни саноати вазнин дар Тоҷикистон, махсусан 

саноати энергетика диққати махсус диҳад. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ҳанӯз солҳои 30-ӯм дар 

соҳаи саноати вазнин низ дар ҷумҳурӣ аввалин қадамҳо гузошта шуд. Чунончӣ, агар дар 

аввали 5- соли якум дар ҷумҳурӣ танҳо як соҳаи саноати вазнин – сӯзишварӣ (ангишт ва 

нефт) мавҷуд бошад, пас дар охири солҳои 30-ӯм дар ҷумҳурӣ чунин соҳаҳои нави саноати 

вазнин, ба монанди коркарди фузулот (металл), ки дар соҳаи таъмири техникаи мавҷуда, 

корҳои обёрӣ ва сохтмони роҳҳо зарур буд; металлургияи ранга, дар мисоли коркарди 

маъдани кони Консой; электроэнергетика ва саноати маводҳои сохтмонӣ дида мешуд. 

Хулоса, дар охирҳои солҳои 30-юм Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қафомондагӣ то андозае 

роҳо ёфта, ба ҷумҳурии аграрию саноатӣ табдил ёфта буд. 

Омода намудани кадрҳо. Ба вуҷуд омада инкишоф ёфтани корхонаҳои саноатӣ дар 

назди ҳукумати ҷумҳурӣ масъалаи омода намудани кадрҳоро гузошт. Албатта дар давраи 

аввал сафи коргарон қисман аз ҷумлаи деҳқонони камзамину безамин, косибону 

ҳунармандони харобгардида пур мешуд. Вале дар давраи аввал мутахассисон ва ҳатто як 

ҳиссаи коргарон аз Федератсияи Русия ва Украина сафарбар карда шудаанд. Чунончӣ, 

солҳои 1929/30 дар ҷумҳурӣ сафи коргарон ҳамагӣ 2 ҳазор нафар буд. Аммо соли 1930 аз 
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ҷумҳуриҳои номбурда зиёда аз 13,5 ҳазор ва соли 1931 зиёда аз 4,3 ҳазор нафар коргар 

даъват шудаанд. 

  Барои аз ҷумлаи ҷавонони ҷумҳурӣ тарбия намудани коргарони касбӣ, омӯзишгоҳҳои 

фабрикаю заводӣ (ФЗУ) ташкил карда шуданд. Аввалин чунин омӯзишгоҳ дар ҳудуди 

Тоҷикистон, ҳанӯз соли 1924 дар кони нефтистеҳсолкунии КИМ (аввала САНТО) ташкил 

карда шуда буд. Соли 1929 чунин омӯзишгоҳ дар комбинати абрешими Хуҷанд ташкил ёфт. 

Соли 1932 бошад миқдори чунин омӯзишгоҳҳо ба 9 адад расид. Бунёди омӯзишгоҳҳо 

минъбад ҳам идома ёфт. Аз ҷумла соли 1935, дар назди комбинати полиграфии Сталинобод 

(як сола), соли 1936 дар назди фабрикаи дӯзандагии Сталинобод, дар назди матбааи 

Ленинобод омӯзишгоҳҳо ташкил карда шуданд. Танҳо соли 1940 дар омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ 

1185 нафар мутахассисони касбӣ тарбия гирифтаанд. 

  Аммо омӯзишгоҳҳо талаботи рӯзафзунро нисбати мутахассис қонеъ гардонида 

натавонистанд. Зеро, онҳо аз тарафи вазоратҳо ва корхонаҳои ҷудогона ташкил карда 

мешуданду талаботи умум чандон ба инобат гирифта намешуд. Бинобар ин аз соли 1940, чун 

дар Иттиҳод, дар ҷумҳурии мо ҳам омӯзишгоҳҳои дусолаи ҳунармандӣ, аз ҷумла барои роҳи 

оҳанчиён ва мактаби шашмоҳаи омӯзиши фабрикаю заводӣ (ФЗО) бунёд карда шуданд. 

Илова ба ҳама ин дар корхонаҳо устоҳои моҳир вазифадор  карда шуда буданд, ки шогирд 

тайёр намоянд. 

  Ҳамаи ин чорабиниҳо имконият доданд, ки минбад аз ҳисоби мардуми маҳаллӣ ҳар чӣ 

бештар мутахассис омода карда шавад. 
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ТАҲЛИЛ ВА БАҲОДИҲИИ СОҲАҲОИ АЛОҲИДАИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ТО ИСТИЛОЛИЯТ 
 

Таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти саноатӣ боиси ба низом даровардани 

ҷараёни истеҳсолот мегардад. Муносибатҳои сифатан нав байни истеҳсолкунандагон ва 

истеъмолкунандагон ҷорӣ мешавад. Ташкил намудани иқтисодиёти гуногунсоҳа боиси 

ташкил шудани миқдори зиёди корхонаҳои шахсӣ, муштарак, ҷамъиятӣ, саҳомӣ ва шаклҳои 

дигари хоҷагидорӣ мегардад. Дар мақолаи мазкур низ, ҳолат ва вазъи қарордошти 

корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз даврони соҳибистиқлолӣ таҳлил ва 

баҳодиҳӣ карда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: саноат, гидроэнергетика, металлургияи ранга, муносибатҳои 

бозорӣ, ҷамъият, низом, истеҳсолкунандагон, истеъмолкунандагон, собиқ Шўравӣ, бӯҳрони 

иқтисодӣ, рақобатпазир. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ДОНЕЗАВИСИМЫЙ ПЕРИОД 

Удовлетворение потребности населения в промышленной продукции приведет к 

упорядочению производственного процесса. Между производителями и потребителями 
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устанавливаются качественно новые отношения. Формирование многоотраслевой экономики 

приводит к формированию большого количества частных, совместных, государственных, 

акционерных и других форм экономической деятельности. В данной статье также 

проводится анализ и оценка состояния и состояния промышленных предприятий Республики 

Таджикистан до обретения независимости. 

Ключевые слова: промышленность, гидроэнергетика, цветная металлургия, рыночные 

отношения, общество, система, производители, потребители, постсоветское пространство, 

экономический кризис, конкурентоспособность. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF INDUSTRY SECTORS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN THE PRE-INDEPENDENT PERIOD 
 

Satisfying the needs of the population in industrial products will lead to the streamlining of 

the production process. Qualitatively new relations are being established between producers and 

consumers. The formation of a diversified economy leads to the formation of a large number of 

private, joint, state, joint-stock and other forms of economic activity. This article also analyzes and 

assesses the state and condition of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan before 

independence. 

Key words: industry, hydropower, non-ferrous metallurgy, market relations, society, system, 

producers, consumers, post-Soviet space, economic crisis, competitiveness. 

 

 
 

THE QUALITY OF LESSON CLOSELY DEPENDS ON LECTURER’S SKILLS AND 

ABILITIES 
 

Malikov N.Kh. 

Technological University of Tajikistan 

 

The practice shows that teaching languages, especially the foreign ones is considered to be 

one of very important, as well as one of difficult and serious problems as at high schools, as at 

higher schools. One can say that this issue has always been one of the basic problems in the USA 

and the Great Britain, as well as in many English-speaking countries of the world. As well as 

unfortunately, in other countries of the world, where English is teaching as a foreign language the 

above-mentioned issue has always been and has still remained one of unsolved and heavy problems. 

This issue requires hard work and high knowledge, good skills and talent from the teachers and 

lecturers of the foreign languages. 

The scientists consider that one of the major methods of good teaching of languages is a right 

and correct managing the classroom during the lessons. It is because all the other things will be 

tightly depended on such a serious activity. The talented teachers always pay necessary attention to 

this problem in order to have effective and useful lessons. One of the first steps in the process of 

managing the classroom will exactly be arranging the seating of the pupils and students during the 

lessons. You know the spoken language requires participants talking to each other. In this case if 

students are sitting in straight lines facing the back of each other’s necks this is not easy to do! 
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As it is known that isn’t a rule that students have to sit like that. One should be prepared to re-

arrange the desks — both for your language lessons and sometimes even for a particular activity — 

so that it is both easier and more natural for students to see and talk to each other. It is important 

that for a school class of perhaps 20 – 25 students it is probably best to use the conventional 

arrangement for activities which are centered upon the teacher, but to allow students to move either 

their desks or at least their chairs for pair and group work. If pair and group work is a novelty, 

students will take a long time to move and find the moving itself more interesting than the group 

work which follows. If, on the other hand, pair and group work is a normal part of your teaching, 

students will move naturally, quickly and quietly to new positions providing they know what they 

have to do and understand that this is not an opportunity to waste time but a useful and enjoyable 

activity. 

One can be witnesses that the lecturers have to pay attention to seating for suggesting that 

students are encouraged to talk to each other; at the same time, it should allow for the removal of 

the teacher from a central, dominant role during certain activities. That is why the lecturers should 

stand up when they are  directing activity. In general it is only a good idea to sit down in a language 

class on two occasions; firstly if the students are doing something which, for the moment, does not 

involve you. The second occasion is if you are having a conversation or discussion with the class. If 

you remain standing, it is all too easy for you to dominate and inhibit the students. On such 

occasions, once you have introduced and started the activity, it is usually better to sit either at, or 

on, your desk. 

In this case we surely can note that for most activities in the language classroom it is 

important that the students can see you and, in particular, your mouth and eyes. This is much easier 

if you are standing. Standing also means you can see all the students clearly and can use your eyes 

and hands effectively. For us it is necessary to mention that another step during teaching languages 

is considered to be looking at the students in the process of teaching. It is proved that there is no 

more certain way to lose the attention of your students than to take your eyes off them for long 

periods. This is not because they will get up to mischief if you are not looking, but because normal 

human contact frequently depends on, and is reinforced by, eye contact. If you are standing, and 

your eyes are constantly moving over the class, everyone feels involved. Your eyes help your 

students’ concentration! You must take into consideration that your eyes can be used instead of 

your hands to indicate who should answer a question, whether something is right or wrong, to 

encourage, etc. If you can use your eyes effectively, you will find it easier to avoid using unne-

cessary language. 

It should be noted that except above-mentioned issues and useful ways of teaching languages 

the lecturers can use their hands to encourage and direct students. In this case there are three main 

ways of showing students what you want - your voice, your eyes, and your hands. There are two 

main reasons for using your hands - you avoid unnecessary language which can distract students 

and, while remaining completely clear, your hands can be used to increase the pace of the lesson. 

Because a simple gesture can indicate who is going to answer a question, or which pair of students 

should now read a dialogue. Simple gestures can also indicate that something is wrong - for 

example, holding up one hand and shaking it from side to side - or that a student should repeat 

something - a circular “rolling” motion with one hand. During direction the whole class the 

movement should be bold enough and decisive enough for all to see; in directing an individual 

student the gestures must be on a much smaller scale so that they appear invitations rather than 

authoritarian directives. 
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In that condition we can consider the other way of attracting the classroom in the process of 

teaching languages is using pauses in order to punctuate what you are going to say your students. It 

is very difficult to read anything if we do not use pauses during our speaking and explanation. Our 

writing is usually punctuated and the punctuation makes it easier to read. As we can here see the 

following example shows clearly that the teacher is using language for different purposes: 

Listen again. (Giving instructions) 

Do they know him? (Giving example) 

Notice, in the first .. . . (Commenting) 

That would be real if here we should take into consideration that if the teacher speaks 

“without punctuation” in situations like this, students will be very confused. Because one of the 

main ways to provide this “spoken punctuation” is to make very short pauses before each change in 

the use of language from, for example, instruction to example. These pauses are an important 

feature of the way the teacher uses language in the classroom. 

The lecturers can understand the above-mentioned practice is mostly connected with the 

problem of variation the voice of lecturers during conducting their practical lessons. But this does 

not mean speaking in a ‘funny voice’. It is important to mark the changes in why you are speaking. 

Pauses, stress and changes of pitch when you change from, for example, comment to instruction, 

will mean it is much easier to follow what you say. Even students whose level of English is not high 

can be taught in English providing the teacher does not use unnecessary language and providing the 

stream of speech is broken up by pauses and changes of voice. 

Here is such an example: Had been they there? Yes they had. 

Look again: Had been they there? Yes they had. 

But now look at this: Does she know him? Yes she does. 

Notice, in the first, h a d t h e , Yes, they h a d ,  and in the second example h a d  they, yes, 

they h a d  (Longer pause). If there’s (pause) h a d  in the question, there’s h a d in the answer. If 

there’s (pause) h a d in the question, there’s h a d  in the answer. 

It is real that in the process of teaching the languages the lecturers should keep their language 

to a minimum when students are doing something. Because if they speak, the students will usually 

listen. If you want to encourage your students to use language, it obviously means that once you 

have introduced an activity and made clear what is wanted, you must be prepared to keep quiet. 

There are several important instructions: 

Can not interrupt students unnecessarily while they are preparing something.  

Can not dominate discussions yourself; 

Can not tell students what they want to say; 

Can not use more language than is necessary to direct and control classroom activity. 

You know we have already noted that you can reduce the amount of unnecessary classroom 

language by using your eyes and your hands. Sometimes verbal comment is called for, but even 

then there are good and bad ways of doing it. The oral exercises are a particular problem. The 

teaching process also requires as well keeping silence.The teachers usually keen to encourage their 

students to talk, often forget that silence also has a valuable part to play in language lessons. But the 

constant language is tiring; students need time to think, collect their thoughts, make notes, etc. In 

this case silence is particularly desirable, because when students are doing something individually - 

reading a text or explanation, completing an exercise, preparing a piece of work. If the teacher 

speaks during these activities, it breaks the students’ concentration. 
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Thai is real that a separate individual is hesitating during an exercise, or looking for a word. 

Here, the teacher jumping in too soon makes the student lazy. The silent struggle to understand or 

recall is a natural part of language learning. In discussions the student sometimes needs time to 

formulate a thought and, most important of all, if the teacher is constantly injecting ideas, students 

will soon sit back and expect the teacher to do the work. 

 It happens that sometimes there should be silence for the sake of silence - if something hectic 

has been happening; there is to be a change of activity, or students need, for example, to get out a 

new book. A moment or two of silence in the middle of a lesson means that students can return with 

renewed concentration to the activity which follows. Because the room is silent, it does not mean 

nothing is happening. The secret is a balance between activity and quiet moments for reflection. 

As well as at the same time the teachers must not be afraid of noise in the process of teaching 

languages. The majority of teachers particularly in state schools, may find colleagues and superiors 

who believe that the quiet class is the good class. Such a belief raises obvious difficulties if we are 

concerned to teach the spoken language! If the standard teaching technique involves the teacher 

questioning individual students one by one, in every lesson no individual student will answer more 

than two or three questions, each lasting a few seconds. The conclusion is obvious — somehow or 

other, techniques must be used to increase the amount of student talking time. This means that 

anyone who is making a serious effort to teach oral English must be regularly using choral work, 

pair work and group work. Unfortunately, if 20 or 25 students speak at the same time they make 

more noise than is ever heard in the traditional question and answer classroom. The reason they 

make more noise is because there is more constructive activity going on! 

One can say that the effective language teaching means giving the students a chance to speak. 

That carefully organized ‘noise’ does not mean disorder or that time is being wasted. We should use 

pair work to increase student talking time - even if it seems chaos. Because the language teacher 

must develop strategies for maximizing the amount of student talking time. Well-organized pair 

work is one of the most important ways of achieving the best results. In our days unfortunately 

some teachers worry that some of the pairs may not be doing the right thing, or will be using their 

native language. Because teachers are not satisfied that everyone is doing the correct thing, they are 

sometimes tempted to drop pair work. It is important to remember that if half the class are nor doing 

the right thing, that still means half the class are!  

As a result, instead of one or two students doing something useful while the others sit back, 

10 or 15 students are working constructively. Teachers must not drop pair work just because it is 

not successful for all students all the time. A moment’s reflection will serve to remind teachers that 

when traditional question and answer lessons are taking place there is no guarantee that these are 

working successfully for most of the students - they may be sitting there quietly, but that doesn’t 

mean everyone is working! The pair work during the lessons will be most effective if we follow 

these instructions: 

a.We should divide the group into pairs yourself and make sure that all students know who 

they are working with and which role they are to take. 

b. We should make sure everyone is clear about what they are meant to be doing. 

c. We should go round, listen, and check that they are doing it. 

d. We should stop the activity when it is clear that everyone is finished. Pair work is not an 

excuse for the teacher to sit back! 
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e. We should follow up the pair work with a demonstration or summary from one or more 

pairs. If it is not well done, correct and provide help and then ask students to do the same practice 

again. 

f. We should make a habit of it! 

 As it is known that one of the most important and effective ways of teaching languages is 

considered to be a method of increasing the student talking time.The most useful activities in the 

language classroom can be performed by the students working in groups. Working in this way 

means more students are directly involved; more students are talking, while the teacher talks less; 

students can help each other; and not least, the atmosphere is more relaxed and conducive to good 

language learning. 

We are witness that some lecturers consider that group work must be well organized which 

means the teacher must have made the task clear, as well as who is working with whom and for how 

long. Often it is a good idea to appoint one student in each group as “secretary” - writing out the 

answers, or taking notes to report back to the whole group. Group work must always be followed by 

a general class activity when the results of the group work are reported to the whole group, and 

commented on by the teacher. 

As we know at the same time the group work can be used as preparation for a text or topic; 

grammar practices can be done in groups rather than in the standard question-and-answer way; 

discussion follow-up can be based on questions first discussed in small groups, and later by the 

whole group. As with pair work, some use of the native language is unimportant. It still means that 

the teacher, although busy moving from group to group, is relatively quiet, and many more students 

are using their English. We can surely note that in the case of following and completing all above-

mentioned kinds of activity the teachers will obtain pleasant and expected results in the process of 

teaching the foreign languages.  
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THE QUALITY OF LESSON CLOSELY DEPENDS ON  

LECTURER’S SKILLS AND ABILITIES 
                                

The article contains information concerning the process of managing the classroom during 

conducting language lessons at high as well as higher schools. The author considers the useful 

methods of teaching the foreign languages. The process of pair work, talking time of the students, 

keeping silence is given to help teachers to teach well. 
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СИФАТИ ДАРС АЗ ҚОБИЛИЯТУ МАҲОРАТИ  

ОМӮЗГОР САХТ ВОБАСТА АСТ 
 

Мақолаи мазкур маълумотро оид ба раванди идора кардани синф ҳангоми 

гузаронидани дарсҳои забон дар мактабҳои миёна ва олӣ фаро мегирад. Муаллиф усулҳои 
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судманди омӯзиши забонҳои хориҷиро матраҳ намудааст. Аҳамияти кори ҷуфтӣ, ҷудо 

кардани вақт барои нутқи шифоҳии донишҷӯён ва риоя кардани хомӯшӣ ҳини дарсҳо 

пешкаш гаштаанд, ки раванди омӯзиши забонро осон мегардонанд. 

Калимаҳои асосӣ: раванди идоракунӣ, синф, забон, мактаби миёна, мактаби олӣ, 

усулҳо, кори ҷуфтӣ, вақти нутқи шифоҳӣ. 

 

КАЧЕСТВО УРОКА СИЛЬНО ЗАВИСИТ  ОТ СПОСОБНОСТИ  

И  МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
                                        

Данная статья содержит информацию о процессе руководства классом при 

преподавании языков в средних, а также высших учебных заведениях. Автор рассматривает 

полезные методы преподавания иностранных языков. Важность работы в парах, время для 

устной речи студентов и соблюдение тишины предъявлены преподавателям для успешного 

преподавания языков. 

Ключевые слова: процесс  управления, класс,  язык,  средняя  школа, высшая  школа,  

методы, парная работа, время устной речи. 
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ИСТИФОДАИ МУКОЛАМАҲО ЗИМНИ ОМӮЗИШИ  

ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Маликов Н. Х. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ истифодаи муколамаҳо яке аз роҳҳои 

муҳимтарини ноил гардидан ба ҳадафҳои гузошташуда маҳсуб мегардад. Аз ин лиҳоз мо 

шоҳиди интишор гаштани дастурҳои зиёди муколамавӣ оид ба забони хориҷӣ мебошем. Чи 
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дар мактабҳои миёна ва чи дар макотиби олӣ истифодаи муколамаҳо дар раванди омӯзиши 

забонҳои хориҷӣ ба омӯзгорон ва хонандагон кумаки назаррас расонида метавонад.  

 Мавриди зикр аст, ки дар мактабҳои олӣ истифодаи муколамаҳо як андоза хусусияти 

хоси худро доро мебошанд. Зеро онҳо бояд ба ихтисоси донишҷӯён қаробати дуруст дошта 

бошанд, то ки ба манфиати касбии онҳо мусоидат намоянд. Лекин дар марҳилаи аввали 

омӯзиш муколамаҳо метавонанд ҷанбаи умумӣ ва бештар маишӣ дошта бошанд, то ки дар 

рафти омӯзиши забон боиси мушкилоти муайяне нагарданд. Онҳоро метавонем сараввал 

мутобиқи феълҳои ёрирасони to be ва to have интихоб намоем.  Масалан бо феъли to be 

метавон аввал муколамаҳоро оид ба ному насаб, касбу кор ва макону ҳолати мардум интихоб 

намуд. Ба муколамаи зерин таваҷҷуҳ намоед: 

-Hello, my name is John. 

-Hello, I am Silvia. 

-Are you a doctor, Silvia? 

-No, I am not, I am an actress. 

-Really? I love such a profession. 

-And what about you, John? 

-I am an engineer. 

-Oh, that’s great. 

-Is this your sister? 

-Oh, no, this is my daughter. 

-What is her name? 

- Her name is Laura. 

- Hello, Laura. 

- Hello, John. 

- Are you a student? 

- Not yet, I am a pupil. 

- Are you in the tenth form? 

- No, I’m in the ninth form and what about your children? 

- I have just a son, his name is Jack. 

- Is Jack a pupil too? 

- No, he is a grown-up, he is a student! 

 Дар муколамаи болоӣ асосан сухан аз лиҳози ному насаб ва касбу кори инсон рафт ва 

он боиси мавзуи грамматикии гузаштаро таҳким бахшидан буда метавонад. Бо феъли 

ёрирасони to have бошад,  мо метавонем муколамаҳоеро мавриди истифода қарор диҳем, ки 

аз чизу чораи мардум ҳикоят намоянд. Ин ҷо яке аз он муколамаҳоро пешкаш мегардонем:  

- John, do you have a computer? 

- Yes, I have a personal computer. 

- And notebook? 

- No, my sister Sandy has. 

- What type of Notebook does she have? 

- She has «Toshiba». 

- Does your father have a car? 

- No, he doesn’t. 

- And your mother? 

- My mother has a pretty car. 
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- What type of car does she have? 

- She has a «Mercedes». 

- Do you have a watch? 

- No, I don’t. 

- And a mobile phone? 

- Yes, I have a mobile phone. 

- What kind of telephone do you have? 

- I have a «Nokia». 

- Do you have your own room? 

- Yes, I do. 

- Do you share your room with anyone? 

- Yes, I share with my small brother. 

- Do you have a friendly family? 

- Yes, our family is very friendly. 

Чи тавре ки аён гардид, дар муколамаи болоӣ сухан аз чизу чора ё моликияти 

шахсии инсон пеш омад ва дар он мо аз калимаву ибораҳои муосир бештар истифода 

намудем. Дар мавриде ки феъли модалии сan истифода мегардад, сухан аз қобилияту 

маҳорати мардум меравад. Бо истифода аз феъли мазкур ва муколамаҳои мувофиқи он 

донишҷӯён метавонанд нисбати ҳунару маҳорати якдигар суҳбат намоянд. Акнун 

муколамаи зерин пешкаши шумо мегардад: 

- Daniel, can you swim? 

- No, Janet, and you?  

- I can swim quite well. 

- What about other sports? 

- I can play football well. 

- And tennis? 

- I can play tennis, but not so well. 

- What about your fellow-students? 

- Mary can play volleyball very well. 

- And Andrew? 

- Andrew can ride a horse well. 

- What about Sara? 

- She can ski perfectly. 

- Can she also skate? 

- Yes, but a little. 

- Can your sister play table tennis? 

- Yes, she can play it well. 

- And your brother. 

- He can swim and run quickly. 

- Can your father play any sports? 

- He can play golf. 

- How often does he play golf? 

- He plays golf once a week. 

Хотирнишон менамоем, ки дар чандин муколамаи дар боло мавриди истифода 

қарордодаи мо асосан феълҳои ёрирасон ва модалии забони англисӣ ба кор рафтанд. 
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Феълҳои мазкур дорои вазифаҳои маҳдудтар буда, нисбати феълҳои асосӣ доираи 

истифодаашон тангтар аст. Зеро онҳо ҳар кадоме танҳо дорои вазифаи муайяни худ 

мебошанд ва як амали муайянро ифода месозанд. Дар мавриди феълҳои асосӣ бошад, 

метавон арз намуд, ки онҳо хеле серистифодаанд ва маъниву хусусиятҳои гуногунро ифода 

менамоянд. Бо истифодаи онҳо дар атрофи мавзуъҳои мухталиф суҳбатҳои пурмуҳтавоеро 

метавон анҷом дод.  

Мо бо истифодаи феълҳои асосӣ муколамаҳои зиёдеро зимни дарсҳои забони англисӣ 

метавонем тартиб диҳем ва вобаста аз мавзуи додашуда ба донишҷӯён пешкаш намоем. Ин 

ҷо аввал онҳоро дар замони ҳозираи феъли забони англисӣ ва сипас дар замонҳои гузаштаву 

ояндаи забон мавриди истифодабарӣ қарор медиҳем. Мусаллам аст, ки зимни суҳбат ҷумлаҳо 

асосан дар шаклҳои саволию тасдиқӣ кор фармуда мешаванд. Пас ҳар замони феъли забони 

англисӣ бахусус дар шакли саволӣ бо ин ё он феъли ёридиҳанда сохта мешавад. Ҳоло 

муколамаеро дар замони ҳозираи номуайян (одӣ) – present indefinite (simple) пешниҳод 

мегардонем: 

- Shirley, is a family night a good idea, in your opinion? 

- Yes, it is a wonderful idea. 

- Have you got a family night? 

- Yes, Saturday night is a family night for us. 

- And what does it mean? 

- It means, that the night we reserve for family activities together. 

- What activities exactly for? 

- As you know, our family is very musical. 

- Oh, yes, and you sing and dance on Saturday night. 

- We play musical instruments and sing together. 

- What musical instruments do you play? 

- I play the piano and guitar. 

- And your sister? 

- She plays the guitar and flute. 

- And what about your brother? 

- He plays the trumpet. 

- Does your father play musical instruments too? 

- Yes, he plays the organ and clarinet. 

- And your mother? 

- She plays the piano. 

- And who sings songs among you? 

- We all sing songs when my father plays the organ.   

Дар муколамаи пешкашгашта сухан аз лиҳози чӣ тавр гузаронидани як шоми оилавӣ 

меравад. Ин ҷо мавзуи суҳбат ҳунару маҳорати аҳли хонавода буда, нисбати ҳар яки онҳо 

бонавбат сухан рафтааст. Азбаски мавзуи грамматикӣ замони ҳозираи номуайян мебошад, 

зимни додани саволҳо асосан феъли ёрирасони to do дар шаклҳои do ва does мавриди 

истифода қарор гирифтааст. Саволҳо бошанд, чун саволҳои умумӣ ва махсус интихоб 

гардидаанд. Зимни истифодаи чунин як муколама мавзуи грамматикӣ бори дигар дар назари 

донишҷӯён ҷилвагар мегардад, сипас он мустаҳкам мешавад ва дар хотири онҳо нақш 

мебандад.  
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Дигар аз замонҳои феъли забони англисӣ ин замони ҳозираи давомдор, яъне present 

continuous tense мебошад. Замони номбаршуда амалеро ифода менамояд, ки бевосита зимни 

суҳбати мо, яъне худи ҳозир амалӣ шуда истодааст. Замони мазкур бо феълҳои асосӣ ва 

феъли ёридиҳандаи to be дар замони ҳозира дар шаклҳои am, is, are ва бандаки ing сохта 

мешавад. Хотирнишон намудан зарур аст, ки шакли саволии замони ҳозираи давомдор низ 

ба воситаи феъли ёрирасони to be дар замони ҳозира дар шаклҳои am, is, are сохта мешавад. 

Муколамаи навбатӣ дар замони номбаршудаи феъли забони англисӣ оварда мешавад: 

- Good evening, Sara. 

- Evening, Laura. 

- Are you all right? 

- Yes, I am Ok, and you? 

- I am great. 

- What are you doing? 

- I am going to bake an apple pie. 

- And your sister? 

- She is in the street. 

- What is she doing there? 

- She is waiting for her classmate Jane. 

- Is she waiting for her alone? 

- No, she is waiting for with two classmates. 

- Are your parents doing anything? 

- Yes, my father is reading a newspaper. 

- And your mother? 

- She is drinking tea with jam. 

- What tea is she drinking? 

- She is drinking black Indian tea, and what about your parents? 

- My mother is cooking soup in the kitchen. 

- And your father? 

- He is playing chess with his friend. 

- Are you going to do anything now? 

- Yes, I am going to watch cartoons. 

 Дар муколамаҳои бо феълҳои асосӣ овардаи мо ду замони ҳозираи феъли забони 

англисӣ: замони ҳозираи номуайян - present indefinite (simple) ва замони ҳозираи давомдор - 

present continuous tense мавриди истифода қарор гирифтанд. Дигаре аз замонҳои фаъоли 

феъли забони англисӣ ин замони гузаштаи номуайян (одӣ), яъне past indefinite (simple) ба 

шумор меравад. Бояд зикр намуд, ки замони номбаршуда аз замонҳои мушкили феъли 

забони англисӣ маҳсуб мешавад, зеро маҳз дар ин замони феъл феълҳо ба ду гурӯҳ ҷудо 

мешаванд. Гурӯҳи якуми онҳо феълҳои дуруст, яъне regular verbs буда, гурӯҳи дуюми онҳо 

феълҳои нодуруст, яъне irregular verbs ном доранд.  

Лозим ба ёдоварист, ки ин ҷо як андоза мушкилие зимни омӯзиши феълҳои дурусту 

нодурусти забони англисӣ пеш меояд, ё худ феълҳои дуруст ба худ бандаки ed қабул 

намудаву феълҳои нодуруст бошанд, дучори тағйирот дар решаҳои худ мегарданд. Лекин 

чунин мушкилӣ танҳо дар шакли тасдиқии ҷумлаҳо вуҷуд дорад ва дар шаклҳои инкорӣ ва 

саволӣ мо боз ба асоси замони ҳозираи феъл бармегардем. Пас зимни додани саволҳо дар 

муколамаи замони гузаштаи забони англисӣ феълҳо дар шакли аслиашон, яъне бо асоси 
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замони ҳозираашон омадаву зимни ҷавоби саволҳо феълҳо ба дурусту нодуруст ҷудо карда 

мешаванд. Ба муколамаи навбатӣ дар замони гузашта таваҷҷуҳ намоед: 

- When did Alexander come to the throne? 

- After Philip’s death in 336 Before Christ. 

- What did he do first? 

- He continued his father’s work and made Macedonia a strong power. 

- And then? 

- He declared war on vast Persian Empire in 334 B.C. 

- And what happened? 

- He conquered Persian Empire and defeated King Darius the third of Persia. 

- When did it happen? 

- It was in 331 B.C. 

- What happened after defeating of Darius? 

- Alexander became Lord of Asia. 

- What did he do after that? 

- From 329 to 326 B.C. he conquered Central Asia. 

- And then? 

- Then he led his army to India. 

- Did he conquer India? 

- No, he didn’t. 

- What did he do then? 

- He went to Babylon (in modern Iraq), where he died. 

- When and how did he die? 

- He died in 323 B.C. at age 32 of malaria. 

Суҳбати муколамаи болоии мо дар атрофи корнамоиҳои Искандари Македонӣ сурат 

гирифта, воқеаҳои асрҳои хеле пешро фарогир мебошад. Зимни гузоштани саволҳо феъли 

ёридиҳандаи to do дар замони гузашта дар шакли did истифода гардидааст ва асоси замони 

ҳозираи феъли забони англисӣ кор фармуда шудааст. Ҳангоми ҷавоб додан ба он саволҳо 

бошад, феълҳо ба дурусту нодуруст ҷудо шудаанд, зеро он ҷо шакли хабарӣ ё тасдиқии 

феъли забони англисӣ дар замони гузаштаи номуайян омадааст.  

Замони дигари феъли забони англисӣ, ки мавриди баррасии мо қарор мегирад, 

замони ояндаи номуайян (одӣ), яъне future indefinite (simple) мебошад. Замони мазкур 

бо истифодаи феълҳои асосӣ ва феълҳои ёридиҳандаи shall ва will мураттаб мегардад. Ин 

замони феъли забони англисӣ аз замонҳои осони феъл маҳсуб мегардад ва он амалеро 

ифода менамояд, ки дар ояндаи наздику дур рух доданаш мумкин аст. Феълҳои 

ёридиҳандаи shall ва will дар замони ояндаи феъл чи дар ҷумлаҳои хабарӣ ва чи дар 

ҷумлаҳои инкориву саволӣ истифода мегарданд. Муколамаи навбатии мо замони ояндаи 

феъли забони англисиро баёнгарӣ менамояд: 

- Alice, do you usually have examinations in summer? 

- Yes, Jerry, we always have exams in summer. 

- What about next summer? 

- We also shall have exams next summer. 

- How many exams will you have? 

- We shall have five exams. 

- And tests? 
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- We shall have seven tests. 

- Will you have difficult exams? 

- Yes, we shall have some difficult exams. 

- Will you be afraid to take them? 

- No, I shall not be afraid. 

- And why? 

- Because I shall prepare for all my tests and examinations seriously. 

- How will you do it? 

- I shall first prepare my reports.   

- And then? 

- Then, I shall look for all necessary materials for my tests and exams. 

- Will anybody help you? 

- Yes, we shall prepare for with my close friends Jennifer and Mary. 

- What marks will you get for your exams? 

- We are going to get excellent marks. 

Чи тавре ки аз муҳтавои муколамаи мазкур аён гашт, дар он сухан дар атрофи 

имтиҳонҳои тобистонаи мактабҳои олӣ ва таътили тобистонаи донишҷӯён меравад. 

Аз мазмун ва таркиби муколамаҳое, ки мо дар мақолаи зерин ҷойгузин намудем, ба 

хубӣ эҳсос мегардад, ки онҳо муаррифигари замонҳои гуногуни феъли забони 

англисӣ мебошанд. Пас тавассути онҳо мавзуъҳои грамматикӣ мустаҳкам гаштаву дар 

хотири донишҷӯён нақш мебанданд. Ба андешаи мо, истифодаи мунтазам ва дурусти 

муколамаҳо дар рафти дарсҳои забони англисӣ танҳо ба манфиати кор хоҳад буд! 
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ИСТИФОДАИ МУКОЛАМАҲО ЗИМНИ ОМӮЗИШИ  

ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
  

Мақолаи мазкур маълумотро оид ба яке аз масъалаҳои муҳимми таълим ва омӯзиши 

забон пешкаш менамояд. Мақола истифодаи муколамаҳоро зимни гузаштани грамматикаи 

забони англисӣ баррасӣ менамояд. Дар он диққати махсус ба тарзи истифодаи муколамаҳо 

дар раванди гузаштани дарсҳои забони англисӣ равона гардидааст. 

Калимаҳои асосӣ: муколама, масъалаҳои муҳим, омӯзиши забон, усулҳо, қобилият, 

дарсҳои амалӣ, замонҳои феъл. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ   

ГРАММАТИКИ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Данная статья предлагает информацию, связанную с важными вопросами преподавания 

и изучения языка. Статья также предлагает преподавателям некоторые особые способы 
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использования диалогов на уроках иностранных языков. В статье особое внимание уделяется 

использованию диалогов в процессе ведения уроков английского языка. 

Ключевые слова: диалоги, важные вопросы, преподавание языка, методы, умения, 

практические занятия, изучение языка, времена глагола.  

 

USE OF DIALOGUES ON LEARNING ENGLISH GRAMMAR 
                                        

The article offers information concerning one of important issues and difficulties in the 

process of teaching language. It also offers some special ways of correct using of dialogues in the 

process of teaching English grammar. In the article the main attention is directed to ways of using 

dialogues during conducting the practical lessons of the English language.  

Key words: Dialogues, important issues, teaching language, methods, abilities, practical 

lessons, learning language, verb tenses. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
 

Муродзода  И.Р. 

Республиканский медицинский колледжа в г. Душанбе 
 

Введение 

Планетарные передачи являются важным механизмом для передачи движения и силы в 

компактном пространстве с большим крутящим моментом соотношения и высокой 

эффективности. Трение скольжения - одно из самых важных источников возбуждения, 

вызывающее вибрацию и шум планетарного комплекта передач. Кроме того, при ухудшении 
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условий смазки многие поломки зубьев шестерён могут быть вызваны трением скольжения, 

например, как износ, точечная коррозия, растрескивание и т.д. Поэтому важно исследовать 

динамические реакции с учётом трения скольжения для диагностики неисправностей 

планетарных передач [1-3]. 

 Планетарные механизмы служат для преобразования вращательного движения в 

возвратно-поступательное и наоборот. Основными деталями кривошипно-шатунного 

механизма являются: кривошипный вал, шатун и ползун, связанные между собой шарнирно 

(а). Длину хода ползуна можно получить любую, зависит она от длины кривошипа (радиуса). 

Планетарные механизмы, отличающиеся из всех видов передач меньшими габаритами и 

массой, нашли широкое применение в различных технологических машинах, в частности 

строительных машинах, приводится в движение планетарными механизмами (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Преобразовании вращательного движения в возвратно-поступательное 
 

 2. Улучшенная аналитическая модель, изменяющейся во времени жёсткость 

зацепления. Точный расчёт изменяющейся во времени жёсткости зацепления - основа 

динамической характеристики и анализа планетарной передачи. В своих исследованиях 

Холмуратов Т.Р. [1] значительно повысил точность изменения жёсткости зацепления за счёт 

моделирования зуб шестерни, начиная с корневой окружности. В этом разделе потенциала 

используется энергетический метод, и усовершенствованная аналитическая модель 

разработана для получения аналитических выражений изменения жёсткости зацепления с 

трения скольжения для внешнего и внутреннего зуба шестерни, планетарной передачи 

шестерни, включив зуб шестерни, чтобы начать с корневого круга. 

Основываясь на механизме метода потенциальной энергии, изменения жёсткости 

зацепления, рассчитанного по усовершенствованной аналитической модели, представляет 

собой усреднение  жёсткости механизма, аналогичной той, что указана в  [1]. 

 

 
2.1.  Изменение жёсткости зацепления зуба внешней шестерни. 
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Профиль зуба обычно начинается от корневого круга. Для внешнего зуба шестерни с 

углом давления 20 градусов, его профиль зависит от номера зуба. Когда номер зуба меньше 

41, корень окружности меньше, чем базовая окружность, а профиль зуба состоит из двух 

типов кривых: переходные кривые, начинающиеся с корневой окружности, и в итоге 

получим базовую окружность, а также эвольвенту кривых, которые начинаются от основного 

круга и заканчиваются дополнением круга, как показано на рисунке 2. 

  

 
 

Рисунок 2. Внешний зуб шестерни, когда число зуба меньше 41: 

(a) процесс подвода и (b) процесс выточки 
 

 Когда номер зуба больше, чем 41, корневой круг больше, чем основной круг и зуб 

профиля состоит из эвольвентных кривых, которые проходят на всём пути к корневой 

окружности, как показано на рисунке 3. 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 3. Внешний зуб шестерни, когда число зуба больше 41: 

(a) процесс подвода и (b) процесс выточки 
 

Следовательно, изгиб, жёсткость на сдвиг и осевое сжатие переходной части зуба 

можно выразить следующим образом: 
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Таким же образом можно записать изменения жёсткости зацепления эвольвентной 

части зуба: 
 

 
где μ обозначает коэффициент трения скольжения. Он равен 1 для процесса подхода  

углубления [4]. Согласно приведённым выше выводам, изгиб, сдвиг и осевая жёсткость на 

сжатие внешнего зуба шестерни могут быть получены, как следует: 

 

где уравнения (3a), (4a)  и (5a) представляют изменения жёсткости зацепления, когда 

номер зуба число меньше 41. Ур. (3b), (4b) и (5b) обозначают изменения жёсткости 

зацепления при количестве зуба больше 41. 

Жёсткость по Герцу не зависит от трения скольжения и может быть записана 

следующим образом [4]: 

 

 Жёсткость углового основания играет важную роль при расчёте изменения 

жёсткости зацепления и её выражение можно записать следующим образом [5]: 
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2.2 Изменения жёсткости зацепления зуба внутренней шестерни. Для внутреннего 

зубчатого колеса зуб с углом давления 20 градусов, его профиль - эвольвентные кривые, 

которые начинаются с корневого круга и заканчиваются добавлением круга, как показано на 

рисунке 4. Следовательно, изменения жёсткости зацепления внутреннего зуба шестерни с 

трением скольжения можно выразить следующим образом: 

 

     3. Динамическое моделирование планетарной передачи с учётом трения скольжения. 

     3.1. Уравнения движения. Типичное строение планетарного набора шестерён 

показан на рисунке 4. Он состоит из солнечной шестерни (s), кольцевой шестерни (r), водило 

(c), а также N планетарных шестерён (n), которые при поддержке перевозчика. Позиционный 

угол планетарной передачи n в окружное направление ψn, n = 1, 2,…, N. Каждая компонента 

имеет три степени свободы: два поступательных смещения в направлениях x и y, 

обозначенных xi и yi, вращательное смещение, которое вращается вокруг центра каждого 

компонента, обозначаемые ui, i = s, r, c, n. Все смещения рассматриваются во вращающейся 

системе отсчёта, закреплённой на носителе с происхождением o. 
 

 
 

Рисунок 4. Конструкция планетарного ряда 
 

 Учитывая взаимодействие между каждым компонентом, планетарный комплект 

шестерён можно разделить на три подконструкции: солнце-планету субструктуру, 

субструктуру кольцевую планету и субструктуру несущей планеты, как показано на рисунке 

5. Положительное направление трения скольжения силы, действующей на каждую 

включённую передачу, устанавливается, как показано на рисунках 5 (а) и 5 (б). Для 

субструктуры солнце / кольцо-планета механизма интерфейс обычно представляет собой 
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пружинно-демпфирующую систему с изменением жёсткости зацепления зуба внутренней 

шестерни Кsni, Кrni и коэффициента демпфирования сетки сsni, сrni. Более того, 

поступательная опорная жёсткость и коэффициент демпфирования каждого компонента - это 

kj и cj, j = s, r, c, n. Торсионная поддерживающая жёсткость и коэффициент демпфирования 

каждого компонента суть kwu и cwu, w = s, r, c. Tw - внешний крутящий момент, действующий 

на компонент w. ml и Il - масса и момент инерции каждого компонента l = s, r, n, c. rl 

представляют собой радиус базового круга шестерни, а также расстояние от центра водилы 

на водило планетарной передачи. 

 Согласно принципам баланса сил и крутящего момента уравнения движение с 

учётом трения скольжения можно представить следующим образом. 

 Уравнения движения солнечной шестерни: 

                                (9) 

где Fsn обозначает динамическую сеточную силу зубчатая пара n-й солнечного 

механизма. fsn и Tfsn представляют силу трения скольжения и крутящий момент, прилагаемый 

n-й планетарной шестернёй к солнечной шестерне соответственно. 
 

 

Рисунок 5. Подконструкции планетарного ряда: (а) подконструкция солнечное колесо, 

(б) кольцевая планетарная подконструкция, и (c) субструктура несущей планеты 
 

Уравнения движения зубчатого венца: 
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  (10) 

где Frn обозначает динамическую сеточную силу n-го кольца-планеты зубчатая пара. frn 

и Tfrn представляют силу трения скольжения и крутящий момент, прилагаемый n-й 

планетарной шестерней к коронной шестерне соответственно. 

(11) 

 где fns, fnr, Tfns и Tfnr представляют силы трения скольжения и крутящие моменты, 

прилагаемые солнечной и коронной шестернями к n-й планетарной передаче, 

соответственно. 

Уравнения движения носителя: 

(12) 

где δcnx, δcny и δcnu обозначают относительные смещения между водилой и n-я 

планетарной шестерней в направлениях x, y и u. Их выражения можно записать следующим 

образом: 

(13) 

Здесь ψin = ψn + jαi, i = s, j = −1 и i = r, j = 1. αi обозначает угол сжатия шестерни i. 

4. Выводы 

Предлагается динамическая модель, учитывающая трение скольжения, изучены 

динамические характеристики планетарной передачи  и изменения жёсткости зацепления 

зуба с трением скольжения, при этом оценивается улучшенная аналитическая модель и 

явные аналитические выражения силы трения скольжения, и крутящие моменты 
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определяются трением скольжения. Эксперименты проводятся для проверки динамической 

модели. По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Влияние трения скольжения на динамические характеристики в основном 

происходит от силы трения скольжения и крутящих моментов. 

2. Силы трения скольжения сначала уменьшаются, а затем увеличиваются в обратном 

направлении линейно, когда двойные пары зубьев шестерни входят в зацепление и слегка 

колеблются, когда одна пара зубьев шестерни входит в зацепление.  
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В  ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
 

 Пробразователи вращательного движения в возвратно-поступательное движение 

широко используются в технике. Механизмы передачи, швейные и строгальные машины, 

нетрадиционные двигатели внутреннего сгорания, мешалки и другие созданы по их 

принципу. Чаще всего эти преобразователи представляют собой кулисные механизмы или 

четырёхблочные соединения, также в качестве таких преобразователей могут быть 

использованы электромагнитные механизмы. Наиболее компактные и высоконадёжными 

преобразователями вращательного в возвратно-поступательное движение могут быть 

получены путём их создания с использованием только редукторов. Поскольку использование 

цилиндрических зубчатых колёс не позволяет разрабатывать такие преобразователи, мы 

предлагаем механизм планетарной передачи, который содержит цилиндрические зубчатые 

колёса с надлежащим образом выбранных параметров. Действуя как важное внутреннее 

возбуждение, трение скольжения может вызвать вибрацию и шум планетарного механизма. 

В этой статье разработана динамическая модель для изучения влияния трения скольжения на 

динамические характеристики планетарного редуктора при преобразовании вращательного 

движения в возвратно-поступательное, включая изменяющуюся по времени жёсткость 

зацепления, силы трения скольжения и крутящие моменты. Предложена 

усовершенствованная аналитическая модель для расчёта изменяющейся по времени 

жёсткости зацепления с трением скольжения. Получены также явные аналитические 

выражения сил и моментов трения скольжения. 
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ТАЪСИРИ СОИШИ ЛАҒЖИШ БА ХАРАКТЕРИСТИКАҲОИ ДИНАМИКИИ 

МЕХАНИЗМИ САЙЁРА ҲАНГОМИ ТАБДИЛ ДОДАНИ ҲАРАКАТИ  

ЧАРХЗАНАНДА БА ҲАРАКАТИ ПЕШРАВАНДА 
 

Дар технология табдилдиҳандаи  ҳаракати чархзананда ба ҳаракати пешраванда ба 

таври васеъ истифода мешавад. Механизмҳои трансмиссионӣ, мошинҳои дарздӯзӣ ва 

планкашӣ, муҳаррикҳои ғайрианъанавии дарунсӯзӣ, омехтакунакҳо ва ғайраҳо ба принсипи 

онҳо асос ёфтаанд. Аксар вақт ин конвертерҳо механизмҳои рокерӣ ё пайвастҳои чорблок 

мебошанд ва механизмҳои электромагнитӣ низ метавонанд ба сифати чунин 

табдилдиҳандаҳо истифода шаванд. Конвертерҳои паймон ва хеле боэътимоди ҳаракати 

гардишгарро тавассути сохтани онҳо танҳо бо истифода аз редуктор ба даст овардан мумкин 

аст. Азбаски истифодаи фишангҳои шпор барои таҳияи чунин конвертерҳо имкон 

намедиҳад, мо механизми фишанги сайёравиро пешниҳод менамоем, ки фишангҳои шпорро 

бо параметрҳои мувофиқ интихобшуда дар бар мегирад. Дар ин мақола модели динамикӣ 

барои омӯхтани таъсири фриксияи лағжиш ба хусусиятҳои динамикии фишанги сайёра 

ҳангоми табдил додани гардиш ба ҳаракати мутақобила, аз ҷумла сахтии пайвастан дар вақт, 

қувваҳои соиши лағжиш ва моментҳо таҳия шудааст. Модели мукаммали аналитикӣ барои 

ҳисоб кардани сахтии машғулият бо соиши лағжиш дар вақти тағйирёбанда пешниҳод карда 

мешавад. Ифодаҳои аниқи тањлилї барои ќуввањо ва моментњои соиши лаѓзиш низ ба 

даст оварда шудааст. 

THE INFLUENCE OF SLIDING FRICTION ON THE DYNAMIC 

CHARACTERISTICS OF THE PLANETARY MECHANISM DURING THE 

CONVERSION OF ROTARY MOTION INTO RETURN-POSTAL 
 

Rotary to reciprocating probes are widely used in technology. Transmission mechanisms, 

sewing and planning machines, non-traditional internal combustion engines, stirrers and others are 

based on their principle. Most often, these converters are rocker mechanisms or four-block 

connections, and electromagnetic mechanisms can also be used as such converters. The most 

compact and highly reliable converters of rotary to reciprocating motion can be obtained by creating 

them using only gearboxes. Since the use of spur gears does not allow the development of such 

converters, we propose a planetary gear mechanism that contains spur gears with appropriately 

selected parameters. Acting as an important internal excitation, sliding friction can cause vibration 

and noise in the planetary gear. In this paper, a dynamic model has been developed to study the 

effect of sliding friction on the dynamic characteristics of a planetary gear when converting rotary 

to reciprocating motion, including time-varying engagement stiffness, sliding friction forces and 

torques. An improved analytical model is proposed for calculating the time-varying engagement 

stiffness with sliding friction. Explicit analytical expressions are also obtained for the forces and 

moments of sliding friction. 
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ЗАМИНАҲОИ ОМӮЗИШ ВА АҲАМИЯТИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ     

ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Наимов З., Ҳасанзода А.  

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
 

Сифати нави таҳсил ҳадафи асосии ислоҳоти мактаби муосир мебошад. Такмил ё 

азнавсозии асоснокии таркиб, шакл ва усулҳои таълим ва тарбия, ташкили ҷараёни омӯзишӣ 

мувофиқи анъанаҳои болораванда ё гузариш ба реҷаи инноватсионии рушд арзёбӣ мешавад. 

Ҳамаи ин танҳо дар ҳолате маъно дорад, ки агар дар натиҷа мо шахсияти дорои 

қобилияти дар ҷаҳони тағйирёбанда зиндагӣ намуданро ба даст орем.  

Мактаби нав аз муносибати оммавӣ ба ташаккули насли нав – шиори гузаштани на он 

қадар дур даст кашида, пеш аз ҳама, ба ташаккули шахсият таваҷҷуҳ дорад.  

Тамоюли ташаккули низоми маҷмуии таълими муосир бо таҳсилот ва фазои 

иттилоотии ягона бешубҳа мебошад.  

Дар оғози солҳои соҳибистиқлолии кишвар шояд барои таҳсилоти томактабӣ ва 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хусусан вазнин омад. Мушкилӣ бо маблағгузорӣ аз 

тарафи буҷет, даст кашидани аксари корхонаҳо аз нигоҳдории боғчаҳои бачагонаи худ, бо 

баста шудани бештари муассисаҳои томактабӣ, додани онҳо ба дигар ташкилотҳо, дигар 

намудани самти фаъолият ва ғайра оварда расонид. 

Дар вазъияти мазкур аз ҳама асосӣ нигоҳ доштани силсилаи муассисаҳои томактабӣ 

ва ба ин ноил гаштан буд. 

Ғайр аз ин гузариш аз як шакли муассисаҳои томактабӣ ба низоми ёзанда, 

бисёрвазифагӣ, ки манфиати кӯдак ва талаботи амалро ба инобат мегирад, пешбинӣ гардид.  

Дар шароити муосири ҳаёт масъалаи тарбия ва ташаккули шахсиятҳои мустақилу 

эҷодиеро, ки қобилияти ҳал намудани вазифаҳои душвори иҷтимоию маънавиро дар 

шароити гузариш ба ҷамъияти мутамаддин доранд, ба миён мегузорад. Бо дарназардошти 

далели эътирознопазире, ки асосҳои тарабияи шахсияти ҳамаҷониба ташаккулёфта дар синни 

томактабӣ ва мактаби ибтидоӣ замина мегиранд, ташкилкунандагони «Мактаби модарон» ба 
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ақидае омаданд, ки ташкил намудани чунин таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ, ки қобилияти 

таъмин кардани самаранокии максималии онро дорад, зарур мебошад. 

Ақидаи педагогии таҷриба аз ташкили муассисаи таълимии шакли нав – боғчаи 

бачагона – мактаб бо тарҳи оила иборат мебошад. Аз ақидаҳои Я.А.Коменская, 

М.Монтессорӣ, Л.Б.Занков ва дигарон оид ба кӯдак ҳамчун шахсият, эҳтироми озодии он, 

эътирофи хударзишии кӯдакӣ ҳамчун оғози ҳаёт, на ин ки тайёрӣ ба он асос меёбад.  

Барои таъмин кардани шароити мувофиқи тарбия ва таълим, шароити бештар қуллайи 

равонии ташаккули шахсияти кӯдак, «Мактаби модарона» ташкил карда шуд, ки аз аввалин 

муассисаҳои навовар ба шумор меравад [2, 156; 5, 93].
 

Боғчаи бачагонаро мактаб мувофиқи тарзи оила пешниҳод менамояд: 

1) Интихоби кӯдакон дар гурӯҳ 

а) бе қафомонӣ аз рушди ҷисмонӣ; 

б) нишонаҳои пайдошудаи рушди барвақтии қобилиятҳои зеҳнӣ; 

в) синну соли барвақтӣ (2,5-5-сола); 

г) ба миқдори кам (то 10 нафар). 

2) Интихоби омӯзгорон, мутахассисон, маъмуроне, ки: 

а) мафкураи муосири таҳсилот, консепсияи мушаххасро дар муассисаи таълимии 

мазкур қабул менамоянд; 

б) қобилияти роҳандозии мафҳуми консепсияи «Мактаби модарона»-ро дар амалия 

дорад ва таълим дода метавонанд (ё қобилияти аз худ намудани инро доранд); 

в) қобилияти ба таҷрибаи худ ҷиддан муносибат карданро ба таҷрибаи худ ва тасҳеҳи 

қарору қадамҳои шахсиашонро доранд; 

г) қобилияти коркард намудани усулҳои хусусиро доранд. 

3) Дар гурӯҳ фароҳам овардани вазъияте, ки рушди қобилиятҳои эҷодиро имконпазир 

менамояд. 

Ҳадафи барномаҳои омӯзиш - ин ташаккули зина ба зинаи дониш, маҳорат, малакаҳои 

фаъолияти зеҳнӣ, алгоритмкунонии ҷараёни таълим, тарбияи талабот ба таълим мебошад.  

Ҳадафи тарбия - ин рушди озодии шахсият, ташаккули малакаҳои интихоби маънавию 

иҷтимоӣ, ҳаёт дар коллективи синну солашон гуногун, рушди таҷрибаи шахсии иҷтимоӣ, 

тайёр намудани кӯдак ба таълими минбаъда низ мебошад. 

Дар раванди таълими инноватсионӣ илова ба барномаҳои тасдиқнамудаи Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби тағйир додани таркиб, усул, кам намудани 

шумораи умумии машғулиятҳо фанҳои зерин бояд ворид карда шаванд: 

1) Гап мезанем, мехонем, менависем – омӯзиши нутқи пайваста, хондан ва навиштан; 

2) Математика ва асосҳои иттилоот; 

3) Дунёи атрофи мо; 

4) Асосҳои санъати эҷодӣ бинобар фаъолият; 

5) Pley and Iean English – бо забони англисӣ бозӣ мекунем ва гап мезанем; 

6) Фарҳанги мусиқӣ; 

7) Машғулиятҳои варзишӣ; 

8) Бехатарии шахсии кӯдак. 

Консепсияи боғчаи бачагона – мактаб мувофиқи тарҳи оила аз он асос мегирад, ки оила 

дар ҳаёти инсон, ҳаёти аввалин ва шакли нисбатан маҳдуди табиати вай буда, ба ташаккули 

маънавӣ, зеҳнӣ ва равонию ҷисмонии шахсияти ӯ мувофиқат менамояд [1, 3-8]. 
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Нисбат ба амалияи анъанавии тарбияи томактабӣ ва таҳсили ибтидоӣ дар «Мактаби 

модарона» коллективи синну солашон гуногун ташкил карда мешавад, кӯдакон ва 

калонсолон аъзоёни баробарҳуқуқи оилаи калон мебошанд. 

Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки илмҳои заминавӣ ва фанҳои мувофиқи таҳсилоти 

классикӣ 4 қисматро ташкил менамоянд: 

1. Давраи филологӣ (забони русӣ, адабиёт, забонҳои қадима ва муосири аврупоӣ); 

2. Фанҳои таърихию иҷтимоӣ (таърихи халқи тоҷик ва хориҷа, инсон ва ҷомеа); 

3. Фанҳои фарҳангӣ (таърихи фарҳанги ҷаҳон ва ватанӣ, таърихи дин, фарҳанги 

муошират); 

4. Давраи табиӣ – риёзиётӣ (риёзиёт бо асосҳои информатика, физика ва астрономия, 

химия ва биология, нақшакашӣ). 

Дар асоси бахши фанҳои таълимӣ муассисаҳои таълимии инноватсионӣ ҷиҳати 

ташуккул додани қобилияти маърифатҷӯйии хонандагон иҷрои вазифаҳои зеринро бояд 

роҳандозӣ намоянд: 

- дарёфт ва рушди қобилиятҳои ҳар як мактаббача; 

- ташаккули шахсияти аз ҷиҳати маънавӣ бой, озод, ҷисман солим, фикрронии 

эҷодидошта, дорои дониши устувор оид ба давраи муассисаи миёна ва дониши фарох оид ба 

фанҳои соҳавӣ, дониши тамаркуз додашудаи забонҳои қадима ва муосир; 

- ташаккули шахсияте, ки ба арзишҳои баланди маънавӣ таваҷҷуҳ дошта, дар низоми 

фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ ҳамбаста ва дорои қобилияти иштироки минбаъда дар рушди 

маънавии ҷомеа; 

- ташаккули коллективи эҷодии коркунандаи омӯзгорон – ҳамфикрон; 

- ташкили имконпазири фаъолияти таълимию тарбиявӣ; 

- такмили низоми идора намудани муассисаҳои таълимии инноватсионӣ; 

- гузаронидани муассисаи таълимӣ ба реҷаи рушд  

Мактаббача метавонад таҳсилоти пурраи миёнаро дар чунин шароити мусоид фаро 

гирад: 

– синфҳо то 10 нафар; 

– барномаҳои инфиродӣ; 

– ҳаёти фаъолиятнокии фарҳангӣ; 

– омӯзиши васеи забони англисӣ; 

– шуъбаи тайёрнамоӣ барои кӯдакони 5 – 6-сола; 

– автобуси мактабӣ ба ҷойи нақлиёти шаҳрӣ; 

– низоми беҳамтои назорати дониш ва дастовардҳои кӯдак; 

– ташкили истироҳат дар рӯзҳои таътил. 

Таваҷҷуҳ ба рушди ҳамаи кӯдакон, имкони гирифтани таҳсилоти миёна мувофиқи 

талаботи ҳар як кӯдак – ин аст ҳадафе, ки муассисаи оммавӣ барои он кор мекунад.  

Илова бар ин, махсусан муҳим аст, ки низоми таҳсилоти инноватсионӣ барои таъмини 

минтақа бо кадрҳои фаъолияткунанда корро оғоз намояд. Дар ин баробар омӯзиши 

анъанавии аниқи забонҳои хориҷӣ, риёзиёт, химия, синфҳои соҳавӣ аз қабили муҳандисӣ, 

тиббӣ, ҳуқуқ бо омӯзиши чуқури як қатор фанҳои иқтисодиёт ва менеҷмент низ машҳур 

гаштанд. 

Дар фаъолияти ҳар як муассиса равандҳои инноватсионӣ идома ёфта, барномаҳои 

муаллифӣ истифода мешаванд. 
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Дар солҳои охир омӯзиши меҳнатӣ дар заминаи муассисаҳои таълимӣ ба як қатор 

мушкилиҳо рӯ ба рӯ шуд. Ин, пеш аз ҳама, норасоии маблағҳо барои таъмини пурраи 

маҳсулоту таҷҳизоти меҳнатӣ, воситаҳои аёнии таълимӣ ва ғайра буд.  

Қариб ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, ки аввал ба муассисаҳо дар омӯзиши меҳнатӣ ва 

таваҷҷуҳ ба соҳа кумак менамуданд, айни замон дастгирии пурраи маҷмааҳои меҳнатии 

муассисаҳоро қатъ намуданд. 

Таназзули истеҳсоли саноатии корхонаҳои саҳомии саноатӣ ба фаъолияти корхонаҳои 

таълимию истеҳсолӣ ба таври аслӣ таъсир расониданд. Дар солҳои охир КТИ (корхонаҳои 

таълимию истеҳсолӣ), мувофиқи талаботи бозоргонӣ, омӯзиши синфҳои болоиро аз рӯйи 

ихтисосҳои нав ворид намуд.  

Ба ғайр аз кормандон, корхонаҳои таълимию истеҳсолӣ ба тайёрнамоии лаборантони 

ЭВМ, ташкилкунандагони кор бо кӯдакон, котибони муассисаҳои ҳуқуқӣ, мутахассисон оид 

ба иқтисодиёти иловагӣ гузаштанд, ки тахассуси нисбатан баланди ҳайати омӯзгорӣ ва 

устоҳои омӯзиши истеҳсолӣ ва омодагии асосноки хонандагонро талаб менамояд. 

Нишондоди равшани фаъолияти маҷмааҳои меҳнатии муассисаҳо, корхонаҳои 

таълимию истеҳсолии кишвар, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ намоиши таълимии 

эҷодиёти техникии кӯдакона ва санъати иловагӣ мебошад, ки ҳар сол моҳи апрел баргузор 

мегардад ва шуҳраташ сол аз сол зиёд мешавад.  

Бо дархостҳои барои хизматрасониҳои иловагии таълимӣ, мактабҳое, ки дар он ҷо 

фаъолияташон ба таври ғайримуқаррарӣ мебошад, ҷавоб медиҳанд, аммо бештар ба ин 

таҳсилоти иловагӣ ҷавоб мегўяд. 

Фаъолияти мазкур ҳанўз аз муассисаҳои томактабӣ оғоз гашта, то ба муассисаи 

таҳсилоти умумӣ идома меёбад.  

Тасҳеҳи тарбия ва таълим аз ҷониби хадамоти рушдкунандаи психологӣ ба инобат 

гирифта мешавад. Қариб дар тамоми кишвар маркази таҳсилоти иловагӣ, ки аз ҷониби 

хадамоти психологии муассисаҳои томактабӣ ташкил карда шудааст, фаъолият менамояд. Ин 

фаъолияти якҷояи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, алтернативӣ ва муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ мебошад.  

Марҳилаҳои фаъолияти мазкур дар шартномаи сетарафае, ки ҳамасола байни 

маъмурияти шаҳр, идораи маориф ва комитети Иттифоқи касабаи кормандони маориф ва 

илм баста мешавад, тафсир шудаанд. Иҷрои шартнома дар як сол ду маротиба дар ҷаласаҳои 

шаҳрдорон дар якҷоягӣ бо комиссияи мувофиқатӣ ва шуъбаҳои маорифи ноҳияҳо назорат 

карда мешавад.  

Новобаста аз ин, масъалаҳои маблағгузории муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, пардохти 

саривақтии музди маоши кормандони маориф, масъалаҳои ғизои кӯдакон дар муассисаҳо ва 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо мушкилӣ ҳалли худро меёбанд, ки ин иҷрои 

барномаҳои рушди низоми таҳсилотро душвор менамояд. 

Албатта, бартарафнамоии ин душворӣ ва ташкили шароити педагогӣ дар раванди 

таълим тарз, усул, вазифа ва воситаҳои зерини инноватсионии таълимро роҳандозӣ 

менамояд: 

 вобастагии вазоифии фазои амудӣ-синнусолии (аз давраи томактабӣ оғоз намуда) 

таҳсилот ва таҳсили соҳавии синфҳои болоӣ; 

 восита ва тарзҳои ташхиси тамоюли соҳавии хонандагон ба намудҳои муайяни 

фаъолият ва ба омӯзиши соҳаҳои муайяни дониш; 
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 истифодаи ташхис дар лоиҳакашии фазои инфиродии шахсияти инсони 

инкишофёбанда; 

 истифодаи маркетинги таҳсилотӣ барои дарёфти дархости инфиродӣ ва ҷамъиятии 

таҳсилот; 

 воридшавии таҳсилоти иловагӣ ҳамчун асос ба намуди соҳа ва инчунин асосҳои 

ғанигардонии муҳити таҳсилот; 

 намоиши таҳқиқоти технологияҳои иттилоотӣ ва фаъолияти таҳқиқотии 

хонандагон ҳамчун шартҳои зарурии таҳсилоти соҳавӣ. 

Мактаб барои ташаккули инсон, бо такя ба шахсияти омӯзгор ва асосҳои илмие, ки 

онҳо дарс мегўянд, пешбинӣ гардидааст.  

Ин маънои ба инсон барои шинохтани худ (қобилияти дарки маърифатҷӯӣ), рушди 

ҳама чизи беҳтарине, ки дар замири он аст, кумак расонидан, яъне омӯзонидани мустақилона 

назорат намудани рафтор ва фаъолияти худ, барои таъмини ҳаёти комилан мувофиқ дар 

байни дигар одамон ва табиати иҳотанамударо дорад.  

Ин муассисаҳои таҳсилоти умумиест, ки барои хонандагон зинаи якумро ба ҳаёти 

душвор ва мушкил кушода, масъалаи табдил додани таҳсил ба ҷараёни худшиносӣ ва 

инкишофи шахсият ҳаллу фасл менамояд. 

Вазифаи асосии мактаб тайёр намудани хонандагон ба татбиқи шахсияти худ дар 

ҳаёти оилавӣ, меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ мебошад. 

Чунин дарки моҳияти мактаб маънои онро дорад, ки вай ба ҳар як шунаванда, 

новобаста аз замири табиии ӯ, тамоюл ва завқ, имконияти таҳсилоти оила, шароити 

молиявию маишии он таваҷҷуҳ менамояд.  

Инсон ва кӯдак арзишҳои асосии иҷтимоию фарҳангӣ мебошанд. Дар мактаби мазкур 

ҳайати кормандон кўшиш менамоянд, ки воситаи «дар инсон ташаккул додани чунин хислат, 

ки тавонад ба ҳамаи ҳолатҳои ногаҳонии ҳаёт устувор муқобилат намуда, инсонро аз таъсири 

зараровар ва фосиқкунандаи онҳо эмин дорад ва ба ӯ барои аз ҳама чиз гирифтани танҳо 

натиҷаи хуб имконият диҳад», чи тавре ки К.Д. Ушинский гуфтааст, пайдо намоянд. 

Аз ин лиҳоз, шиори мактаб: «Ба хонандагон муносибати махсусро ҷустуҷӯ накунед, ба 

ҳамаи одамон мо бояд муносибати якхела – инсонвор дошта бошем». 

Мактаби антропологӣ – ин заминаи кушодаи педагогӣ мебошад. Вай дар раванди 

фаъолият истифода намудани технологияҳои муосири педагогиро чунин пешниҳод 

менамояд: 

– таҳсили ба шахсият таваҷҷуҳдошта; 

– низоми таҳсилоти инкишофёбандаи Л.В.Занков; 

– тафриқаи сатҳӣ; 

– технологияи азхуднамоии пурраи дониш; 

– усули коллективии таълим; 

– таълими модулӣ. 

Соли 1980 мактаб фаъолиятро мувофиқи низоми Л.В.Занков оғоз намуд. Айни замон 

бошад, аз рӯйи низоми мазкур на танҳо омӯзгорони мактаби ибтидоӣ, балки омӯзгорони 

сатҳи миёна фаъолият менамоянд [2, 158]. 

Бо такя аз дидгоҳҳои дар боло овардашуда, бояд қайд намуд, ки фароҳам овардани 

муҳити бисёрсоҳагӣ ба тағйироти ҷиддии муносибат дар интихоби таркиб ва технологияҳои 

таҳсил оварда мерасонад. 

Таҷдиди таркиби таҳсил мувофиқи нишондодҳои зерин бурда мешавад: 
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– васеъ кардани доираи фанҳо; 

– ташкил ва банизомдарории интихоби соҳавии барномаҳо; 

– таҳияи маводи гуногунсатҳи хонандагӣ; 

– аз нав коркарди барномаҳои фанҳои анъанавӣ вобаста аз самти синф; 

– сохтан ва харидани васоил оид ба худташаккулдиҳӣ; 

– таҳияи барномаҳои давраҳои элективии таҳсилоти иловагӣ; 

– мутобиқкунонии таҳсилоти асосӣ ва иловагӣ; 

– консепсиякунонии дарс гуфтани ҷузъи соҳавӣ; 

– мубодилавӣ ва ҳамгироии соҳаҳои фаннии таҳсилотӣ; 

– иҷтимоинамоии таркиб. 

Тамоюли антропологии мактаб дар навбати аввал бо воситаи таркиби таҳсилот 

роҳандозӣ мешавад.  

Дар заминаи консепсияи мактаби худтарбиянамоӣ ақидаи низоми таълими 

инкишофёбандаги (иноватсиони)-и Л.В.Занков ҷойгир шудааст, ки: 

 фаъолнокии ба кӯдакон хосро дастгирӣ менамояд; 

 ба таҷрибаи ҳаётии онҳо такя мекунад; 

 барои таъмин кардани ҳар як кӯдак бо муваффақият бо ин ё он фаъолият кўшиши 

махсус менамояд; 

 ҳамкории эҷодии кӯдаконро бо якдигар, бо омӯзгорон ва волидайн ташкил 

менамояд; 

 барои фаъолона аз худ намудани кӯдак фазои ҳастии худ шароит фароҳам меорад; 

 ба вақти кӯдак боэҳтиёт муносибат менамояд. 

Роҳбарони мактаб дар интихоби идоракунии худ маҳз дар ҳамин низом, пеш аз ҳама, 

барои он қарор гирифтанд, ки дар он ақидаи «боло рафтан», ки дар назди мактаби ҳаёт 

гузошта шудааст, амалӣ мешавад. Онҳо ақидаи заминавии мактаб педагогикаи инкишофро 

ҳисобида, боздиди масъалаи тарбияи шахсиятро дар ҷараёни таълим, тарзи таълим, тарбия ва 

инкишоф раванди ягона шуморидаанд. Дар низоми таълими Л.В. Занков чунин вазифаҳое, ки 

айни замон омӯзгоронро ба ташвиш меоваранд: чӣ тавр кӯдаконро бе баҳои ду ва бе маҷбурӣ 

омӯзонидан лозим, чӣ тавр дар онҳо завқи устувор ба дарсҳо ва талабот дар ҷустуҷӯйи 

мустақилонаи онҳо, чӣ тавр хонишро хурсандона намудан ҳаллу фасл мегарданд [2.С. 124]. 

Хусусият ва шартҳои ҳаётан фаъоли низоми инсонпарваронаи тарбиявии «Мактаби 

антропологӣ»: 

 сохтани намуди зоҳирии инфиродии мактаб – муайян кардани нодирӣ, 

махсусии мактаб, ки бо принсипҳои муттаҳиднамоии ҳайати кормандон ва оҳиста-оҳиста 

ворид кардани он ба фаъолияти иштиёқманд роҳандозӣ карда мешавад; 

 муносибати омӯзгор – хонанда дар асоси эҳтироми дуҷониба, қабули якдигар, 

иштироки ҳамдигар, ғамхорӣ, ҳамкорӣ ва якҷоя эҷод кардан ба роҳ монда мешавад; 

 мавқеи омӯзгор дар раванди таълим даст кашидан аз эътиборнокӣ, маҷбур 

сохтан ва паст кардани шахсияти хонанда, ҷустуҷӯйи технологияҳои педагогӣ ва тарзи 

фаъолияти омӯзгори ба шахсият таваҷҷуҳдошта, тамоюли солиминигоҳдоранда муайян 

карда мешавад; 

 тафриқанамоӣ ва инфиродикунонии таълим бо роҳи ташкил кардани дарсҳои 

ғайрианъанавӣ: модулӣ, амалия, масъалавӣ, мубоҳисавӣ, рефлексивӣ, инчунин амалия ва 

сайр, кори коллективӣ дар дарс (ҷуфтӣ, гурўҳҳои хурд, даста ва ғайра) ба даст оварда 

мешавад. 
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Низоми асосии тарбиявии муассисаҳои инноватсионӣ маҷмуанокӣ мебошад. Тарбия, 

таҳсил ва инкишофи инсон бо низоми ягонаи ба шахсият таваҷҷуҳдошта, ки инкишофи на 

танҳо самти зеҳнӣ, балки эҳсосотӣ, креативӣ ва рефлексии бадан ва рӯҳи кӯдакон ва 

калонсолонро таъмин менамояд, амалӣ карда мешавад [7, 118].  

Ҳамин тариқ, дар умум бояд қайд намуд, ки ҷанбаҳои таърихии хусусиятҳои омӯзиши 

таълими инноватсионӣ дар ташаккули шароити педагогӣ зимни истифодаи усулҳои гуногуни 

технологияи таълим муҳиммияти аввалиндараҷа дошта, ҳангоми роҳандозии муносибати 

дурусти педагогӣ, таъмини шароити педагогӣ хусусиятҳои маърифатии хонандагон аз ҷумла, 

тафаккури мантиқӣ, майлу хоҳиш, шавқу ҳавас ва тамоюли касбии онҳо ташаккул меёбад. 
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ЗАМИНАҲОИ ОМӮЗИШ ВА АҲАМИЯТИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ    

ИННОВАТСИОНӢ ДАР ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ МУАССИСАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон аломат ва ё нишондиҳандаҳои технологияи 

инноватсиониро дар самарабахшгардонии раванди таълим мушаххас баён намуда, заминаҳои 

омӯзиш ва аҳамияти технологияи инноватсиониро дар шароити педагогӣ баён сохтаанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар мақолаи мазкур истифодаи самараноки технологияи 

инноватсиониро ҳамчун воситаи фаъолгардонии таълим зери усул, метод ва хусусиятҳои 
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назариявӣ арзёбӣ гардидааст. Чунки самаранок роҳандозӣ намудани технологияи 

инноватсиониро назарияҳои илмӣ  ҳамчун воситаи рушди маърифат ва принсипи системанок 

шуморидаанд. 

Инчунин, муаллифон қайд намудаанд, ки дар навбати худ аҳамияти таълими 

инноватсионӣ дар ҳалли вазифаҳои самарабахшгардонии шароити педагогӣ аз интихоби 

мақсаднок сар мешавад.  

Илова бар ин, дар мақола оварда шудааст, ки сифати нави таҳсил ҳадафи асосии 

ислоҳоти мактаби муосир мебошад. Такмил ё азнавсозии асоснокии таркиб, шакл ва усулҳои 

таълим ва тарбия, ташкили ҷараёни омӯзишӣ мувофиқи анъанаҳои болораванда ё гузариш ба 

реҷаи инноватсионии рушд мебошад, ки омӯзиш ва аҳамияти он дар ташкили шароити 

педагогӣ зарур дониста мешавад. 

Калидвожа: аҳамият, хусусият, омӯзиш, таълим, инноватсия, шароити педагогӣ, 

технология, самарабахшгардонӣ,  раванди таълим, омӯзгор, метод, меъёр, рушд, фаъолият, 

сифат, инъикос, натиҷагирӣ, креативӣ, рефлекс. 
 

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

В данной статье авторы коротко описали признаки и показатели инновационной 

технологии в эффективности учебного процесса, а также привели основы обучения и 

важность инновационной технологии в учебном процессе. 

Важно отметить, что в данной статье эффективное использование инновационной 

технологии оценено как способ активации обучения методам и теоретическим особенностям,  

так как научные теории считают эффективное осуществление инновационной технологии 

способом развития грамотности и системного принципа.  А также авторы отметили, что  

важность инновационного обучения в решении задач эффективности педагогических 

условий начинается с целевого выбора.    

Кроме того, в статье отмечено, что  новое качество обучения является основной 

задачей реформирования современной школы. Усовершенствования и преобразования 

являются основой структуры, вида и методов обучения и воспитания. Организация учебного 

процесса согласно развивающимся тарадициям или переход в режим инновационного 

развития, его обучение и важность в организации педагогических условий считается 

необходимым. 

Ключевые слова: важность, особенности обучения, образование, инновация, 

педогогические условия, технология, эффективность,  учебный процесс, учитель, метод, 

норма, развитие, деятельность, качество, отражены, заключение, креативный, рефлекс. 

 

FOUNDATIONS OF LEARNING AND THE IMPORTANCE OF ORGANIZING 

INNOVATIVE EDUCATION IN THE PEDAGOGICAL CONDITIONS  

OF SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

 In this article, the authors briefly described the signs and indicators of innovative 

technology in the effectiveness of the educational process, and also provided the basics of learning 

and the importance of innovative technology in the learning process. 
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 It is important to note that in this article the effective use of innovative technology is 

evaluated as a way to activate learning under the method, method and theoretical features. Since 

scientific theories consider the effective implementation of innovative technology as a way to 

develop literacy and the system principle. 

 And also the authors noted that the importance of innovative learning in solving problems 

of effectiveness in pedagogical conditions begins with the target choice. 

 In addition, the article notes that the new quality of education is the main task of 

reforming the modern school. Improvement and re-education is the basis of the structure, type and 

methods of education and upbringing, the organization of the educational process according to 

developing traditions or the transition to the mode of innovative development and its training, and 

the importance in the organization of pedagogical conditions is considered necessary. 

 Key words: Importance, features, learning, education, innovation, pedagogical conditions, 

technology, efficiency, educational process, teacher, method, norm, development, activity, quality, 

reflected, conclusions, creative, reflex. 
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     УДК: 37.022 (575.3) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7-Х КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Норов Ф.Ф. 

Технологический университет Таджикистана 
 

В контексте развития новой экономики, опирающейся на такие человеческие ресурсы, 

как квалифицированность, коммуникабельность и мобильность человека, в нынешнее время 

в Таджикистане развиваются новые взгляды на систему образования. Для достижения 

намеченных целей особое внимание уделяется учебным заведениям в подготовке 

целеустремлённых и ответственных выпускников, которые служат во имя развития 

современного общества, и это явление рассматривается как результат настойчивого 

стремления системы образования на реализацию поставленных государством ключевых 

задач. Учитывая то, что базовые знания и навыки закладываются именно в школьном 

возрасте, Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание школьному 

образованию и заявляет, что школьное образование является преобладающим направлением 

в развитии страны [6]. Важно отметить, что подготовка новых стандартов учебных 

программ, которые соответствуют учебно-нормативным требованиям современного 

образования, безусловно, способствуют повышению уровня и качества школьного 

образования. 

 Анализ различных научных достижений в области компетентностного подхода даёт 

возможность определить различные точки зрения. Например, как утверждает Е.Я. Коган, 

«Компетентный подход - это принципиально новый подход, который требует пересмотра 

позиции педагога по отношению к учащимся; подобный подход должен привести к 

глобальным изменениям от изменения мышления к изменению методологической основы» 

[4, 6]. А.В. Бермус утверждает, что компетентный подход представляет собой букет 

элементов традиционного подхода (культурных, функциональных, коммуникативных и т.д.). 

Компетентностный подход по отношению к теоретическому и практическому обучению не 

формирует конкретную концепцию или логику, а опирается на концептуальный и 

методологический аппарат возникающих научных дисциплин [1, 3-5]. 

Как отмечает Д.А. Иванов, «Компетентный подход - это попытка интеграции общей 

школы и потребностей рынка труда, это - отношение, которое привлекает внимание к 

результатам образования. И ещё результатом может быть не общая сумма полученной 

информации, а способность человека действовать в различных ситуациях» [3, 39]. 

Компетентностный подход по определению О.Е. Лебедева является комплексом общих 

принципов и явлений образовательной цели и выбора содержания образования, а также 

организации учебного процесса с оценками результатов обучения. К данным принципам 

относятся следующие определения: «Смысл обучения заключается в том, что развитие 

способностей учащихся самостоятельно решать проблемы в различных областях на основе 

социального опыта, который в своё время является частью опыта учащихся и должен 

полностью осуществляться» [5]. 

В определениях предметного стандарта по изобразительному искусству 

компетентность определяется следующим образом: «Компетентность понимается, как 
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совокупность взаимосвязанных знаний, умений и навыков, направленных на решения 

конкретных жизненных (социально-экономических, политических, образовательных и 

профессиональных) вопросов [2, 60]. 

Из вышесказанных мнений и определений известных учёных можно сделать вывод, что 

человек, который умело разбирается в своей профессии и обладает необходимыми знаниями 

в своей сфере, является личностью, вооружённой необходимыми компетенциями. Учитывая 

все описанные характеристики компетентностного подхода и применяя его в процессе 

обучения изобразительного искусства можно добиться эффективных результатов в развитии 

художественной деятельности учащихся 5-7-х классов. Так как данный подход направлен на 

личностную самореализацию знаний, умений и навыков учащихся на уроках 

изобразительного искусства, которые в основном осуществляются путём практической 

деятельности и направлены именно на активизацию творческих возможностей учащихся. 

Преподавание изобразительного искусства в 5-6-7-х классах носит практический 

характер, что даёт возможность учащимся освоить примитивные навыки рисования, то есть 

посредством практических умений совершенствовать свои знания и навыки. 

Основными целями преподавания предмета «Изобразительное искусство» на основе 

компетентностного подхода в средних общеобразовательных учреждениях являются:  

- определение и назначение набора компетенций (норм знаний, умений и навыков) 

учащихся в области изобразительного искусства;  

- систематизация содержания, цели и планирования учебного процесса, оценки 

предмета изобразительного искусства;  

- определение круга тем охватываемых предметов, содержание и количество 

компетенций в соответствии с нагрузкой предмета, которая определяется учебным планом;  

-  постоянное развитие художественных, декоративных и творческих навыков во время 

повседневного обучения;  

-  эстетическое воспитание и обучение школьников; знакомство с основными видами 

графического искусства и формирование навыков графического изображения;  

- пробуждение чувства уважения к своему труду и к окружающим, проявление 

мотивации к практической деятельности;  

- подготовка учащихся к исполнению различных видов графических работ по 

изобразительному искусству в соответствии с требованиями компетентностного подхода;  

-   развитие практических, мыслительных и творческих умений учащихся.  

Основная задача в обучении изобразительному искусству и эстетического воспитания 

является правильная подготовка учащихся к выполнению практических заданий, что 

является одним из первых шагов в эффективном обучении. В результате целенаправленного 

и осознанного изучения изобразительного искусства учащиеся постепенно готовятся к 

практическим занятиям. Кроме того, эти меры играют важную роль в укреплении 

интеллекта, идей и мыслей учащихся для их подготовки к художественной деятельности. 

Заключительной и важной задачей предмета «Изобразительное искусство» является -

научить учащихся основным навыкам рисования, понимание цвета, необходимость изучения 

творческих умений, выполнения художественных работ и т.д. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства на основе 

компетентностного подхода являются:  

- познания необходимости изучения основ изобразительного искусства в жизни и 

развитие индивидуальных умений школьников;  
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-  формирование творческих и художественных умений;  

-  обучение действиям с элементами декоративно-графической деятельности; 

-  ознакомление учащихся с различными направлениями изобразительного искусства;  

-  пробуждение у школьников чувства привязанности к изобразительному искусству;  

-  воспитывать школьников в духе взаимного уважения и трудолюбия; 

-  воспитывать у школьников такие интересы, как сбережение и сохранение памятников 

архитектуры и искусства и т.п. [2]. 

В предметном стандарте «Изобразительное искусство» для 5-6-7-х классов, который 

разработан в соответствии с требованиями стандарта общеобразовательных учреждений и 

требованиями «Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 

2030 года» приводятся следующие предметные компетенции:  

1.   Компетенции для выполнения действий: с лёгкостью может использовать несколько 

видов средств изобразительного искусства. 

2. Творческие компетенции: в рамках ограниченных тем в лёгкой форме может 

создавать творческую композицию. 

3. Компетенции оценивания: в лёгкой форме может оценивать определённые 

художественные примеры и объяснять их значение.  

Изобразительное искусство, как предмет эстетического цикла для учащихся 5-7-х 

классов средних общеобразовательных учреждений, призвано расширять духовно-

нравственные качества каждого учащегося.  

Преподавание изобразительного искусства на основе компетентно-ориентированного 

обучения в средних общеобразовательных учреждениях предполагает, прежде всего, 

готовность и способность школьника эмоционально воспринимать любые виды искусства и 

навыки благополучного рассуждения художественных произведений, которые в свою 

очередь предполагают развитие следующих компетенций: 

           - умение видеть прекрасное во всём, то есть развитие художественно-эстетического 

вкуса;  

           - умение верно оценивать явления реальной действительности и иметь представления 

о необходимых средствах формирования эстетического образа; 

- умение проявлять потребность к эстетическим критериям, а также в общении с 

ценностями художественной культуры. 

Применение компетентностного подхода на уроках изобразительного искусства для 

учащихся 5-7-х классов средних общеобразовательных учреждений даёт возможность 

усовершенствовать и формировать основные знания, умения и навыки учащихся в 

художественно-изобразительной деятельности.  

 Изобразительное искусство как предмет эстетического цикла является наивысшим 

средством, которое способно формировать у школьников общечеловеческие и культурно-

национальные ценности. Благодаря усвоению художественно-эстетических знаний 

раскрываются творческие способности учащихся, которые создают последующие условия 

для художественной деятельности. Умение анализировать произведения искусства и в целом 

художественные ценности позитивно влияет на сознание учащихся и развивает 

эмоционально-эстетический опыт, который в свою очередь показывает наличие предметных 

компетенций. Все желаемые результаты и успех в процессе обучения, решение 

художественных задач и способность создавать творческие композиции являются 

показателем компетентности учащихся. 
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Важным принципом в обучения основ изобразительного искусства при 

компетентностном подходе для учащихся 5-7-х классов является свобода действий, которая 

даёт возможность искренне наслаждаться результатами своей художественной деятельности. 

Творческий процесс должен реализоваться в силу требований и индивидуальных интересов 

детей с учётом их психолого-физиологических возможностей и возрастных особенностей. В 

соответствии с требованиями компетентно-ориентированного обучения подобные занятия не 

должны быть принудительными или соответствовать строгим определённым требованиям, 

так как такое действие может угасить вдохновения учащегося к художественной 

деятельности. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ МУНОСИБАТЊОИ САЛОЊИЯТНОК ДАР 

ДАРСЊОИ САНЪАТИ ТАСВИРЇ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ 5-7-И 

МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМЇ 
 

 Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба истифодаи муносибати салоњиятнок дар дарсњои 

санъати тасвирї барои хонандагони синфњои 5-7 маълумоти муфассал пешнињод намудааст. 

Њамзамон, оид ба мазмун ва мундариљаи фанни мазкур вобаста ба талаботи стандарти фаннї 

маълумот оварда шудааст. 

 Дараљаи мубрамияти маќолаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки маълумоти 

пешнињодгардида оид ба муносибатњои салоњиятнок, ки нишондињандаи таълимоти муосир 

мебошад, пеш аз њама, маљмуи дониш, мањорат ва малакаи хонандагонро инъикос менамояд. 

Муаллиф бамаврид таъкид менамояд, ки истифодаи муносибатњои салоњиятнок дар 

раванди таълими фанни санъати тасвирї барои инкишофи малакањои асосї ва 

љањонбинии хонандагон хеле мусбат арзёбї мегардад. 

Калидвожањо: муносибати салоњиятнок, педагогика, санъати тасвирї, таълимот, 

тарбияи зебопарастї, эљодиёт, омўзгор, хонанда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7-Х КЛАССОВ 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В данной статье автором приводится информация об особенностях применения 

компетентностного подхода на уроках изобразительного искусства для учащихся 5-7-х 

классов. Также определены цели и задачи данного предмета в зависимости от требований 

стандарта данного предмета. 

Степень актуальности данной статьи заключается в представленной информации о 

реализации компетентностного подхода, как показатель наивысшего качества современного 

образования, которая характеризует весь комплекс знаний, умений и навыков обучающихся. 

Автор очень уместно указывает, что применение компетентностного подхода на уроках 

изобразительного искусства оказывает большое влияние на развитие основных навыков и 

художественных мировоззрений учащихся. 

Ключевые слова: компетентностный подход, педагогика, изобразительное искусство, 

образование, эстетическое воспитание, творчество, учитель, учащиеся. 

 

FEATURES OF APPLICATION OF THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE 

LESSONS OF FINE ARTS FOR STUDENTS OF GRADES 5-7 OF SECONDARY 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

In this article, the author provides information on the features of the use of a competence 

approach in the lessons of fine art for students of 5-7 grades. The objectives and objectives of this 

subject are also identified depending on the requirements of the standard of this subject. 

The degree of the relevance of this article is to provide information on the implementation of 

the competence approach, as an indicator of the highest quality of modern education, which 

characterizes the entire complex of knowledge, skills and learning skills. The author really 

appropriately indicates that the use of a competence approach in the lessons of visual art has a great 

influence on the development of basic skills and artistic worldviews of students. 

Keywords: competence approach, pedagogy, visual art, education, aesthetic education, 

creativity, teacher, students. 
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ДАР БОРАИ СУБСТРАТЊОИ СУЃДЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ НОЊИЯИ АЙНЇ 
 

Носиров С.М. 

Донишгоњи технологии  Тољикистон  
 

Масъалаи истифода ва мақоми вожаҳои суғдӣ дар забони форсии дарӣ, бахусус осори 

давраи аввали он, ҳамчунин лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ аз масоили мубрами  илми 

забоншиносӣ маҳсуб мегардад.  Дуруст аст, ки мусташриқини шинохта П.Ҳорн, Р.Готё, 

В.И.Гершевич, В.Б.Ҳенинг, М.Н.Боголюбов, О.И.Смирнова, А.А. Лившитс, А.Л.Хромов ва 

чанде дигарон масъалаи мазкурро мавриди омўзиш қарор додаву ба бисёр ҷиҳатҳои он 

равшанӣ андохтаанд ва ба баромади суғдӣ доштани қисми начандон калони таркиби луғавии 

забони тоҷикӣ ишораҳо кардаанд. 

 Бояд тазаккур дод, ки ба ҷуз М.Н.Боголюбов ва А.Л.Хромов дигар ҳамаи муҳаққиқони 

дар боло номбурда дар бораи калимаҳои суғдӣ дар асоси материалҳои забони адабӣ ҳарф 

задаанд. Агар дар ҳақиқат ҳам дар забони адабии давраи классикӣ ва имрӯзаи форсӣ як 

миқдор калимаҳои суғдӣ бошад, бегумон дар лаҳҷаҳои водии Зарафшон ин миқдор зиёдтар 

аст, зеро ин водї дар гузашта аз навоҳии Суғд будааст ва мувофиқи баъзе маълумот забони 

суѓдї дар он то асрҳои ХII - ХIV боқӣ мондааст ва фақат пас аз асрҳои ХII –ХIХ ҷойи онҳоро 

шеваҳои тоҷикӣ фаро гирифтаанд. 

 Њоло ба таври намуна аз лањљањои ноњияи Айнї, ки яке аз ноњияњои водии 

Зарафшон мебошад, чанд воњиди луѓавиеро, ки субстрати суѓдї ба назар мерасад, 

мавриди баррасї ќарор медињем. 

Хишвидан маънии тоза кардани танаи ниҳол аз навдаҳои зиёдатиро ифода менамояд. 

Ба пиндошти мо, ба баромади субстати суѓдї доштани калимаи мазкур гурӯҳи овозии “хш” 

далолат мекунад. Ин гурӯҳи овозӣ дар топонимҳои суғдӣ, аз қабили Хушекат, Хишортоб ва 

ғайра низ мустаъмал аст.  

Ба гумони мо, воњиди луѓавии дар забони тољикї маъмули хишова//хишоба ба маънии 

аз алафњои бегона тоза кардани киштзор аз њамин феъли хишвидан ва сифати ёва сохта 

шудааст. Вожаи ёва дар фарњангњо нопадидгашта, гумшуда; бењуда, ботил, бемаънї, њарза 

тафсир гардидааст ва шарќшиноси маъруф В.А. Лившитс онро ба гурўњи вожањои суѓдї 

дохил намудааст [4, 35].  

Дар гуфтори мардуми баъзе аз дењоти Фалѓар, аз љумла дењањои Сангистону Зосун ба 

маънии тоза кардани нињол аз навдањои зиёдатї вожаи палехшидан истифода мегардад. 

Искав ба маънии шохаи чўбин. Ин вожаро дар фарњангњои тафсириву луѓатњои 

шевагии дастрас пайдо нанамудем. Субстрати суѓдї будани ин вожа собит нашудааст, вале 

симои фонетикии он ба баромади шарќии эронї доштанаш далолат менамояд. Вожаи 

мавриди назарро метавон бо вожаи суѓдии ʼsk ба маънии «боло, ќисми болої» муќоиса 

намуд. Дар топонимњои суѓдие чун Искодар (номи дењае дар ноњияи Айнї) ва Иски Дарѓ 

(номи мавзеъ дар дењаи Дарѓи њамин ноњия) вожаи суѓдии ʼsk ба маънии «боло, ќисми 

болої» ба мушоњида мерасад. 

Пуск ба маънии наљосати бузу гўсфанд. Мураттибони “Ягнобские тексты” воњиди 

луѓавии мазкурро дар забони яѓнобї дар шакли pûrsk ба њамин маъние, ки дар боло 

овардем, шарњ дода, онро бо paxč-и забонњои шуѓнониву рўшонї, pušk-и забони 

ишкошимї, pöšk-и забони вахонї ва  pәškа-и забони мунљонї муќоиса намудаанд [1. 310]. 
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Чуноне ки маълум мегардад, ин воњиди луѓавии мавриди назар дар забону лањљањои 

мухталиф шаклњои гуногун дорад. Вожаи мазкур танњо дар забони яѓнобї бо фонемаи r 

омадааст. Шояд њамин шакл шакли ќадима бошад ва дар натиљаи њодисаи коњиш баъдтар 

фонемаи r дар забони тољикиву помирї афтода бошад. Њодисаи коњиш дар мисоли пеш аз 

фонемаи s афтодани фонемаи r бештар дар мисоли лањљањои шимолии забони тољикї ба 

мушоњида мерасад. Масалан, дар баъзе лањљањои гурўњи шимолї пурсро пус ва фиристро 

фист талаффуз менамоянд. Дар лањљањои шимолї њамин њодиса дар калимањое њам ба 

мушоњида мерасад, ки дар таркибашон гурўњи овозии рд доранд: корд – код, орд – од, мурд 

– муд ва ѓайра. 

Бояд тазаккур дод, ки њодисаи коњиши фонемаи r пеш аз фонемаи s дар забони суѓдї 

низ ба назар мерасидааст. Фонемаи r-и суѓдї, ки баромади эронии бостонро дорад, пеш 

фонемањои ẑ, n, s, š, ts, њамчунин баъди ā ноустувор будааст [3, 412]. 

Аз ориятњои дар боло овардашуда маълум мегардад, ки калимаи пуск дар забони 

яѓнобї ва забонњои помирї низ мустаъмал будааст. Мо шубња ба гузаштани калимаи 

мазкур аз забони тољикї ба забонњои помириву яѓнобї дорем, аз ин ваљњ онро 

эњтимолан ба гурўњи калимањои баромадаи шарќии эронидошта дохил намудем.  

Параха//пароха ба маънии тароша, порчањои хурде, ки пас аз тарошидани чўб ё 

тахта боќї мемонад. Ин вожа ба њамин маънии дар лањљањои ноњияи Айнї маъмул дар 

забони яѓнобї дар шакли paroγa ва дар лањљањои ноњияи Мастчоњ дар шакли параѓза ба 

мушоњида мерасад [5, 75]. 

Бояд гуфт, ки дар лањљањои Фалѓар ба маънии порчаи чизе вожаи полахса 

истифода мешавад. Агар воњиди луѓавии пароха ё параха дар мавриди чўб истифода 

шавад, вожаи полахса ѓайр аз мавриди чўб боз дар мавридњои дигар, масалан дар 

мавриди андоваи девор низ истифода мегардад: табар-а задам, ки полахси њезум парида 

дар ру-ш зад (табарро задам, ки порчаи њезум парида дар рўяш зад); баъди борун андобањо а 

девол полахса-полахса хестан (баъди борон андовањо порча-порча аз девор хестанд). 

Этимология вожаи пароха ва гунаи дигари он пароѓа даќиќ нест, вале калимаи 

параѓза, ки донишманди маъруф А.Л. Хромов эњтимолан ба гурўњи субстратњои суѓдї 

шомил намудааст, шояд дар њаќиќат њам калимаи суѓдии лањљавї будааст, ки дар лањљањои 

Фалѓар дар шакли полахса боќї мондааст, зеро дар таърихи забонамон гузариши r ба l, γ ба 

х  ва z ба s зиёд ба назар мерасад. Ба пиндошти мо ќисми раѓз-и таркиби калимаи параѓза 

шояд шакли ќадимаи вожаи лахт бошад, чун дар лањљањои забони яѓнобї донишмандон 

гузариши Ʋ-и суѓдиро ба t мушоњида кардаанд  [1, 8] ва шояд раѓзи суѓдї ба воситаи яке аз 

лањљањои забони суѓдї (забони суѓдї, бегумон лањљањои зиёде доштааст), ки шабењи 

забони яѓнобї будааст, ба забони тољикї ба шакли лахт гузашта бошад. 

Виѓна ба маънии як навъ гиёњи кўњие, ки бўйи тез дорад ва ба сифати хўроки 

чорво љамъоварї мешавад. Вожаи мазкур ба њамин маънї дар забони яѓнобї дар 

гунањои weγna ва wiγna ба ќайд гирифта шудааст [1, 351]. Ин вожаро ба њамин маъние, 

ки дар боло овардем, муаллифи “Фарњанги Доро” дар шакли ваѓна оварда, воњидњои 

луѓавии виѓна, воѓун ва ўѓунро гунањои дигари њамин вожа њисобидааст [2, 93].  

Ба андешаи мо, воњиди луѓавии мавриди назар аз вожагони куњнаи лањљањои 

ноњияи Айнї буда, баъдтар ба забони яѓнобї гузаштааст, зеро раванди инкишофи 

забони яѓнобї аз гузариши зиёди калимањои тољикї ба забони яѓнобї шањодат 

медињад, на баръакс. 
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Вешум як навъ гиёњи кўњии хушбўест, ки мардум дар тайёр намудани хўрокњои 

сабук истифода менамоянд. Ин вожа дар лањљањои ноњияи Айнї дар гунањои 

вешим//решум//эшум//эшим низ ба мушоњида мерасад. Агар вожаи мавриди назарро ба 

љузъњои веш- ва -ум људо намоем, веш вожаи суѓдї аст, ки маънии алаф, сабзаро дорад 

ва дар топонимњои ноњия, аз ќабили Вешаб ва Вешкант боќї мондааст, маънии љузъи –

ум бошад, пеши мо норавшан аст. Љузъи вешро метавон бо wayš, wyeš, weš-и суѓдї ва 

wyš-и забони яѓнобї ба маънии алаф, сабза муќоиса намуд. 

Бояд гуфт, ки чунин воњидњои луѓавие, ки онњоро дар заминаи забони тољикї шарњу 

эзоњ додан мушкил аст, дар лањљањои ноњияи Айнї зиёд ба мушоњида мерасанд. 
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ДАР БОРАИ СУБСТРАТЊОИ СУЃДЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ НОЊИЯИ АЙНЇ 
 

Дар ин маќола масъалаи субстратњои суѓдї дар лањљањои ноњияи Айнї мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки агар дар ҳақиқат ҳам дар забони 

адабии давраи классикӣ ва имрӯзаи форсӣ як миқдор калимаҳои суғдӣ бошад, бегумон дар 

лаҳҷаҳои водии Зарафшон ин миқдор зиёдтар аст, зеро ин водї дар гузашта аз навоҳии Суғд 

будааст ва мувофиқи баъзе маълумот забони суѓдї дар он то асрҳои ХII - ХIV боқӣ 

мондааст. Барои исботи андешаи худ муаллиф якчанд калимаро бо назардошти симои 

фонетикї ва дар забони яѓнобиву дигар забонњои эронии шарќї вуљуд доштанашон 

эњтимолан субстрати суѓдї хонда, шарњу эзоњ додааст ва ќайд намудааст, ки чунин воњидњои 

луѓавї дар лањљањои ноњияи Айнї зиёд ба мушоњида мерасанд. 
 

О СОГДИЙСКИХ СУБСТРАТАХ В ГОВОРАХ АЙНИНСКОГО РАЙОНА 
 

В данной статье рассматривается вопрос о согдийских субстратах в говорах 

Айнинского района. Автор подчёркивает, что если в литературном языке классического 

периода и современного таджикского языка действительно существует некоторое количество 

согдийских слов, то несомненно в диалектах Зеравшанской долины их намного больше, 

поскольку в прошлом эта долина была одним из районов Согда, и по данным некоторых 

источников согдийский язык в этой долине сохранялся до XII-XIV вв. В доказательство 

своей точки зрения, автор приводит несколько слов из диалектов Айнинского района и по их 

фонетическим обликам и по признаку того, что они зафиксированы в ягнобском языке и 

других восточно-иранских языках, включает в группу слова согдийского происхождения и 
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отмечает, что в диалектах Айнинского района такие лексические единицы встречаются 

довольно часто.  

ABOUT SUGHDIAN SUBSTRATES IN THE DIALECTS OF AYNI DISTRICT 
 

This article deals with the issue of Sogdian substratas in the dialects of Aini district. The 

author emphasizes that if really there are a certain number of Sogdian words in the literary language 

of the classical period and the modern Tajik language, then undoubtedly there are much more of 

them in the dialects of the Zeravshan valley, because in the past this valley was one of the regions 

of Sogd and, according to some sources, the Sogdian language in this valley remained until the XII-

XIV centuries. To prove his point of view, the author gives several words from the dialects of the 

Ayni region and, according to their phonetic appearance and the fact that they are recorded in the 

Yagnob language and other Eastern Iranian languages, includes them in the group of words with 

Sogdian origin and notes that there are many such lexical units in the dialects of the Aini district. 
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ABOUT CENTRAL ASIAN GYPSIES 

Gulahmadov Sh.N., Nosirov S.M. 

Technological University of Tajikistan. 

 

Among the surrounding population Gypsies in Central Asia known as Luli, Jughi, Mazang. 

Roma themselves claim that the name " Luli " they were awarded the Uzbek population, and 

"Jugha" - Tajik. In all groups as a self-Roma push ethnonym Mugat-Mugat Samarkand Mugat 

Bukhari... 

Nevertheless, they call themselves or Mugat Mughat (Farsi : مغان, derived from the Old 

Persian magi), which means " fire-worshiper " and Ghurbat (Arabic غربات), which means " single." 

Multani term means a person who originates from the city of Multan (in modern Pakistan), because 

some of Luli emigrated from Multan around 1380 AD. 

mailto:nsabur@mail.ru
mailto:nsabur@mail.ru


ПАЁМИ ДТТ  1(9)2022 

Бахши илмҳои гуманитарӣ ва педагогикаи касбӣ 

105 
 

The ancestral home of the Gypsies is India. This is known to anthropologists, historians, and 

the Roma themselves. The discovery of this scientific fact in the mid- eighteenth century.  

Hungarian student at Leiden University I.Vayya noticed similarities with the Romany language of 

his classmates whose home was Malabar bereg [1, 4]. Аrticle about these observations in a 

Viennese newspaper fell into the hands of the German scientist G. Grelmana that comparing the 

Roma language with Indian Sanskrit hypothesized about Indian ancestral home gypsies [3. 11]. But 

a century later, thanks to the studies of the German philologist A. Potta hypothesis has become kind 

of evidence theory not lost scientific value to this period [1, 4]. Opening gypsy ancestral home was 

made on the basis of linguistic analysis, as the range of other sources - archaeological, 

documentary, which could benefit gypsiology- very limited. In the traditional culture of the Roma 

also traced some of the features that have been linked with Indian roots people. 

In the literature the many other, sometimes nothing proved, sometimes fantastic, 

assumptions about the origin of Roma. Roma homeland searched in Assyria and Persia, Zanzibar 

and Namibia, Egypt and on the Danube. They were considered the builders of the Egyptian 

pyramids and the inhabitants of the legendary Atlantis that sailed on the eve of her apocalypses.  

If the question of the ancestral home of the Gypsies settled in ethnography, it remains 

controversial in the many Roma history.  Given the lack of reliable historical sources are not 

disclosed until the end of the early mysteries of Roma history, although hypotheses and 

assumptions scientists expressed repeatedly. Most disputes raise questions about when and why the 

Roma ancestors left their ancestral home, which the Indian nation went looking for a new home. 

On when the ancestors of the Roma left India, the scientists argue till the present time. Some 

authors call the V century, the other - the X century. Author of " History of the Gypsies: A New 

Look " believe that both sides are right: "Little Indian tribes left their homeland for century after 

century; the ancestors of the Roma did not go one encampment, with a certain purpose in advance. 

Part of Gypsies settled on the road, setting off the current ethnic groups. Part of moving on with a 

rare leisurely enclaves decades circling in the same habitat, until one day, for economic or social 

reasons, did not move a hundred or two hundred kilometre west" [2, 11-12].  Russian gypsieology  

E. Druts  A. Gessler and argue that the outcome Gypsies from India lasted for thousands of years, 

and its culmination came in the line of the first and second millennia, and separate waves of 

migration continued in subsequent time.6  About Central Asian Gypsies in the Soviet period wrote: 

G.P. Snesarev,  A. L.Troitskaya, I. M. Oransky and H.H. Nazarov. Proceedings of the latter are 

particularly valuable because he was Mugat origin in childhood led a nomadic life and enjoyed 

great respect in the national environment. His dissertation and articles are inaccurate slightest 

ethnographic detail. Between Roma, for whom tradition entrenched name "Lully " and " Jugha," no 

sharp ethnographic differences. They differ from the Gypsies, called Mazang whose representatives 

are scattered throughout Central Asia. They never entered into their relationship with the other 

Central Asian Gypsies and stood out among them the nature of aboriginal occupation. 

About old appearance Roma in Central Asia indicates the loss of their language and many 

borrowed various elements of material and spiritual culture in the surrounding population. Most 

Roma are bilingual, they speak Uzbek and Tajik, but the Tajik language in their everyday life is 

essential. It is believed that the Gypsies are from India. Existence of Roma anthropological type, 

sharply different from the surrounding population and having nearest analogy among the population 

of India, the characteristic occupation, close members of the Hindu caste " house" ( the 

woodworking craft, begging.. ) as well as some customs ( forehead tattoo ) says that the ancestors of 
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Central Asian Gypsies came from India. In Samarkand and Surkhandarya There is ethnonym " 

Multon " originating from the city of Multan. This city is located in Pakistan and in the Middle 

Ages was a transit point of the caravan trade with Persia and Central Asia. 

In the past, the Roma had no land holdings and were forced to move from place to place. 

However, the Central Asian Gypsies have long been long parking space near cities and villages. Of 

these sites have grown Roma neighborhoods on the outskirts of Samarkand. Bukhara, Tashkent, 

Dushanbe, Kurgan, Kulob. 

What did they believe? 

By religion Central Asian Gypsies are Muslim. They bury their dead in Muslim, prays, fasts, 

observe the rite of circumcision. However, in the past, and they, like many other Central Asian 

peoples, orthodox Islam combined with various elements of pre-Islamic beliefs, which in family life 

had predominant importance. Gypsies was prevalent belief in various kinds of spirits - gin, bet 

alvasti in defacement - zien, dev to all sorts of charms and amulets - tumor, bozband. Onions, 

peppers, bread, sharp objects, sheep horns considered talismans from the action of evil spirits and 

the evil eye. Special sacral power vested wolf: fangs and dried nose wolf sewn on clothing as 

amulets. The same power possessed by gypsy beliefs, porcupine spines which are also used as a 

talisman. Karshi Gypsies ate meat porcupine, while there was a strict taboo Samarkand meat of this 

animal and was the legend of what once was a man of a porcupine. Maybe it's some remnants of 

ancient totemic representations. 

Craft engaged in only a few Roma groups. Among Gypsies met jewellers and blacksmiths. 

Gypsy is usually made facial hair nets - chachvon. In Ferghana and Tashkent were Luli group of 

artisans involved in reindeer “dashty”  goods manufactured sieves and sieve, sieve women wove 

men did to them rims. 

Basically among Roma and Luli, Jugha men were busy little productive work, presenting 

concerns about food family women. For most of the Roma main source of livelihood was begging, 

which was done by women. Armed with bags and staves, which they distilled dogs gypsy day out to 

collect alms, bypassing the court of the villages in the towns and villages. Along the gypsy 

wondered, looking in the mirror or in a bowl of water. 

Gypsies Mazang begging not completely engaged. Men were Mazang made from tree and 

small traders. They made a sieve, sieve, tambourines, and wooden utensils.  

Aboriginal housing Roma served tent - chodyr. Winter tent (chodiri zimistona ) consisted of 

calico, cloth, throws two or three pole dug into the ground. Summer tent (chodiri garm ) is 

essentially a canopy for shade, it was much smaller and usually held on the same pole. Spreading 

out in the tent, felting scatters blankets and pillows. Warmed using fire, fanned in a small circular 

recess closer to the exit. Food was prepared at the stake, which is diluted tent. Chodyr different 

from the usual dwelling Roma Mazang. They built a hut (Chayla) of the arcuate bent and stuck in 

the ground thick willow branches that covered twigs, reeds and dry grass. Chayla, high as a man, 

reached a length of 3-4 Gypsies meters; the doors were of reed matting or cloth curtain fabric. 

Centuries of cultural influence of the surrounding population most affected in the clothing 

and food Gypsies. Men's and women's clothing Roma is no different from Uzbek or Tajik. And now 

more mature men wear robes and baggy trousers, put on the head of skullcaps, which wound turban. 

In the women's suit no typical for the European Roma full skirt and shawl. Central Asian gypsy 

costume differs from the Uzbek just great preference for bright colours, unusual in many colours 
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and colour combinations. Gypsy women have a greater tendency to put on jewellery - rings, 

earrings, bracelets, necklaces, but these items are lost national identity. 

Gypsies live in small, individual families. Sons separated immediately after the marriage. 

Each family keeps house and fed separately from the others. A woman holds a subordinate position 

gypsy family, although it is the main breadwinner. As a Muslim, she nevertheless did not cover her 

face, and not isolated from male society. She is bold and free in dealing with people. Only some 

groups Mazang last woman wearing dzhelak - gown with folded sleeves, they pounce on his head, 

covering his face slightly. 

In Central Asian Gypsies had a custom payment dowry for his wife, he remained entirely at 

the bride's father. Polygamy was widespread: the more wives, the more workers and higher 

prosperity in the family. Girls were married 12-15 years. In marriage entered regardless of 

geographic location - Tashkent took a wife of Samarkand, Karshi and the like. However, none of 

the groups of Roma and Luli Jugha did not enter into marriage with Mazang. This strict rule is 

probably a relic of the distant ancestors of the caste endogamy Roma. 

Collusion and all the ceremonies of the wedding ceremony is not much different from 

similar ceremonies in the surrounding population. Gypsies were distributed cousin marriages often 

observed custom heaps Cueva - making in-law’s house. Roma were characteristic cross marriages 

Kars hi kudo: two families agreed on a cross marriages of their sons and daughters; dowries in these 

cases did not pay. Custom levirate Gypsies observed in cases where the deceased remained after the 

child. Preserved the tradition, when the husband calls his wife occupied Mugat (literally - a gypsy), 

and the wife calls her husband on behalf of the child (the father of so and so). 

Gypsy Festival - that - cope with typical Oriental splendour, they were going to a variety of 

guests. Very popular were Toys cock fights and fights donkeys. Toy feature Roma was also 

competitions in running. Muslim wedding ceremony took place in the bride's home. Observed 

various wedding ceremonies that existed in the surrounding population - seeing a young husband's 

house, the trace of the bride around a bonfire ritual of watching the young in the mirror etc.  

After the first child cope rite luchak bandon - the binding of the headdress of a married 

woman. To collect alms gypsy usually come out only after the commission of the rite. 

 Roma families have many children. Vagrant detrimental effect on children, gypsies high infant 

mortality. Usually women are going out to collect alms, let the children presented them or left in the 

care of old women. 

The number of Roma in Central Uzbekistan 

 

1926 
% 1959 % 1989 % 2000 % 

3524 0,07 % 7860 0,10 % 16397 0,08 % 5000 0,02 % 

 

The number of Roma in Central Tajikistan was 

1926  

 
% 

1959 

 
% 

1989 

 
% 

2000 

 
% 

2010 

 
% 

186 0,02% 1556 0,08% 1791 0,04% 4249 0,07% 2334 0,0 
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The number of Roma in Central Kazakhstan was:  

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999 2009 

1 651 
4 

499 

19 

240 
28 048 

26 

954 

22 

762 

18 

492 
6 743 3 485 

 

Conclusion 
 

The aim of this work was the description of Central Asian Gypsies, analysis of the causes 

and contributing factors to the development of a community of inhabitants of this ethnic 

community. 

Comprehensive socio-economic crisis that struck in the early 1990s, the post-socialist 

countries of Central Asia and Russia, turned to a variety of simple workers, including for  

“Tsyganov” - Gypsies disaster. Mass unemployment and poverty, coupled with low levels of 

education and curtailment of social security interrupted the natural process of gradual integration of 

Roma post-industrial society, forcing them to take part in migration in search of a comfortable 

existence for economic niches. Widespread degradation and criminalization of the late Soviet and 

post-Soviet society could not affect one of the most marginalized and economically disadvantaged 

parts, again giving rise to begging and stealing in the Roma environment. 

Central Asian Gypsies found livelihood opportunity to earn a living for themselves and their 

children in extremely difficult conditions. However, they do not have any possibility to change the 

very conditions or understand the necessity of these changes. I sincerely hope that it will happen 

that will change for the better socio-economic conditions make Central Asian Gypsies to leave their 

parking lot just as the deterioration of these conditions forced them to create. 
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ДАР БОРАИ ЛЎЛИЁНИ ОСИЁИ МИЁНА 

Дар ин маќола масъалањои пайдоиши номи этникї, ватани аслї, њудуди пањншавї, 

забон, дин, урфу одат, расму русум ва касбу кори гурўњи хурди этникие, ки дар 

минтаќањои гуногуни Осиёи Миёна зиндагї ба сар мебаранд, мавриди баррасї ќарор 

гирифтааст. Муаллифон кўшидаанд, ки иртиботи байни лўлиёни Осиёи Марказї ва 

лўлиёни Аврупоро то њадди имкон муайян созанд. 

О  ЦЫГАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

В данной статье рассматриваются вопросы происхождения этнонимов, родина, 

территория распространения, язык, религия, обычаи, традиции и занятия 

малочисленного этноса, проживающего в разных уголках Средней Азии. Авторы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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пытались максимально установить связь между среднеазиатскими цыганами и 

европейскими рома. 

ABOUT THE GYPSIES OF CENTRAL ASIA 

This article discusses the origin of ethnonyms, homeland, residence area, language, 

religion, customs, traditions and occupations of a small ethnic group living in different parts 

of Central Asia. The authors tried to establish as much as possible a connection between the 

Central Asian Gypsies and the European Roma. 
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Расулов Ғафур 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

 

Дар бораи таърихи пайдоиши соњибкорї, моњияту мазмуни он дар маъхазњои 

мухталиф фикру аќидањои гуногун љой доранд. Дар адабиёти илмии иќтисодї дар асри 

XVIII аз љониби олими англис Р. Кантилон истилоњи соњибкорї бори аввал истифода 

бурда шуда, муњаќќиќ зимни пажўњиш таъкид намудааст, ки соњибкор бештар дар 

муњити бозор фаъолият менамояд ва дар љараёни кор бо хатарњои зиёде дучор меояд. 

mailto:nsabur@mail.ru
mailto:nsabur@mail.ru
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Аз ин лињоз вазъи иќтисодии соњибкорон дар аксари мавридњо ба раванди ислоњоти 

иќтисодию сиёсии љомеа алоќаманд мебошад1.   

Олими англис А. Смит соњибкориро њамчун унсури «табиї»-и таркибии иќтисоди 

бозорї медонист, ки он дар давраи ѓуншавии сармоя њамчун ташаббускор ва 

дастгирикунанда баромад мекард. Муњаќќиќи фаронсавї Ж.Б. Сей соњибкориро 

субъекти асосии раванди истењсол ва таќсими неъматњои моддї дар иќтисоди бозорї 

маънидод менамуд. Дар он замон муносибатњои капиталистї нав ташаккул меёфтанд ва 

муњаќќиќон мафњумњои «соњибмулк» ва «соњибкор»-ро њамчун категорияи њаммаъно 

шарњ медоданд. Вале бо мурури замон, шуруъ аз нимаи дуюми асри XIX дар кишварњои 

гуногуни љањон корхонањои калони саноатї пайдо шуда, дар онњо муносибатњои 

истењсолї пайваста мураккабтар гардиданд. Усулњои корпоративии идоракунї 

тадриљан вусъат ёфтанд. Дар чунин шароит байни соњибмулк ва  соњибкор фарќ ба 

вуљуд омад: соњибкорон њамчун менељерони идоракунанда баромад карда, дар љараёни 

кор бо хавфу хатарњои гуногун рў ба рў мешуданд.  

Асри ХХ давраи хеле муњимми рушди соњибкорї ба њисоб меравад. Ин матлабро 

олимону муњаќќиќон махсусан ќайд намудаанд. Дар тадќиќоти олими немис Й. 

Шумпетер ду хусусияти фарќкунандаи соњибкор «рафтори одаткунї» ва «рафтори 

созандагї» равшан инъикос ёфтаанд. «Рафтори одаткунї» бештар дар њолатњои 

таѓйирёбии шакли корхонањо ба назар мерасад ва дар ин маврид соњибкор фаъолияти 

худро ба таѓйирёбии захирањои коргоњ мувофиќ менамояд. «Рафтори созандагї» 

бошад, бештар самтњои «навандешї», «навооварї» ва «ихтироъкорї» равона 

гардидааст. Й. Шумпетер истилоњи «харобкории созанда»-ро ба соњибкор мансуб 

донистааст, ки он њар чизи куњнаро вайрон карда, ба љояш суботкорона фаъолияти 

навоварона ва созандаро љорї менамояд. Ба њамин тариќ, байни бизнес ва соњибкорї 

фарќ пайдо шуд: бизнес бештар ба гирифтани даромад ва соњибкорї бошад, ба дарёфти 

мавод аз истифодаи навоварињо равона гардид.  

Соњиби зењну мањорат ва дониши махсуси касбї  будани соњибкор таваљљуњи бисёр 

олимонро ба худ љалб намудааст. Чунин хусусиятҳо дар тадќиќоти олими  фаронсавї Д. 

Бодо махсусан ќайд гардидааст ва муаллиф таъкид намудааст, ки на њар кас дорои 

чунин хусусиятњо буда метавонад.  

Дар фарњанги забони русии С.И. Ожегов бощад, мафњуми соњибкор чунин тавзењ 

ёфтааст: «соњибкор – капиталист, соњиби корхона»2. Ин тафсири хеле мухтасар ва 

умумист, ки дар он љанбањои фарќкунандаи фаъолияти соњибкорї аз лињози иќтисодї 

шарњ дода нашудааст.  

Муаллифони китоби «Асосњои соњибкорї», ки тањти назари В.И Брунова чоп 

шудааст, зуњури фаъолияти соњибкориро ба давраи феодалї мансуб донистаанд ва ќайд 

намудаанд, ки соњибкорї дар давлати Руси ќадим дар  шањру мањалњои ањолинишин дар 

шаклњои тиљоративу косибї зуњур намудааст ва боиси тавсеаи тиљорат ва 

муносибатњои молиявию ќарзї гардидааст3.  

Соњибкорї - ин оѓози бизнес аст ва дар асрњои ќадим як гурўњи ањолї ба ин касби 

даромаднок ва пурхатар машѓул буданд. Муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки њанўз 20 

њазор сол пеш аввалин соњибкорињо дар шакли ибтидої дар Гвинеяи нав пайдо 

                                                           
1
 Кантильон Р. Очерк об общей природе торговли,1755. URL: https://eduherald.ru/pdf/2016/2/15405.pdf, p. 13-27/ 

2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, Русский язык, 1986. -  С. 302.  

3
 Основы предпринимательства: учебное пособие/В.И. Брунова. [и др.]; под ред. В.И. Бруновой  СПбГАСУ., 

2010. -  С. 3.  

https://eduherald.ru/pdf/2016/2/15405.pdf
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шудаанд. Дар он замон шикорчиёни ин кишвари бостонї обсиде - шишаи аз маводи 

вулканї таркибёфтаро њамчун ќисмати зарбазани силоњ истифода бурда, гўшту пўсти 

њайвоноти шикоршударо бо маводи дигари хўрокї ва пўшокворї иваз мекарданд. Ин 

намуди соњибкорињо дар тўли њазорсолањо давом дошт ва ќабилањои мањаллї дар 

мавзеъњои ањолинишин ѓанимати шикоркардаи худро ба харидорони мавзеъњои 

гуногун ба фурўш мебароварданд.   

Таќрибан 12 њазор сол пештар дар љањон инќилоби кишоварзї оѓоз ёфт. Мардуми 

кўчманчї, ки ќаблан дар кўњсорон сукунат доштанду дар шикори сайдњо муваффаќ ва 

комёб гашта буданд, ба растанипарварї ва зироаткорї рўй оварда, ҳайвоноти вањширо 

ром карданд ва ба њамин васила, барои таъминоти рўзгор навъњои мухталифи маводи 

хўроквориро аз њисоби меваю сабзавоти парваришкардаашон зиёд намуданд. Ин 

муносибати навоварона моњияту мазмуни њаёти одамонро бакуллї дигаргун намуда, 

барои ташкили тиљорати калонмиќёс ва њамаро фарогир роњи васеъ кушод. Гурўњњои 

дар боло зикршуда њамчун  соњибкорони аввалини тамаддуни инсонї эътироф 

гардидаанд. Њамин тавр, ба ѓайр аз шикору моњигирї, мардум ба љамъоварии њосили 

парваришнамудаашон, сохтани асбобу ускунаи корї, либосдўзї, бунёди 

истиќоматгоњњои хушсохту замонавї ва косибии инфиродї  шуѓл варзиданд.  

Дар мавзеъњои мухталиф мањаллањои калони ањолинишин ва шањрњои дорои 

меъмории ба худ хос зерсохтори нисбатан пешрафта пайдо шуданд ва шароити барои 

иљрои соњибкорињо созгор арзи вуљуд намуд. Дар масири мухталифи корвонгузар ва 

мавзеъњои серодам муомилоти молњо ва тиљорат вусъат пайдо кард. Масалан, аз 

Африќо ба Аврупо намак, аз Хитой ба кишварњои Осиё биринљ, ба Аврупо маводи 

тарканда, аз Арабистон ба Аврупо ќањва ва молњои дигар содир мегардиданд. Дар 

баробари пешнињоди молњои сермасраф инчунин мањсули зењнии инсонї низ равон 

карда мешуданд, ки интиќоли низоми њисобукитоб аз кишварњои араб ба Италия 

тасдиќи гуфтањои болост.  

Дар солњои њазораи дуюми то солшумории мелодї инсоният маъдани оњанро 

кашф кард, ки ин сабабгори истењсоли яроќу аслињаи љангї, муборизаи шадиди байни 

кишварњо барои ташкили империяњои бузурги Искандари Маќдунї, хонњои Хитой ва 

Руму Форс гардид. Чуноне ки дар китоби «Тољикон»-и  Б. Ѓафуров зикр гардидааст, 

оњан дар Осиёи Миёна нисбат ба Хитой садсолањо пештар пайдо шудааст ва археологњо 

кўрањои оњангудозии ќадимаро дар водии Ванљи Бадахшони Тољикистон пайдо 

намудаанд4. 

Пайдоиши пул тарзу тартиби тиљоратро дигаргун сохта, пешбурди ќулай ва 

пурсамари онро дар мамолики гуногун имконпазир гардонид. Минбаъд бо пайдо 

шудани бонкњо фаъолияти соњибкорон самараю натиљаи назаррас пайдо намуд. 

Махсусан, бизнеси хурд, ки дар гузашта имконияту иќтидораш хеле мањдуд буд, барои 

дарёфти маблаѓњои зарурї имкониятњои васеъ ва мусоид ба даст овард. Њамчунин, 

соњибкорон аз хориља ашёи заруриро дарёфт намуда, аз онњо истењсол намудани 

молњои љолиб ва бозоргирро ёд гирифтанд ва аз хизматрасонии бонкњо ба таври васеъ 

истифода бурданд. 

Иншоот ва технологияњои нисбатан нав, аз ќабили осиёи обиву барќї, корхонањои 

коѓазбарорї, дастгоњњои чопкунї, соатњои механикї ва ѓайра дар њаёти њаррўзаи 

                                                           
4
 Б. Ѓафуров. Тољикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим, асри миёна ва давраи нав. – Душанбе: Нашриёти муосир, 

2020. – С. 66-67.  
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одамон мавќеи хоса пайдо намуда, ба соњибкорон барои истењсоли мол ва 

хизматрасонињо заминањои инноватсионї ба вуљуд оварданд.  

Сафари таърихии Христофор Колумб ба Амрико дар асри 15 дар рушди 

соњибкорї марњалаи наверо ба вуљуд овард. Татбиќи идеяњои меркантилистї дар 

ќитъаи навкашфшуда боиси ташаккул ва рушди коргоњу корхонањои саноатї гардид ва 

базудї дар ин мавзеъ корхонањои иктишофї-геологї ва истихрољи маъдан созмон ёфта 

мубориза барои дарёфту љамъоварии сарвату сармоя вусъати тоза пайдо намуд. Њаљми 

содироти нуќраву тилло аз ќитъаи навкашфшуда аз тариќи уќёнуси Атлантика ба 

Аврупои Ѓарбї  ба ављи аълояш расид.  

Афзалияти дигаре, ки дар ташаккул ва такомули соњибкорї наќши босазои худро 

гузошт, ин пайдоши низоми бањисобгирии муњосибии олими машњури итолиёвї Лука 

Пачолї буд. Низоми муњосиботии стандартии бањисобгирии дутарафаи тањиянамудаи 

Л. Пачоли  дар њисобукитоби даромаду харољот дар дунёи онваќта ба худ назир надошт 

ва он тањлилу арзёбии кору фаъолияти соњибкоронро ба доираи низоми муайян 

даровард.  

Дар замони меркантализм (асрњои 16-19) чунин равияе пайдо шуд, ки мардум 

фулузоти ќиматбањо, аз љумла тиллову нуќраро асоси боигирии давлат њисоб 

мекарданд. Танњо њамон кишварњоеро бою сарватманд медонистанд, ки онњо дар 

натиљаи содироти молњои хушсифат захирањои фаровони фулузоти гаронбањо ба даст 

оварда, хазинаи худро аз ин њисоб ѓанї мегардониданд. 

Рушди соњибкорї ба тараќќиёти мошинсозї ва тавсеаи бозор алоќаи ногусастанї 

пайдо намуд, ки бар асари он капитализм ба љомеаи пешрафта ва замонавї табдил ёфт. 

Адам Смит дар асари «Тадќиќот дар бораи табиат ва сабабњои боигарии халќњо» 

аќидаи меркантилистонро танќид намуд5. Ба љойи он вай аќидаи манфиатнокиро 

пешнињод карда, онро њамчун омили муњимми пешбарандаи љомеа тавзењ дод. Яъне, 

мањз дарёфти манфиати зиёдтар одамонро барои машѓул шудан ба соњибкорї равона 

месозад ва фоидаи бадастомада ангезаи хуби пешрафти љомеа мањсуб мегардад. 

Баъдтар Р. Хейлбронер ин аќидаро ташрењ дода, раќобатпазириро њамчун заминаи 

асосии рушди соњибкорї муаррифї намуд.  

Соњибкорї дар замони љомеаи индустриалї дорои хусусиятњои ба худ хос 

мебошад. Дар ин марњала таѓйироти бузурги илмию техникї соњибкорї тадриљан аз 

доираи шањрњои хурд ва мањаллањои тиљоратї бурун баромада, ба шањрњои бузурги 

саноатии љањон ва бозорњои асосии байналмилалї роњ ёфта, имкониятњои нави 

истифодаи техникаву технология ва идоракуниро соњиб гардид.  

Дар маљмуъ ду хусусияти муњимми онро ин љо ќайд кардан бамаврид аст. 

Хусусияти аввали он ин махсусияти истифодаи неруи арзони барќ ва сўзишворї 

мебошад. Яъне вобаста ба шароити иќлиму муњити атроф ва дараљаи даромадоварї 

соњибкорон аз маводи нафтї, газ, неруи об, офтоб, бод ва сўзишвории аз растанињо 

истењсолшуда таваљљуњи зиёд зоњир менамоянд.  

Хусусияти дуюми он аз њисоби истифодаи оќилонаи ќувваи корї таъмин намудани 

раќобатпазирї мебошад. Ширкатњои калони байналмилалї аз хосиятњои зикршуда 

истифода бурда, як идда иќдомоти инноватсиониро ба анљом расониданд ва дар 

                                                           
5
Исследование о природе и причинах богатства народов, 1776. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf.  p. 65-77. 
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радифи истењсолкунандагон ва содиркунандагони бењтарини сатњи љањонї ќарор 

гирифтанд.  

Дар солњои баъди Љанги љањонии дуюм соњибкорї самту љараёнњои тоза пайдо 

намуд. Њамгирої ва љањонишавии кишварњо боз њам таќвият ёфта, дар партави ин 

равандњои пешќадам соњибкорњо аз технологияњои навин истифода бурда шуданд. 

Такмили наќлиёти боркашонї ва воситањои коммуникатсионї имконият доданд, ки 

њаљми фурўши мањсулот ва хизматрасонињо байни ќитъањову кишварњо нисбати 

даврањои пештара хеле зиёд шавад. Дар бисёр кишварњо шумораи мошиндорон зиёд 

шуда, шабакаи роњњо ва инфрасохторњои зарурї, аз ќабили истгоњњои таќсими 

сўзишворї, ресторану истироњатгоњњо боз њам фаррохтар гардид. Яъне, љойњои кории 

нав ба вуљуд омаданд, ки онњо барои афзоиши даромадњои ањолї ва ѓанї гардидани 

буљети мамлакатњо мусоидат намуданд.  

Дар байни кишварњо Амрико, Љопон ва Олмон тавонистанд, ки дар як муддати 

кўтоњ истењсоли технологияњои љадид ва нодирро ба роњ монда, ташкили фаъолияти 

соњибкориро ба сатњи баландтарин расонанд. 

Дар замони њозира соњибкорї бо иќдомоти инноватсионї ба омили муњимми 

пешрафти иќтисод табдил ёфтааст. Љањонишавї ба тавсеаи инфрасохтору 

коммуникатсияи замонавї мусоидат намуда, раќобатро боз њам шадидтар гардонид. 

Айни замон њарчанд соњибкорон дар дења, шањр ё кишвари худ фаъолият намоянд њам, 

онњо бо тамоми соњибкорони љањон дар раванди раќобат ќарор гирифтанд.  

Дар Ташкилоти байналмилалии мењнат фаъолияти хонаводагї ва љамоатї њамчун 

фаъолияти соњибкорињои хурд, мустаќил, истењсолкунанда ва таќсимкунандаи молу 

хизматрасонињо эътироф гардидаанд. Дар Тољикистон низ заминањои ќонунии 

соњибкорињо тайёр карда шудаанд, ки онњо барои дастгирии сармоягузорињо мусоидат 

менамоянд. Дар мамлакат Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон ташкил карда шуд, ки њалли бисёр мушкилоти пешомадаро осон гардонид.  

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 

ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 21 декабри соли 2021 ба рушди соњибкорї 

дар мамлакат ањамияти калон дода шудааст. Дар он Сарвари давлат чунин њидоят 

намуданд: «Зарур аст, ки љињати зиёд намудани ќарзњои имтиёзноки дарозмуњлат, 

хусусан барои соњибкории истењсолї, пешнињоди хизматрасонињои босифат бо 

истифода аз технологияњои раќамї ва гузариши пурра ба њисоббаробаркунии 

ѓайринаќдї, инчунин њар чи бештар љалб кардани  сармояи дохиливу хориљї ба низоми 

бонкї тадбирњои ќатъї андешида шаванд»6.   

Вазифањои гузошташуда ањамияти калон доранд ва иљрои сариваќтии онњо барои 

саноатигардонии босуръати мамлакат ва зиёд шудани мањсулоти воридотивазкунанда 

ва ба содирот нигаронидашуда мусоидат менамоянд.   
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СОЊИБКОРЇ ДАР МАСИРИ ТАЪРИХ 
 

Дар маќола дар бораи таърихи пайдоиши соњибкорї ва фикру аќидањои олимон 

дар бораи ин омили муњимми истењсолот сухан меравад. Муаллиф саъй намудааст, ки 

љойгоњ ва маќоми соњибкориро дар раванди рушди иќтисод дар масири таърих арзёбї 

намуда, љанбањои характерноки онро нишон дињад. Њамзамон, дар бораи арзи вуљуд 

намудани соњибкорї дар манотиќи мухталиф, Осиёи Марказї, аз љумла дар 

Тољикистон, рушди он дар замонњои ќадим ва давраи муосир мисолњо оварда шудаанд. 

Дар љараёни инъикоси мавзуи зикршуда масоили танзими фаъолияти соњибкорї, 

дастгирии давлатї барои рушди бизнес ва тиљорат низ баррасї гардидаанд.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ПРОЯЖЕНИИ ИСТОРИИ 
 

В статье рассматривается история предпринимательства и взгляды учёных на этот 

важный фактор производства. Автор стремится оценить место и статус предпринимательства 

в процессе экономического развития на протяжении истории и показать его характерные 

стороны. В то же время есть примеры создания предпринимательства в разных регионах 

Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, его развития в древности и 

современности. В ходе освещения данной темы также были рассмотрены вопросы 

регулирования предпринимательской деятельности, государственной поддержки развития 

бизнеса и торговли.      

ENTREPRENEURSHIP THROUGH HISTORY 
 

The article discusses the history of entrepreneurship and the views of scientists on this 

important factor of production. The author seeks to assess the place and status of entrepreneurship 

in the process of economic development throughout history and show its characteristic aspects. At 

the same time, there are examples of the creation of entrepreneurship in different regions of Central 

Asia, including Tajikistan, its development in antiquity and modernity. During the coverage of this 

topic, issues of regulation of entrepreneurial activity, state support for business development and 

trade were also considered. 
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КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЗЛИЧНОСТИ 

Рахимова К.Д. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Категория состояния - неизменяемые слова, обозначающие состояние, способные 

сочетаться со связкой и употребляемые в функции сказуемого безличного предложения или 

в роли сказуемого двусоставного предложения с подлежащим-инфинитивом. Впервые 

термин категория состояния предложил Б.В. Щерба в статье «О частях речи в русском 

языке» (1928). Он подчёркивает лексическое значение этой части речи. Этим термином 

пользуются В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-Федорчук, Н.С. Поспелов, А.Н. Гвоздев и др. 

Существует и другой термин - безлично - предикативные слова, который подчёркивает его  

синтаксические функции. Ввёл его С.И. Абакумов [4, 128]. В научных работах, посвящённых 

этой части речи, одинаково используются оба термина. Учёные, не признающие эти слова 

как особую, самостоятельную часть речи, обычно называют их предикативными наречиями. 

Последний термин встречается у Д.Н. Овсянико-Куликовского, А.А. Шахматова и др. 

 В таджикской лингвистической литературе безличные предложения не стали ещё 

предметом отдельного исследования. Они в  фрагментарном виде затрагивались в некоторых 

исследовательских работах Б.Н. Ниязмухамедова, Ш. Рустамова, М.Н. Касымовой, М. 

Норматова, Ш. Рашидова, а также в «Грамматике современного таджикского литературного 

языка». В последнее время изучением безличных предложений в сопоставительном плане 

активно занимается Р.Д. Салимов. В своём монографическом исследовании, посвящённом 

односоставным предложениям в русском и таджикском языках, он специально исследует и 

безличные предложения, где наряду с другими типами односоставных  предложений 

рассматривает их в сопоставительном плане [5, 10]. 

 Категория состояния как часть речи имеет свои специфические - лексические и 

грамматические (морфологические и синтаксические) - признаки, отличающие её от других 

частей речи. Главным отличительным признаком безлично - предикативных слов является 

семантическая общность. Безлично - предикативные слова выражают состояние: физическое 

или психическое состояние субъекта, состояние предмета, состояние окружающей среды и 
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т.д.: душно, радостно, пыльно, тепло, тоскливо, весело, лень, страшно и т.д. В зависимости 

от того, какое состояние они выражают, безлично - предикативные слова делятся на 

следующие группы: 

1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, обстановки: торик, dark 

(темно), гарм, hot (жарко), холї, free (пусто), намнок, тар, wet (сыро, мокро), хунук, cold 

(холодно), равшан, light, bright (светло, бело) и т.п.: Было душно, жарко, шумно. It was stuffy, 

hot, noisy. Рўз дим, гарм, серѓавѓо буд. Пахло борщом, подгорелым маслом (Коновалов). It 

was smelled borscht, scorching oil. Бўйи карамшурбо, равѓани сўхтагї меомад; С утра было 

ветрено (А. Н. Толстой) It was windy from morning. Аз саҳар шамол буд; Было тепло, сыро и 

душно (Николаева). It was warm, wet and stuffy. Гарм, намнок ва дим буд; Тихо в избе 

(Шишков). It was quiet at home. Дар хона хомушї буд. Слова этой группы обычно 

сочетаются лишь с обстоятельственными словами, редко - с дополнением в родительском 

падеже, но при них не может быть дательного падежа, обозначающего субъект. При наличии 

дательного субъекта эти слова обозначают не состояние среды, а состояние субъекта, если 

даже в предложении при них имеются обстоятельственные слова, например: Мне здесь 

душно. It is stuffy for me here. Ин љой ба ман дамгир аст; Ему здесь хорошо. It is nice for him 

here. Ин љой ба ў хуб аст; Им там весело. It is cheerfully for them there. Он љо ба онҳо 

шодон аст [1, 228], [6, 383], [3, 17]. 

2.     Слова, выражающие физическое состояние живых существ: тира, хира, muddily 

мутно, дилбеҳузуркунанда, sickness (тошно), сахт, дардманд, painfully больно, хунук, 

хунукї, chilly (зябко), талх, талхнамо, тунд, тунднамо, bitterly (горько), хунук, coldly 

холодно, бад, ганда, badly (дурно), ќитиќ, хоридан, tickly (щекотно), гарм, hot жарко и т.п.: 

Истомно, жарко Прохору, сладостно (Шишков). It is truly hot to Prokhor, delightfully. Ба 

Прохор ҳаќиќатан гарм, ҳаловатовар буд.  Когда он вошел в черную тень деревьев, стало 

неприятно спине (А.А. Толстой). When he went to the dark shadow of the trees, it was 

unpleasantly to his back; Ваќте ки ў ба торикии сояи дарахтон даромад,  ба пушташ 

нофорам буд. Стало горячо сердцу (А.А. Толстой). It became hot in the heart. Дилаш гарм 

шуд [6, 383], [3, 17]. 

3. Слова, выражающие душевное состояние человека, его эмоционально - психические 

переживания, например: Прохору стало жутко. It became fearfully to Prokhor. Ба Прохор 

ваҳшатомез гашт. Ему стало обидно, горько (Шишков). It was offensively, bitterly to him. Ба 

ў аламовар ва талх шуд; Ему было неудобно и стыдно (А.А. Толстой). It was unpleasantly 

and shameful to him. Ба ў нороҳат ва шармовар буд; Ему и приятно и жутко, и в то же 

время досадно … (Станюкович). It was pleasant and fearfully and the same time it was vexed to 

him. Ба ў форам ва даҳшатангез инчунин аламовар гашт. В переносном значении 

душевное состояние могут выражать многие слова первой и второй группы. Примеры: 

Миша, тебе не боязно жить вот так? Мутно на душе, да? (Коновалов). Misha isn’t fearly to 

live such way to you?. Миша ба ту ин тарз зиндагї кардан даҳшатовар нест?; Горько мне с 

вами. …(Шишков). It’s bitter me with you. Бо шумо будан ба ман талх аст; И так, братцы, 

жутко и тошно на душе, что и не сказать (Станюкович). So my brothers it’s fearfully and 

sickness in my heart that I can’t sa. Инак, бачаҳоy дар дили ман алам ва.нороҳатист, ки 

гуфтанаш амри маҳол аст [6, 383]. 

4. Слова, выражающие состояние временных и пространственных отношений: дур far 

(далеко), наздик, near (близко), чуќур, deep (глубоко), хурд, майда, small, little (мелко), 
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баланд, high, tall (высоко), дурру дароз, long (долго), васеъ, wide (широко), борик, narrow 

(узко) и т.п.: Ивану Афанасьевичу до нас далеко стало (Шмелёв). It became far from us to Ivan 

Afanasevich. Ба Иван Афанасевич аз мо дур шуд; Здесь очень глубоко. It’s so deep here. Ин љо 

чуќур аст. Пока не поздно, надо что-то сделать (Катаев). It isn’t too late so, we must do 

something. Њоло ки дер нашудааст бояд ягон кор кард. 

5. Слова, выражающие отрицательную или положительную оценку какого-либо 

состояния или действия: - Верно, Рыбин!. Правильно, кочегар! (Горький). Sure Rybin! You’re 

right, fireman!. Дар ҳаќиќат, Рибин! Дуруст, олавмон аст.; «Идиллия, - сказал он. - Поют и 

мечтают на луну! Прелестно, клянусь богом!» (Чехов). Idiliya, said he. They sing and dream in 

the moon! Lovely, in faith to God. Идилия, - гуфт ў. Дар осмон суруд мехонанд ва орзу 

мекунанд. К словам этой группы примыкают: видно, слышно и др. Они обычно выражают 

оценку состояния окружающей среды с точки зрения слуховой и зрительной 

воспринимаемости предметов: Здесь ничего не видно. Here’s nothing to see. Ин љо ягон чї 

дида намешавад; Там плохо слышно.It’s bad to hear there. Он љо наѓз шунида намешавад; 

С горы было видно весь город. It was seen whole city from the mountain. Аз кўҳ ҳама љой дида 

мешуд; Тропинку еле заметно. It was hardly noticeably the pathway. Пайраҳаро ба душври 

дида мешуд [6, 384]. 

6. Безлично - предикативные слова, имеющие модальное значение: бояд, шояд, must, 

даркор, need (надо), даркор, should (нужно), мумкин, may, might (можно), лозим нест, must 

not (нельзя), эҳтимол, possible (возможно) (номумкин, impossible, невозможно), бояд, must, 

due (должно), зарур аст, лозим аст, ought (необходимо) и т.п.: Можно тебе – зайди, нельзя – 

нечего делать (Достоевский). You may come in, - you must not, - nothing to do. Ба ту 

даромадан мумкин, зарурияти ягон кор кардан нест; Коли тебе надобно, поезжай в свои 

места один (Бажов).If you need, go to your place alone. Агар ба ту ин ќадар лозим бошад, 

худат танҳо ба љоят рав [4, 155], [2, 118-119]. 

7. Слова с модальным значением, выражающие проявление чего-нибудь в достаточной, 

по определению говорящего, мере обозначающие необходимость прекращения действия: 

кифоя, бас, кифоя, enough (достаточно), кофї, кифоякунанда, rather, enough (довольно), пур, 

fully (полно), бас, so much, enough (хватит), муяссар, бод, that’s enough, that will do (будет). 

Эта группа вплотную примыкает к шестой, но лексически она ограничена ещё больше, чем 

шестая. Примеры: Будет тебе, Яша, сердце надрывать (Горький). That’s enough Yasha, tear 

your heart; Бод (Бас) ба ту Яша, дилатро миёнѓу кардан. Нет, Пинчук не хочет, чтобы 

колхозники в его селе жили под соломенными крышами. Хватит! (Алексеев). No, Pinchuk 

doesn’t want his collective farmers in the village live under the thatched roof. Не, Пинчук 

намехоҳад, ки колхозчиёни ў дар таги хаскапаҳо хоб раванд; «Баста! – сказал он густым 

голосом. – Довольно болтовни. За дело, ребята» (А.А. Толстой). Basta! – said he with the 

dense voice. Enough talking! Go on boys. Баста! – ў бо овози ѓамангез гуфт. Бас аст гапҳои 

беҳуда! Ба кор шурўъ кунед [6, 384]. 

8. Отдельную группу составляют слова типа марг, рўзи баохиррасида, анљом,  lid, top 

(крышка), deep-six (каюк), ruin, end, deep-six (капут), cross, rood,  mark (крест), end (конец) и 

т. п., традиционно рассматриваемые в междометиях.  К междометиям их трудно отнести, во-

первых, потому, что в отличие от междометий эти слова грамматически связаны с другими 

словами: они управляют дательным падежом субъекта (ему каюк, вам капут), сочетаются с 

обстоятельственными словами, обозначающими место, время (завтра ему крышка, здесь ему 
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и каюк); во-вторых, потому, что все они обозначают состояние субъекта, которое как бы 

решает его судьбу (реже они обозначают такое же состояние чего-нибудь). Примеры: А вору 

Феденьке, мучителю её, - крест. …(Шишков). It ends the tormentor thief Fedenko. Ба 

Феденкои дузд, ба азобдиҳандаи ў, анљоми (марги) ў шуд; Всему конец (Некрасов). It ends 

all. Анљоми ҳама чиз; А деду все хуже да хуже. … сердце отказывается работать. Капут 

старику (Неверов). It was worse and worse the grandfather, - his heart refuse to work. Аҳволи 

бобо бадтар ва бадтар мешуд, дилаш тапиданро рад мекард, марги мўйсафед расид. 

Некоторые из этих, например каюк, капут, употребляются только в функции сказуемого 

безличных предложений. 

Некоторые (многозначные) безлично-предикативные слова могут входить в несколько 

групп. Так слова жарко, темно входят в первую и третью группы. Ср.: Вокруг темно было It 

was dark around Атроф торик буд и На душе темно было It was dark in the heart.  Дилаш сиёҳ 

буд; Саньке Козырю жарко сделалось (Шишков) It was hot to Sanko Kozyr. Ба Санко Козир 

гарми мекард и В лачуге сделалось жарко (Шишков). It was hot in the hovel. Даруни хона 

гарми мекард. Слова well, good (хорошо), bad, badly (плохо), самые абстрактные из слов 

категории состояния, могут входить в 1, 2, 3, 5-ю группы. Ср. Хорошо в лесу зимой. – Хорошо 

мне, тепло. – Хорошо на душе. – А фабрики, заводы, асфальтированные улицы – это потом 

придет, само собой, сейчас это не важно. И что страшно сейчас – согласен. Страшно и 

жадно на душе. Хорошо (А.А. Толстой). It’s good in the forest in winter. It’s nice, I am warm. 

It’s good in my heart. The factories, mails, asphalted roads are comes themselves, they are not so 

necessary now/ And what is it terrible now – I am agree. It’s frightfully and fear in the heart. 

Љангал дар зимистон хуб аст. Ороми дар ќалб. Фабрикаҳо, корхонаҳо ва кўчаҳои 

асфалткардашуда – ин ҳама худ аз худ баъдан мешавад, ҳоло ин муҳим нест. Ва он чизе 

ки даҳшатангез аст ҳоло – розиям. Дар ќалбам ҳарос ва даҳшат аст. Хуб. 

Многие безлично-предикативные слова ещё более резко порвали смысловую связь с 

соответствующими прилагательными и наречиями. Академик В.В. Виноградов по этому 

поводу пишет: «Между полными и краткими формами имён прилагательных и между 

соответствующими безлично-предикативными формами наблюдаются очень значительные 

грамматические и лексические расхождения. Целая группа слов категории состояния не 

имеет омонимов ни в прилагательных, ни в наречиях, ни в существительных, например: 

можно, жаль, любо, недосуг, невмоготу, щекотно, боязно, невдогад, невмочь, нельзя, 

невдомёк и др. Безлично - предикативные слова, наиболее чётко обособившиеся 

семантически от своих омонимов, образуют лексическое ядро категории состояния, являются 

её сердцевиной [6, 385]. 
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КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЗЛИЧНОСТИ 

Данная работа заключается в обосновании категориального статуса безличности, в 

уточнении основных положений и принципов типологии русского, английского и 

таджикского предложения, в отражении динамических процессов, происходящих в 

грамматическом строе этих языков, в развитии теории структурно-семантического анализа 

языковых единиц. 

Ключевые слова: категория, семантика, структура, синтаксис, предложения, 

подлежащее, сказуемое, часть речи. 
 

THE CATEGORICAL STATUS OF IMPERSONALITY 
 

This work consists in substantiating the categorical status of impersonality, in clarifying the 

basic provisions and principles of the typology of the Russian, English and Tajik sentences, in 

reflecting the dynamic processes occurring in the grammatical structure of these languages, in the 

development of the theory of structural and semantic analysis of linguistic units. 

Key words: category, semantics, structure, syntax, sentences, subjects, predicate, part of 

speech. 

МАҚОМИ КАТЕГОРИЯВИИ БЕШАХСИЯТ  
 

Ин маќола аз асоснок кардани мақоми категориявии бешахсият, возеҳ кардани 

муқаррарот ва принсипҳои асосии типологияи ҷумлаҳои русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ, 

инъикоси равандҳои динамикӣ дар сохтори грамматикии ин забонҳо, таҳияи назария 

иборат аст. Таҳлили сохторӣ ва семантикии воҳидҳои забонӣ. 
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КОРКАРДИ ХАРИТАИ ПИРЯХИ ДАРВОЗ ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ 

ТАРКИБИ КИМИЁВИИ ОБИ АЗ ОН ҶОРИШАВАНДА 
 

Раҳмонов Р.З., Назирзода К.З., Ҷурабеков Т.М.
1 

 

Маркази яхшиносии Агентии обуҳавошиносӣ 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
1 

 

Масъалаи истифодаи оқилонаи захираи пиряхҳо, аз ҷумла оби тозаи нӯшокӣ ва ё об 

барои заминҳои киштзор яке аз масъалаҳои марказии сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ё дигар мамлакатҳои ҷаҳон ба шумор меравад.  

Маҳз ҳамин аст, ки Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон доир ба муҳофизати пиряхҳо “Барномаи давлатӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи 

пиряхҳои Тоҷикистон барои солҳои 2010-2030”–ро эълон намуда, олимон ва муҳаққиқони 

яхшиносро таъкид намуданд, ки оид ба ҳолатҳои пешгирии обшавии пиряхҳо чораҳои зарурӣ 

дида бароянд. Чунки вобаста ба татқиқот ва корбарии коршиносони соҳа исбот карда 

шудааст, ки Тоҷикистон дорои захираи фаровони обист ва 60 фоизи оби дарёҳои Осиёи 

Марказиро ташкил медиҳад, возеҳ карда гӯём, 64 миллиард метри мукааб об ҳар сол дар 

қаламрави кишвар тавлид меёбад [1]. Сарчашмаи ин оби фаровон дар навбати аввал 

боришоти зиёди барфу борон дар минтақаҳои баландкӯҳ бошад, аз сӯйи дигар пиряхҳост, ки 

дар натиҷаи пайи ҳам боридани барф ва аз сардии ҳаво базудӣ об нашудани он дар ин 

минтақаҳо қомат афрохтаанд. Барфҳои доимӣ дар фарозҳои бузург зери таъсири вазни худ 

ғафс шуда, тадриҷан ба яхи фирновии (куҳнаи) донакдор ва пас бо гузашти муддате боз ҳам 

ғафстар гардида, ба яхи шаффофи пурҷило табдил ёфтаанд [2]. 

Мувофиқ ба экспедитсияҳо ва татқиқоти олимони ин соҳа якчанд соли охир вобаста ба 

тағйирёбии иқлим суръати обшавии пиряхҳо низ афзудааст. Мутахассисон ва коршиносони 

соҳа бар он ақидаанд, ки сабаби афзудани обшавии пиряхҳо аз байн рафтани захираҳои  

барқароршавандаи табиӣ, ихроҷи газҳои гулханӣ, нобудсозии ҷангалзорҳо (буридани 

дарахтҳо), ифлосшавии муҳити атроф аз партовҳои гуногун ва зиёд шудани воситаҳои 

нақлиёт дар сайёра мебошад [8]. 

Назарияи камшавии захираи пиряхҳо хеле зиёданд, аммо ҳар кадоми онҳо бо роҳу 

усулҳои хос шарҳ дода мешаванд. Баъзе аз мутахассисон ин равандро ба дигаргуншавии 

иқлими сайёра масуб медонанд ва бархе аз дигарон бошад,  инро як раванди эволютсионии 

дигаргуншавии ҳолати пиряхҳо мешуморанд. 

Агар мо аз ҷиҳати илмӣ-амалии тадқиқ намудани обшавии пиряхҳо назар кунем, он гоҳ 

аз оқибатҳои хавфнок ва таҳдидовари он ба табиат ва мавҷудоти дар табиат буда огоҳ 

мешавем [2]. 

Дар натиҷаи таҷрибаҳо ва корҳои илмӣ-амалии гузаронидаи олимони соҳа барои 

муҳофизат ва пешгирии обшавии пиряхҳо ва тағйирёбии иқлим як қатор пешниҳодҳо 

намудаанд, ки дар натиҷаи пай дар пай амалӣ гардонидани он суръати обшавии пиряхҳо ва 

ифлосшавии боду ҳаво рӯ ба таназзул меёбад. Муҳаққиқон ироа намудаанд, ки барои 

пешгирӣ аз ин хатари таҳдидовари табиат корҳои зеринро иҷро бояд кард. Дар ҳудуди 

пиряхҳои ҷумҳурӣ бештар дарахтҳои доимосабзро шинонидан, истифода набурдани заводу 

фабрикаҳое, ки аз онҳо газҳои гулханӣ хориҷ мегардад ва ё коркард намудани газҳои 
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хориҷгардидаи заводу фабрикаҳо (гузоштани филтрҳо), саривақт бартараф намудани 

партовҳои газӣ ва самарнок истифода бурдани захираҳои табииро пешниҳод намудаанд [6]. 

Мутобиқ ба маълумоти таърихӣ ва “Каталога ледников СССР, бассейн р. Обихингоу./ 

Г.М. Варанкова, О.В.Рототаева// -том 14, выпуск 3, часть 9. – Ленинград Гидрометеоиздат – 

1978. - С.109” пиряхи Дарвоз яке аз пиряхҳои калони ҳавзаи дарёи Обихингоб ба ҳисоб 

рафта, дарозии он ба 16.2 км ва масоҳати умумияш ба 9,2 км
2
 баробар аст. Пиряхи Дарвоз 

дар доманаи нишебиҳои шимолии қаторкўҳи Дарвоз дар баландии 5200 м аз сатҳи баҳр 

сарчашма гирифта, забонаи пирях дар водии борик дар баландии 2950 м аз сатҳи баҳр ба 

охир мерасад. Манбаи ғизогирии пирях барфу тармавӣ буда, аз он яке аз шохобҳои калони 

дарёи Обимазор сарчашма мегирад [4].  

 

 
 

Аз рўйи нуќтањои гирифташуда ба воситаи GPS масоњати забонаи пиряхи Дарвоз 

њисоб карда шуд. Инчунин аз рўйи масоњати пиряхи мазкур, ки он ба 9,2 км2 баробар 

мебошад, њаљм ва ѓафсии пиряхро бо формулаи Н.В. Ерасов њисоб мекунем [4].  

 

                                                                                            ( )  

 

ки дар ин ҷо                                          

Дар асоси формулаи (1) ҳаҷми пиряхи Дарвозро муайян мекунем: 

 

        ( )          (   )          (   )
 
        √      

 

       √                             

 

Дар асоси додашудаҳо ва ҳисобкуниҳои математикӣ қайд намудан зарур аст, ки 

ҳаҷми ишғолнамудаи пиряхи Дарвоз тақрибан ба           баробар аст. 

Дар баробари ин барои ҳисоб намудани ғафсии пиряхи Дарвоз аз формулаи зерин 

истифода мебарем: 

                                                                                          ( )  
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ки дар ин ҷо                         Дар асоси формулаи (2) ҳисоб мекунем: 

     ( )       (   )       (   )
 
     √     

 

           

 

Дар раванди экспедитсия моҳияти ба пиряхи назоратӣ (репрезентативӣ) гардонидани 

пиряхи Дарвоз пеш омад, чунки хатар ва хавфи он аз имкон дур нест. Инчунин қайд намудан 

зарур аст, ки дар болои пирях якчанд кӯлҳои пиряхии ҳаҷмҳои гуногун ба назар мерасад, ки 

дар натиҷаи рахнашавии онҳо ҳаҷми оби аз пирях бароянда зиёд шуда, омадани сел дар назар 

аст [1]. Аз ин лиҳоз, пиряхи мазкурро пиряхи назоратӣ ном гузоштанд. 

 

 
Санаи 25-уми июни соли 2020 аз тарафи мутахассисони Маркази яхшиносї бори 

нахустин корњои илмї – тадќиќотї экспедитсия дар пиряхи Дарвоз гузаронида шуд. 

Дар раванди тадќиќот дар назди забонаи пирях нуќтаи назоратї “Репер” ташкил шуда, 

аз он забонаи пирях сабт гардид, ки он дар расми зерин оварда шудааст. 
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Айни замон забонаи пирях дорои шакли классикї буда, дар дохили дара дар 

баландии 3030 м аз сатњи бањр љойгир аст. Ќабати болоии ќисми забонаи пирях пурра 

бо љинспорањои кўњї (морена) пӯшида шуда, дорои тарќишњои зиёд мебошад. 

Дар натиҷаи корҳои тадқиқотӣ ва таҷрибаҳои гузаронидашуда қайд намудан 

зарур аст, ки яке аз сабабҳои суръат бахшидани обшавии пиряхҳо ин моренаҳои болои 

онҳо мебошанд. 

Қобили қайд аст, ки қабати сангу хоке, ки дар боло ва байни пиряҳо ҷойгиранд, 

моренаҳо ном гузошта шудаанд. 

Забонаи пиряхи Дарвоз аз баландии 2950 м тибќи маълумоти GPS ба 3030 м аз 

сатњи бањр кӯчидааст. Ќабати болоии забонаи пирях пурра бо морена пӯшида шуда, аз 

тарќишњои зиёд иборат аст, ки ин дар њолати таназзул ќарор доштани пиряхро нишон 

медињад.  

 

 
Расми 5. Забонаи пиряхи Дарвоз ва тарқишҳои дар болои он ҷой дошта 

 

Ба тарафи рости пиряхи Дарвоз таъсири нурњои радиатсионии офтоб ва њарорати 

баланди сангпорањои дар болои морена буда назар ба сатњи аз морена тозаро гармтар 

мекунад. Чунин љараён дар сатњи болоии пирях “Самараи гармхонагї” –ро ба амал 

меоварад, ки сабаби баланд шудани суръати обшавии пирях мегардад. 

Мушоњидањои баъдин дар пиряхи Дарвоз раванди обшавии онро аён хоњад намуд. 

Такроран гузаронидани корњои тадќиќотї дар муњлати њар 2-3 сол зарур мебошад, 

чунки ғизогирии дарёи Обихингоб аз пиряхҳои мазкур вобастагии калон дорад.  

Тибқи ҳисобкуниҳо ва корҳои гузаронидашуда, дар пиряхи Дарвоз ва маълумоти 

ба даст овардашуда, сарфи об аз нуќтаи гузаронидашудаи корњои санҷишӣ: тақрибан 

пањноњияш 4,5 м, чуќурии миёнааш 1,2 м ва суръати њаракати миёнаи об 3,5 м/с баробар 

буд. Барои њисоб кардани сарфи оби дарёча аз формулаи зерин истифода мебарем: 

 

                                                                                     ( ) 
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Дар ин ҷо    - пањноӣ,   - чуќурӣ ва   - суръати њаракати об мебошад [4]. 

Пас аз гузаронидани экспедитсия дар натиҷаи аксҳо ва маълумоти ба даст 

овардашуда, харита ва ё нақшаи шакли ҷойгиршавии пиряхи Дарвоз тасвир карда шуд. 

Чи гунае дар боло қайд кардем, пиряхи Дарвоз дар дохили дара ҷойгир буда, шакли 

дарозрӯяро дорад. Дар нақша рангҳои истифодашуда хосиятҳои худро дошта, дар он 

мухтасар шарҳ дода шудаанд. 

Қобили қайд аст, ки дар пиряхи мазкур таркишҳои бисёр ва кӯлҳои ҳаҷмашон 

гуногун мавҷуд аст, ки ҳамаи онҳоро дар нақша ворид кардан ғайриимкон мебошад, аз 

ин лиҳоз, дар нақшаи тасвиршуда тарқишҳои калон ва кӯлҳои нисбатан ҳаҷмашон 

калон дарҷ гардидаанд. 

 

 

Мушоњидањои гидрологӣ дар нуќтањои муваќќатии назди дањанаи пиряхи Дарвоз 

гузаронида шуда, сарфаи оби ҷоришавандаи пиряхи Дарвоз дар чунин шакл қарор  
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гирифт. Барои нишонаи даќиќи сарфаи об санљишњо дар наздикии дањанаи (грот) 

пиряхи Дарвоз гузаронида шуд:  

Сарфаи оби пиряхи Дарвоз, ки яке аз шохобњои калони дарёи Обимазор ба њисоб 

меравад, ба 19м3/с мерасад [4]. 

Дар баробари ҳисобкуниҳо ва аксбардориҳо мутахассисони Марказ барои 

гузаронидани санљиши таркибии ѓализї ва моддаҳои химиявии об ба санљишгоњи 

Раёсати мониторинги муњити зисти агентї намунаи оби пиряхи Дарвозро гирифтаанд. 

Пас аз санҷишҳои лабораторӣ таркиби ғализӣ аз моддаҳои кимиёвии оби пиряхи 

Дарвозро дар ҷадвали 1 меорем: 

Сифати оби пиряхи Дарвоз 
 

Моддаҳо  Пиряхи Дарвоз 

рН 7,15 

Рангнокї 50 

Тирагї 17 

SO4 39 

Cr 0 

Ca 35,2 

Hум. 1,8 

Cl 8,5 

Fe 0 

Аl 0 

Mg 0,97 

HCO3 24,4 

м-м 1,26 

Мод. хушки боќимонда  
 

1,26 

 

Эзоҳ: м.м.- моддаҳои муаллақ, Нум-дуруштии умумї. 

Мувофиќи ташхиси кимиёвии сифати оби пиряхи Дарвоз танњо миќдори моддањои 

хушк (сухой остаток) аз меъёр баланд буда, нишондодњои дигар моддањои таркиби об 

аз меъёр паст мебошанд. 
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КОРКАРДИ ХАРИТАИ ПИРЯХИ ДАРВОЗ ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ 

ТАРКИБИ КИМИЁВИИ ОБИ АЗ ОН ҶОРИШАВАНДА 
 

Чи гунае ки ба мо маълум аст, солҳои охир тағйирёбии иқлим дар сайёра рӯшан ба 

назар мерасад, ки ин зиндагии бархе аз минтақаҳои ҷаҳонро зери хавфу хатари ҷиддӣ 

гузоштааст. Қобили қайд аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз давлатҳое ба шумор 

меравад, ки зиёда аз 14 ҳазор пирях дар ҳудуди он ба қайд гирифта шудааст. Маҳз 

ҳамин тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ дар сайёра аст, ки дар солҳои охир 

талафоти бештари пиряхҳои хурд, кам шудани обҳои нӯшокӣ, ифлос шудани обҳои 

кӯлу дарёҳо ва рахна шудани кӯлҳои пиряхӣ ба чашм мерасад, ки таъсири ин ба 

фаъолияти инсон ва табиат аз имкон дур нест. 

Дар мақолаи мазкур оид ба яке аз пиряхҳои назоратии ҳавзаи дарёи Обихингоб 

пиряхи Дарвоз, ки бо оби ошомиданӣ ва оби киштзор баъзе минтақаҳоро таъмин 

мекунад, мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Таркиб, сохт ва тағйироти он мутобиқ ба 

маълумот ва экспедитсияҳои мутахассисони Маркази яхшиносии Агентии 

обуҳавошиносӣ дар соли 2020 ва аз навсозии харитаи забонаи пиряхи Дарвоз тибқи 

аксҳои таҷҳизоти худпарвоз ва маълумоти бадастовардаи мутахассисон, инчунин оид 

ба таркиби ғализии моддаҳои кимиёвии оби пиряхи мазкур маълумоти мушаххас дарҷ 

гардидааст. Дар баробари ин аз формулаҳои математикӣ истифода шуда, миқдори 

ҷоришавии об аз пиряхи Дарвоз, ҳаҷм ва ғафсии пирях дар асоси додашудаҳо муайян 

карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: пиряхи кӯҳӣ, кӯлҳои пиряхӣ, яхбандӣ, талафоти пирях, 

тағйироти иқлим, пиряхи назоратӣ ва яхҳои мурда. 
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ОБРАБОТКА КАРТЫ ЛЕДНИКА ДАРВАЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ      

ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА  СТЕКАЮЩЕЙ  С  НЕГО  ВОДЫ 
 

То, что нам известно, последние годы влияние изменения климата на планете 

заметно усилилось, что поставило под угрозу стабильность некоторых регионов мира. 

Примечательно, что Республика Таджикистан также является одним из государств, на 

территории которого зарегистрировано более 10 тысяч ледников. Именно из-за этого 

изменения климата и глобального потепления на планете в последние годы 

наблюдается большая потеря небольших ледников, уменьшение питьевой воды, 

загрязнение воды озёр и рек и увеличение серии прорыва ледниковых озёр, влияние 

которых на деятельность человека и природы неизбежно.  

В данной статье было проведено исследование одного из контрольных ледников 

бассейна реки Обихингоб - ледника Дарваз - один из основных притоков реки 

Мазарский, который обеспечивает некоторые районы питьевой водой и водой для 

походных земель. Тип, характеристика и изменения приведены в соответствии с 

многолетнимы данными и по результатам экспедиционных работ специалистов Центра 

по гляциологии Агентства по гидрометеорологии в 2020 году, а также обновление 

карты языковой части Дарвазского ледника по съёмкам беспилотного летательного 

аппарата - Дрона по сравнению с космосъёмками и полученными специалистами 

данными, а также приведены конкретные данные по содержанию химической среды 

ледниковой воды. Наряду с этим, используя математические формулы, выявлен расход 

воды из Дарвазского ледника и доля питания реки Мазарский за счёт ледника Дарваз. 

Ключевые слова: горный ледник, ледниковые озёра, ледниковый период, потеря 

ледника, изменение климата, контрольный ледник и мёртвые ледники. 
 

PROCESSING A MAP OF THE DARVAZ GLACIER AND DETERMINING THE 

CHEMICAL COMPOSITION OF WATER FLOWING FROM IT 
 

What we know is that in recent years the impact of climate change on the planet has 

increased markedly, which has threatened the stability of some regions of the world. It is 

noteworthy that the Republic of Tajikistan is also one of the states on whose territory more 

than 10 thousand glaciers are registered. It is because of this climate change and global 

warming on the planet in recent years that there has been a large loss of small glaciers, a 

decrease in drinking water, water pollution of lakes and rivers, and an increase in a series of 

outbursts of glacial lakes, the impact of which on human activity and nature is inevitable. 

In this article, a study was made of one of the control glaciers in the Obikhingob river 

basin - the Darvaz glacier - one of the main tributaries of the Mazar River, which provides 

some areas with drinking water and water for camping lands. The type, characteristics and 

changes are given in accordance with long-term data and based on the results of expeditionary 

work by specialists from the Center for Glaciology of the Agency for Hydrometeorology in 

2020, as well as updating the map of the tongue part of the Darvaz glacier based on the 

surveys of an unmanned aerial vehicle - Drone, compared with space surveys and received by 

data specialists, as well as specific data on the content of the chemical environment of glacial 

water. Along with this, using mathematical formulas, the water flow from the Darvaz glacier 

and the share of the Mazar river feeding due to the Darvaz glacier were revealed. 

Key words: mountain glacier, glacial lakes, glacial period, glacier loss, climate change, 

control glacier and dead glaciers. 
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КОНЦЕПТУЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  
 

Сайдуллаева Г.Р.  

доцент кафедры гуманитарных дисциплин  

Технологического университета Таджикистана 
 

За годы независимости в Таджикистане произошли перемены, кардинальным образом 

изменившие устройство общества в государстве. В стране постоянно идёт поиск 

эффективных путей развития таджикского общества.  

Формирование гражданского общества в Республике Таджикистан происходит в целях 

достижения устойчивого развития и процветания всего народа, повышения социально - 

экономического уровня жизни населения, его духовно - нравственного совершенствования и 

в итоге становления демократии. Это предполагает равноправное сотрудничество и 

координацию деятельности государственных органов власти и негосударственных структур 

(общественных объединений, ассоциаций, движений, союзов, коллективов), среди которых 

особое место должно отводиться территориальным общественным объединениям. 

Многообразие и сложность происходящих в стране социально-экономических и 

политических перемен обосновывают актуальность теоретико-методологического 

осмысления и философского анализа тенденций и перспектив становления гражданского 

общества.  

Сложившиеся идеи о гражданском обществе - итог их эволюции в истории 

политической и философской науки, чем и обосновывается их многообразие и 

противоречивость значений. До настоящего времени отсутствует единое, устоявшееся 

мнение в объяснении, и о времени возникновения понятия «гражданское общество». 

Значение, которое вложили современные учёные в понятие «гражданское общество» не 

схоже с трактовкой античных мыслителей.  Это понятие они объясняют по-разному. Часть 

учёных рассматривают гражданское общество как общество открытого типа, подобно 

демократическому, которое противоположно закрытому, тоталитарному обществу. Другие 

не видят в гражданском обществе ничего особенного, а лишь как часть, противостоящая 

государству. Ещё одна часть описывает гражданское общество как совокупность социальных 

институтов, сформировавших особую систему социально-политического поведения. 

Четвёртая часть учёных полагает экзистенциальное толкование гражданского общества как 

совокупность социальных субъектов, обладающих внутренней свободой, ответственностью и 

высоким гражданским духом. 

Политологи в числе первых, признавших гражданское общество самостоятельной 

системой, указывают на Аристотеля. В своих трактатах «Политика» и «Этика» мыслитель 

анализирует более ранние негосударственные общественные формирования в обществе, 

такие как: семья, хозяйственная кооперация сограждан, духовно-культурные организации и 

др. В итоге до настоящего времени актуальны мысли философа о гражданском обществе и 

условиях его существования: определённый тип личности гражданина, индивидуальное 

право частной собственности, индивидуальная семья, самоорганизация граждан для 

отстаивания у государства своих интересов. 

У мыслителя гражданское общество - это организованное сообщество свободных и 

равных граждан, которые объединились для общего блага и подчинились в определённой 
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форме политического общения и устройства (государству-полису), которую сами же для 

себя определили [2, с. 406]. То есть у Аристотеля гражданское общество синоним полиса и 

не содержит никаких отличий между обществом и государством, между частным и 

публичным. Каждый гражданин древнегреческого полиса являлся одновременно и частным 

лицом, и общественным деятелем, и политиком, который занимал различные должности. 

Даже в частной жизни индивид существовал в рамках строгих правил, функционировавших в 

общине. Он полагал, что прежде чем ответить на вопрос, «что такое государство», важно 

определить, кто такой гражданин, так как государство - есть не что иное, как совокупность 

граждан или гражданское сообщество.  

Идеи, высказанные Аристотелем, сформировали основу для дальнейшего развития 

концепций гражданского общества, которые в определённой степени стали развитием и 

систематизацией взглядов античных мыслителей [2].   

Аристотель последовательно утверждал, что «человек - животное политическое». 

Смысл жизни человека - в общении, а реализовать его он может в семье, общине и 

государстве. Согласно Аристотелю, человек рождается общественным существом и 

стремится к «совместному жительству». Он был убеждённым сторонником общества, 

частной собственностью.  Аристотель утверждал идею преимущества частной собственности 

перед общественной. Он писал: «К тому, что составляет предмет владения очень большого 

числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что 

принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той 

мере, в какой это касается каждого» [1, 406].  

Позже в трудах Цицерона есть размышления по поводу роли и места человека и 

гражданина в сохранении стабильности общественных и государственных институтов и 

отношений, форм общественного и государственного устройства, социальной 

дифференциации общества [14].  

В XVII–XVIII веках мыслителей ещё более волнует проблема взаимоотношения 

человека и общества, общества и государства, права и морали, народа и власти. Тогда ещё не 

было чёткого разграничения таких понятий, как «государство», «гражданское общество», 

«политическое общество», но было представление о существовании более огромного 

общественного образования, чем государство.  

Огромный вклад в разработку   концепций гражданского общества сыграли английские 

философы Томас Гоббс, Дж. Локк, французские мыслители Жан - Жак Руссо и 

представитель немецкой классической философии Г. Гегель.  

Английский философ Томас Гоббс в своём классическом труде «Левиафан, или 

материя, форма и власть государства церковного и гражданского» описал государство как 

продукт создания людей и сравнивал его с Левиафаном - «библейским чудовищем», грозным 

морским чудовищем, «зверем зверей», который обладает необычайной и страшной силой. Он 

утверждал, что прежде чем быть вместе, люди жили в естественном состоянии, которое 

характеризовалось равенством и необузданными страстями, всеобщей враждой и полным 

отсутствием стабильности и собственности. Мир возможен лишь при наличии единой воли 

всех людей, который направлен на их объединение в сообщество. Так они заключили 

договор. Он считал «общественный договор» как соглашение, заключаемое «каждым 

человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому: я 

уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему моё право управлять 

собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и 
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санкционируешь все его действия». Так как это произошло, множество людей, 

объединённых таким образом в одно лицо, называются по-латыни - civitas. Созданное таким 

образом объединение Т. Гоббс назвал «государством или гражданским обществом» 

(societascivilis) [5, 331]. В то же время философ считал «гражданское общество» как 

общество, функционирующее под властью государства, которое обеспечивает право на 

жизнь и безопасность граждан, их защиту от внешнего и внутреннего врага, защищает 

частную собственность. Таким образом, все доводы о том, что Т. Гоббс первым ввёл в 

оборот понятие «гражданское общество» не совсем верно. «Societascivilis» можно объяснять, 

переводить, осознавать по-разному. Оно может иметь разное значение, и люди его по-

разному осознают и используют.  

Джон Локк также внёс свою лепту в развитие понимания гражданского общества. Локк 

и его последователи объясняли гражданское общество как некое этическое сообщество 

полноправных и свободных граждан, равных в своём достоинстве и живущих по 

естественным законам до и вне политики. Общество, детерминирующее автономию 

гражданина от государства и других граждан, защиту его прав и свобод, сопряжённых с 

гражданской ответственностью, активностью и долгом. Дж. Локк утверждал, что «когда 

какое-либо число людей так объединено в одно общество, что каждый из них отказывается 

от своей исполнительной власти, присущей ему по закону природы, и передает её обществу, 

то тогда и только тогда существует политическое или гражданское общество. И это 

происходит, когда какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии, 

вступает в общество, чтобы составить один народ, одно политическое тело под властью 

одного верховного правительства, или, когда кто-либо присоединяется к ним и принимается 

в какое-либо уже существующее государство» [9].  

Тем самым у просветителя естественное состояние намного больше было похожим на 

современную трактовку гражданского общества, чем его же гражданское состояние. Д. Локк 

полагал, что уже в догосударственном состоянии присутствовали естественные права и 

свободы человека. Естественное состояние - это «состояние полной свободы в отношении 

действий и распоряжения своим имуществом и личностью», «состояние равенства, при 

котором всякая власть и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше 

другого». Д. Локк писал, что в естественном состоянии люди рождаются свободными и 

равными в правах. Он выделял такие их естественные права, как жизнь, свобода и частная 

собственность [9]. Особый взгляд на природу и сущность гражданского общества, 

значительно отличающейся от предшественников, был высказан известным мыслителем 

французского Просвещения Жан Жаком Руссо. В труде «Об общественном договоре, или 

Принципы политического права» Руссо очень необычно трактовал гражданское общество, 

которое именовал «гражданским состоянием». Ж.-Ж. Руссо говорил, что гражданское 

общество - это общество, трансформированное в государство при помощи общественного 

договора. Провозгласив народный суверенитет, он обосновывает право народа на свержение 

абсолютизма и отчуждение от власти демократически избранного правительства. «Человек 

рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не 

мешает ему быть рабом в большей ещё мере, чем они», - так начинается его исследование 

[11, 152]. Таким образом, мыслитель считал, что суть политического организма есть 

согласование повиновения и свободы. Руссо утверждал: «Отказаться от своей свободы - это 

значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже 

от её обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того, кто от всего отказывается. 
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Подобный отказ несовместим с природой человека; лишить человека свободы воли – это 

значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности» [11, 156]. Ж.-Ж. Руссо 

считал, что «пока народ принуждён повиноваться и повинуется, он поступает хорошо; но 

если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, – он 

поступает ещё лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому её у него 

похитили, он либо имеет все основания вернуть её, либо же вовсе не было оснований её у 

него отнимать» [11, 152]. Ж.-Ж. Руссо в трактате «Рассуждение о происхождении и 

основаниях неравенства между людьми» связывал гражданское общество с отношениями 

собственности. Слова Ж.-Ж. Руссо: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал 

заявить: Это моё! и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был 

подлинным основателем гражданского общества», - стали классическими [12, 72]. 

 У мыслителя сложилось крайне отрицательное отношение к частной собственности. 

Ж.-Ж. Руссо отмечал: «От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег 

бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: 

Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибнете, если забудете, что плоды земли - для 

всех, а сама она - ничья!» [12, 72]. Значение гражданского общества, по утверждению  Ж.-Ж. 

Руссо, состоит в «хищничестве богачей, разбое бедняков» [11, 158]. 

Представитель немецкой классической философии Гегель в своём фундаментальном 

труде "Философия права» представил основы значения гражданского общества. Он говорит о 

сущности взаимодействий между государством и  гражданским  обществом, 

хотя   автономное гражданское  общество сформировалось лишь в конце ХVШ - начале Х1Х 

века.  Гегель утверждает, что основным фактором формирования  автономного гражданского 

общества является наличие общественных связей демократического характера, а также 

искоренения феодализма. По Гегелю гражданское общество - это структура 

потребностей, которая обусловлена трудом, основа, которой частная собственность и 

всеобщее равенство. Подобного общества не существовало ни в одну эпоху, а его появление 

обусловлено с утверждением буржуазии. «Гражданское общество» -  это область реализации 

особенных, частных интересов и целей людей, а в государстве выражена всеобщая воля 

граждан» [2, 163].   

В результате конфликта частных интересов гражданское общество трещит 

противоречиями, происходит «борьба всех против всех». Гегель первым в немецкой 

философии права указал на то обстоятельство, что между личностью и государством 

присутствует некое общество, имеющее значение, как для отдельного человека, так и для 

государства. Гегель, рассмотрев доктрины общественного договора европейских мыслителей 

XVIII в., заключительные идеи А. Смита и Д. Рихарда, сделал вывод о том, что то, что 

просветители называли государством, по сути им не является, а составляет систему 

социально-экономических взаимодействий людей, которые Гегель именовал гражданским 

обществом [2 ]. 

По Гегелю в качестве трёх важнейших факторов гражданского общества выступают: 

-    система потребностей; 

-    отправление правосудия; 

-    полиция и корпорация. 

Гегель обосновал реализацию права в гражданском обществе за счёт искоренения 

доктрины всемогущего полицейского государства с помощью публичности всех ветвей 

власти. Гегель сравнил гражданское общество и государство с рассудком и разумом: 
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гражданское общество - это “внешнее государство”, “государство нужды и рассудка”
,
 а 

истинное государство - есть разум. Формирование гражданского общества уже 

обусловливает наличие государства как его основания, утверждает Гегель. “Поэтому в 

действительности, - полагает он, - государство есть вообще первое, внутри которого семья 

развивается в гражданское общество, и сама идея государства распадается на эти два 

момента” [2, 138].  

Основа прогресса в развитии общества и государства по Гегелю - наличие в них 

социальных противоречий. В современном обществе, отмечает Гегель, происходит 

концентрация “чрезмерных богатств в немногих руках и рост роскоши сопровождает 

“бесконечный рост зависимости и нужды” [2, 252]. 

Гражданское общество - это эмпирическая сфера, где гармония и взаимопонимание 

случайны, а не сознательный выбор граждан.  

Философ в системе гражданского общества указывает на следующие положения: 

1)  субстанциональное (землевладельцы - дворяне и крестьяне); 

2)  промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники); 

3)  всеобщее (чиновники). 

Исследование положений необходимо Гегелю для того, чтобы выявить связующую 

нить между деятельностью человека и интересами государства в целом. Только личность 

определённого   сословия, считает Гегель, вступает в определённые политические отношения 

с всеобщностью государства. Указывая на социальные противоречия, существующие в 

современном ему обществе, Гегель не видит возможности для их устранения. Мыслитель не 

представляет другого общества, кроме буржуазного, и верит в нерушимость его основ. 

В концептуальный вклад Гегеля необходимо отнести чёткую, принципиальную 

постановку проблемы о взаимосвязи социально-экономических и политических сфер 

гражданского общества и государства, о необходимом и закономерном, диалектическом 

характере этих связей и соотношений. 

В итоге можно утверждать, что общество - это неоднозначный объект. Принимая во 

внимание сложность, многозначность, абстрактность и другие параметры этого понятия, 

исследователи пришли к выводу, что однозначного определения понятия общества дать 

вообще невозможно, и все существующие в науке определения, так или иначе, сводят 

общество к какому-нибудь одному признаку. 
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RUSAKEVICH CIVIL SOCIETY: FROM ARISTOTLE TO NOWADAYS (SOCIOLOGICAL 

TRENDS) Summary.  
 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ 

Дар мақолаи мазкур муаллиф кӯшиш мекунад, ки ҷанбаҳои назариявии ҷомеаи 

шаҳрвандиро таҳлил намояд. Аз ҷумла қайд карда мешавад, ки ақидаҳо оид ба ҷомеаи 

шаҳрвандӣ натиҷаи таҳаввули онҳо дар таърихи илми сиёсӣ ва фалсафӣ буда, 

гуногунрангї ва маънии зиддияти онњоро шарњ медињанд. Дар шарҳи моҳияти он ва 

замони пайдоиши мафҳуми «ҷомеаи шаҳрвандӣ» то ҳол ягон андешаи ягона ва устувор 

вуҷуд надорад. Мазмун ва моҳияте, ки олимони муосир ба мафҳуми «ҷомеаи 

шаҳрвандӣ» тафсир медиҳанд, аз як тараф, аз тафсири мутафаккирони қадим фарқ 

дорад, аз тарафи дигар, ба ин мафҳум маъноҳои гуногун медиҳанд. 

Калидвожаҳо: ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлат, шартномаи ҷамъиятӣ, ҷомеаҳои 

ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, рӯҳияи шаҳрвандӣ, маърифатпарварон. 
 

КОНЦЕПТУЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
 

В данной статье автором предпринята попытка анализа концептуальных основ понятия 

гражданского общества. В частности, указывается, что сложившиеся идеи о гражданском 

обществе - это итог их эволюции в истории политической и философской науки, чем и 

обосновывается их многообразие и противоречивость значений. До настоящего времени 

отсутствует единое, устоявшееся мнение в объяснении, и о времени возникновения понятия 
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«гражданское общество» и его сущности. Содержание, которое вкладывают современные 

учёные в понятие «гражданское общество», с одной стороны, отличается от его трактовки 

античными мыслителями, с другой - в это понятие они вкладывают разные смыслы. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, общественный договор, 

общественные сообщества, общественные объединения, гражданский дух, просветители.  
 

CONCEPTAL ASPECTS OF CIVIL SOCIETY  

In this article, the author attempts to analyze the conceptual foundations of the concept of 

civil society. In particular, it is pointed out that the prevailing ideas about civil society are the result 

of their evolution in the history of political and philosophical science, which explains their diversity 

and contradictory meanings. Until now, there is no single, well-established opinion in the 

explanation, and about the time of the emergence of the concept of "civil society" and its essence. 

The content that modern scientists put into the concept of "civil society", on the one hand, differs 

from its interpretation by ancient thinkers, on the other hand, they put different meanings into this 

concept. 

Key words: Civil society, state, social contract, public communities, public associations, 

civic spirit, educators. 
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дар “сухани ба талаботи баланди меъёрҳои суханварӣ ҷавобгӯ будан” медонад. Ҳамзамон, 

муҳаққиқ дар идомаи андешаҳои худ меъёрҳои дигареро дар инкишофи навоварӣ ба миён 

гузоштааст, ба хулосае меояд, ки  навгӯйиҳо танҳо ба шоире даст медиҳад, ки ӯ  “бо сабку 

услуб ва андешаи тоза ба тарзи нави баён ва тозагиҳо дар тасвиру ҳунар, таҳқиқи масъалаҳои    

иҷтимоию фалсафӣ ва сиёсию ҳунар” ба шеъру шоирӣ муносибат намояд. Барҳақ, татбиқи ин 

гуна талаботро метавон дар фаъолияти эҷодию ҳунарии устод Мирзо Турсунзода мавриди 

мушоҳида ва омӯзиш қарор дод.  

Мирзо Турсунзода дар инкишофу ташаккули шеъри муосири  тоҷик саҳми арзанда ва 

назаррас гузоштааст. Эҷодиёти ӯ аз охири солҳои 30-юми қарни 20 сар шуда, то имрӯз 

мавриди гуфтугӯйи суханварон ва муҳаққиқон қарор дорад. Зеро ӯ дар тӯли солҳои    

фаъолияти эҷодӣ дар шеъри муосири тоҷик уфуқҳои тозаи эҷодиро ба вуҷуд оварда, барои 

шоирони минбаъда роҳу равиши тозаеро ба мерос гузошт. Пеш аз ҳама, Мирзо Турсунзода 

дар шеъри муосири тоҷик мавзуъҳои наву тозаеро ба вуҷуд оварда, онҳоро ба ҷараёни 

зиндагии мардум мутобиқ намудааст. Дар шеъри Турсунзода, пеш аз ҳама, инъикоси бадеии 

фикру андеша, ҳиссиёти мардуми тоҷик, ахлоқу одоби ҳамидаи инсон ва арзишҳои баланди 

миллӣ, таърихӣ мавриди инъикос қарор гирифтааст. Хусусияти муҳимтарини шеъри шоир аз 

он  ибрат аст, ки ӯ тамоми  мавзуъҳои  наву тозаро мавриди тарғиб дар шакли мунтазам ва бо 

забони олии ҷаззоб, образҳои рангоранг,  санъати нафис таҷассум  намудааст. Турсунзода  

мавзуъҳои  замони зиндагии худро мавриди шинохт қарор медиҳад. Ва ҳамзамон ба  шеъри  

худ вазифаҳои бузургеро гузошта, ҳалли онҳоро аз қарзи шаҳрвандии худ медонад. Дар  

шеъри  Мирзо Турсунзода  ифтихор  ва арҷгузории бисёр ба мушоҳида мерасад. Шоир ҳатто 

зиндагии ояндаи худро дар шеъри худ  зинда мебинад. 
                      

Шеъри ман! 

Медонамат зебо саманди ман тӯӣ, 

Рӯзи майдон беамон тиру каманди ман тӯӣ. 

Осмони беғубори дилписанди ман туӣ. 

Дуртар, болотар аз арзу само паровоз кун. 

Чунки танҳо кавкаби бахти баланди ман туӣ. 

 

           Чунин ифтихор дар шеъри гузоштаи мо хеле маълум буда, метавон онро ба анъанаҳои 

адабӣ баробар намуд. Масалан, Фирдавсӣ  “Шоҳнома”-и худро “Пай афкандам аз назм кохи 

баланд” унвон мекунад. Турсунзода бошад, шеърашро хуни ҷигар, пораи дил, заҳмати   

бештар, савдои мушкил унвон медиҳад, ки инро мо дар ҳар шеъри шоир мушоҳида карда 

метавонем. Шоир шеърро на маҳсули тақлид, балки натиҷаи сӯхтанҳо ва оташпорае аз 

танӯри дил медонад. 
 

Шеър ҳам бояд занад фавворае, 

Аз танӯри дил, чу оташпорае. 

Сӯхтан пӯлоду оҳан офарад, 

Аз шароре тоза гулхан офарад. 
 

         Метавон таъкид намуд, ки мавзуи ватан ва модар дар шеъри устод Турсунзода 

ташаккул ёфта он ба суннатӣ адабӣ боис гашт, ки то иирӯз дар адабиёти муосири тоҷик 

аҳамияти бештар пайдо карда истодааст.  Шоир ватанашро дар баробари шеъри  худ дӯст 
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медорад ва бояд таъкид кунем, ки чунин муҳаббати беандоза нисбат ба ватан дар шеъри    

муосири тоҷик беназир аст. Турсунзода аз ватан ифтихор дорад. 
 

Ватан, дар ҳар куҷо омад ба сар форам ҳавои ту, 

Ман аз он сӯйи уқёнус бишнидам садои ту, 

Агарчи  дар миён тӯфону мавҷи баҳраҳо буданд, 

Вале омад ба  гӯши ман  садои рӯдҳои ту. 
 

        Мавзуи дигаре, ки маҳз ба иқдоми устод Турсунзода дар адабиёти тоҷик аҳамият пайдо 

кард, тараннуми модар мебошад. Бояд қайд намоем, ки мавзуи ватан ва модар дар адабиёти 

гузаштаи мо собиқа надорад. Шоирон ба ин мавзуъ умуман камтар таваҷҷуҳ менамуданд. 

Вале Турсунзода ин мавзуъҳоро ба дараҷаи як ҷараёни адабӣ расонид, ки имрӯз дар эҷодиёти 

шоирон ба мавзую мундариҷаи тоза баён шуда истодааст.   
 

Дӯст дорам, модарам  бо ёди ту  қишлоқро, 

Рӯдҳои нуқрагину нилгун офоқро, 

Ҷилвагар дар боми мактаб лолагун байроқро, 

Ҳамзамон қишлоқиёни дар муҳаббат тоқро. 
 

          Зан ва бузургдошти он низ дар  ашъори гузаштагони мо на он қадар аҳамияти бадеӣ 

дорад. Шояд ба  таъсири ҷараёнҳои динию мазҳабӣ бошад, ки ба ин мавзуъ шоирони мо 

камтар таваҷҷуҳ мекардаанд. Ҳатто то  Турсунзода ба  мавзуи зан шеър ё достонҳо ба назар   

намерасад. Дар адабиёти бадеӣ то инқилоб ва баъди он фақат аз кӯтоҳақлии занҳо ёд 

мешавад. Турсунзода занро ҳамчун образи офаранда, бунёдкор, роҳнамо, зиндагисоз  

муаррифӣ намуд.  
 

Мард бошӣ, байрақи болои сар кун номи зан, 

Сабт дар боби зафар  бо  хатти зар кун номи зан. 

Номи  зан  то осмон бардор дар болои  каф, 

Машъали тобанда  чун шамсу  қамар кун номи зан. 
 

       Ҳамин тариқ, саҳми мондагори ашъори Мирзо Турсунзода  дар рушду нумуи адабиёти 

муосири тоҷик беандоза буда, ҳолиё “дар рӯзгори навини соҳибистиқлолиямон, ки акнун 

баъди гузашти солиён осори безаволи ин қаламкаши сеҳрофарин ва мактаби азими ӯ дар 

раванди ҷомеасозиву давлатдории миллии мо, дар бедориву худогоҳии фард-фарди кишвари 

азизи тоҷикон манбаи илҳому мабдаи ваҳдати аҳли башар  мебошад”. Ва ҳанӯз ҳам дар  арзу 

самои қаламрави адабиёти муосир шеъри Турсунзода чун кавкаби бахти баланд парвозӣ аст.  
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САҲМИ УСТОД МИРЗО ТУРСУНЗОДА ДАР ТАШАККУЛИ  

ШЕЪРИ МУОСИРИ ТОҶИК 
 

      Мақолаи мазкур оид ба зиндагию фаъолияти эҷодию ҳунарии яке аз чеҳраҳои бузургу 

мондагори адабиёти муосири тоҷик, нобиғаи ватанпарасти асил, адабиётшиноси дақиқназар, 

ҳунарманди маониофар ва нақши мондагори Шоири халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода 

иншо шудааст. Муаллифи мақола аз бузургию мондагории осори пурғановати ин шоири 

соҳибмактаб ибрози назар карда ба хулоса расидааст, ки ашъори ин шоири забардаст имрӯз 

ҳам дар адабиёт мақому манзалати хосро дорад. 

     Калидвожаҳо: шоир, шеъри муосир, навоварӣ, худшиносӣ, худогоҳӣ, сабку услуб, 

меъёрҳои суханварӣ, эҷодию ҳунарӣ, ташаккулу инкишофи шеъри муосир, хусусият, 

арзишҳои баланди миллӣ, образҳои рангоранг, санъати нафис, мушоҳида, омӯзиш, 

офаридаҳо, ашъор, устодони забардаст. 
 

ВКЛАД  УСТОДА МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ В СТАНОВЛЕНИЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

 Данная статья посвящена жизни и творчеству одного из великих и непреходящих 

деятелей современной таджикской литературы, истинного гения патриотизма, точного 

литературоведа, блестящего художника и непреходящей роли народного поэта 

Таджикистана Мирзо Турсунзаде. Автор статьи отметил величие и незыблемость богатого 

наследия поэта школы и пришёл к выводу, что поэзия этого великого поэта до сих пор 

занимает особое место в литературе. 

 Ключевые слова: поэт, современная поэзия, мастер, новаторство, самопознание, 

самосознание, стиль, нормы речи, творчество и искусство, становление и развитие 

современной поэзии, характер, высокие национальные ценности, колоритные образы, 

изобразительное искусство, наблюдательность, этюды, шедевры, творения, стихи забардаст. 
 

USTAD MIRZO TURSUNZADE'S CONTRIBUTION TO THE  

FORMATION OF MODERN TAJIK POETRY 
 

 This article is devoted to the life and work of one of the great and enduring figures of 

modern Tajik literature, a true genius of patriotism, an accurate literary critic, a brilliant artist and 

the enduring role of the People's Poet of Tajikistan Mirzo Tursunzade. The author of the article 

noted the greatness and inviolability of the rich heritage of the poet of the school and came to the 

conclusion that the poetry of this great poet still occupies a special place in literature. 

 Key words: poet, modern poetry, master, innovation, self-knowledge, self-awareness, 

style, speech norms, creativity and art, the formation and development of modern poetry, character, 

high national values, colorful images, fine arts, observation, sketches, masterpieces, creations, 

poetry will zabardast. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Тураева А.Р. 

Ассистент кафедры иностранных языков ТТУ 

 

Переход на многоуровневую систему обучения на современном этапе диктует 

необходимость изменения подходов к содержанию образовательного процесса, создания 

новой формы её методического обеспечения, а также осознание роли педагога в 

инновационной парадигме личностно-ориентированного, творческого обучения. 

Разнообразие методов и способов изучения иностранным языком в высших школах приводит 

к необходимости рационального выбора одного из них или оптимальное сочетание 

взаимодополняющих методов и технологий, что предполагает необходимость обобщать 

знания о методах и приёмах организации иноязычного общения. 

      В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам реализуется в 

различных  развивающихся, вновь создающихся и действующих методических системах. Это  

обусловлено многообразием конкретных целей обучения иностранному языку различного  

контингента обучаемых, а также многообразием условий обучения. 

Лингвосоциокультурный подход присущ практически всем зарубежным языковым 

школам. Коммуникативным подходом руководствуются британские и американские 

языковые школы Bell International, OISE, St. Giles International, Rennert Bilingual, NESE. 

Интенсивный  метод предназначен для деловых людей, которые намерены освоить в 

короткие сроки  конкретные языковые навыки. Часто достаточно интенсивного курса для 

использования языка в профессиональной сфере: в деловой переписке, при ведении 

презентаций и телефонных переговоров, подготовка коммерческих предложений. 
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    «Прямой» (direct) метод известен как метод Берлица, основной принцип состоит в 

полном исключении родного языка студента из процесса обучения, цель – научить студента 

думать на иностранном языке. Деловой (деятельностный) подход предполагает изучение 

иностранного языка в сочетании с практикой общения в профессиональной области. Такую 

возможность  предоставляют языковые школы Нью-Йорка, Лондона, Сан-Франциско, 

Торонто и других  мировых бизнес-центров.  Формирование определённого уровня 

иноязычной профессиональной  коммуникативной компетенции - актуальная и действенная 

основа для дальнейшего иноязычного профессионально-ориентированного общения 

выпускников вуза. Однако необходимо учитывать, что при обучении профессиональному 

иностранному языку различные функции речи и способы её применения не могут иметь 

равнозначную ценность. 

Наряду с инструментальной (простая передача информации), регулятивной 

(регулирование деятельности), лично-эмоциональной и художественной (ролевые игры 

образность речи) наибольшую ценность имеют эвристическая (выражение своего 

понимания), социальная (общение вне своего узкого круга) и информационно-научная, 

аналитическая, справочная. 

Кейс-метод, завоевавший лидирующие позиции в современной педагогической 

практике за границей, развивая владение этими речевыми функциями, даёт возможность 

овладеть знаниями специальности на иностранном языке, повышать уровень своей 

профессиональной компетентности и самооценки. При этом целями обучения, 

определёнными ранее в методике, являются: коммуникативная установка, языковая цель, 

умственно-воспитательная цель и др. - остаются актуальными.  

Ведущая роль в теоретической разработке метода и его практическом применении 

принадлежит П. Даффу (P. Duff), С. Фолтису (C. Faltis) Дж. Хипу  (J. Heap) [1; 2; 3]. 

    «Метод кейсов» (англ. сase method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 

конкретных ситуаций), - техника обучения, использующая описание реальных 

(экономических, социальных и бизнес -) ситуаций. 

М. Долгоруков относит метод «case study» к «продвинутым» активным методам 

обучения [5]. Увеличение в «багаже» студента проанализированных кейсов увеличивает  

вероятность использования готовой схемы решений к сложившейся ситуации, формирует 

навыки решения более серьЁзных проблем. Ситуационное обучение учит поиску и 

использованию знания в условиях динамичной ситуации, развивая гибкость мышления. 

Е.Н. Иванова считает, что «компетентностно-ориентированное профессиональное 

образование направлено на овладение деятельностью, обеспечивающей готовность 

крешению проблем и задач на основе знаний, профессионального и жизненного опыта, 

ценностей, других внутренних и внешних ресурсов» [6, 33]. 

Применение кейс-метода на занятиях по английскому языку в профессиональной 

среде преследует две взаимодополняющие цели, а именно: дальнейшее совершенствование 

коммуникативной компетенции (лингвистической и социокультурной) и формирование 

профессиональных качеств обучаемых. Знакомство с кейсом (чтение профессионально 

направленного текста, в котором сформулирована задача по специальности, в оригинале или 

с небольшими сокращениями и незначительной адаптацией, и последующий перевод), 

самостоятельный поиск решения (внутренняя монологическая речь на английском языке), 

процесс анализа ситуации во время занятия (монологическая и диалогическая речь, 
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подготовленная и спонтанная, также на английском языке) – всё это примеры 

коммуникативных задач. 

Аудиторное общение, связанное с работой над кейсом, которому присущи спор, 

дискуссия, аргументация, описание, сравнение, убеждение и другие речевые акты, тренирует 

навык выработки правильной стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил 

англоязычного общения. Комментарии студентов по содержанию кейса оцениваются 

преподавателем по следующим навыкам: аналитический, управленческий, навык принятия 

решения, навык межличностного общения, творческий подход, навык устного и письменного 

общения на английском языке (лексико-грамматический аспект). Поэтому метод кейсов 

включает одновременно и особый вид учебного материала и особые способы его 

использования в учебной практике английского языка. 

          По результатам проведённых исследований установлено, что кейс-метод может быть 

использован как чрезвычайно эффективный в достижении целей обучения 

профессиональному иностранному языку и межкультурной адаптации. Однако 

использование этого метода в обучении иностранному языку должно быть методически 

обосновано и обеспечено. Это необходимо как на уровне организации учебного процесса по 

образовательной программе в целом, так и на уровне его планирования отдельным 

педагогом. К недостаткам использования данного способа организации обучения можно 

отнести то, что трудно гарантировать самостоятельность выполнения всех заданий в случае 

отдельных обучающихся. 

Кейс-метод на занятиях иностранного языка рекомендуется применять в группах, 

имеющих определённый запас знаний по специальности и достаточный уровень владения 

иностранным языком. Кроме того, будучи сложным и эффективным методом обучения, кейс-

метод не является универсальным и эффективен только в сочетании с другими методами  

обучения иностранным языкам, т.к. сам по себе не закладывает обязательного нормативного 

знания языка. Тем не менее, использование кейс-метода в изучении иностранного языка 

повышает уровень знания иностранного языка в целом. Кейс-метод на занятиях по 

иностранному языку рекомендуется использовать в группах,наличие определенного запаса 

знаний по специальности и достаточного уровня владения иностранного языка. Кроме того, 

являясь комплексным и эффективным методом обучения, кейс-метод не является 

универсальным и эффективен только в сочетании с другими методами обучения,  т.к. сам по 

себе не является обязательным нормативом знание языка. Однако использование кейс-

метода в обучении иностранного языка повышает уровень владения иностранным языком в 

целом. 

Метод развивает творческое мышление; развивает навыки проведения презентации; 

развивает умение вести дискуссию, аргументировать ответы; совершенствует навыки 

профессионального чтения на иностранном языке и обработки информации; учит работать в 

команде и вырабатывать коллективное решение. В условиях интерактивного обучения у 

студентов усиливается чувство личностной включенности в образовательный процесс и 

формируется ответственность за собственные образовательные результаты. Дискуссия, 

анализ реальных ситуаций, мозговой штурм, деловая игра, проектное задание ведут к  

созданию благоприятной психологической атмосферы на занятии, к усилению речевой и 

интеллектуальной активности обучаемых, повышают их чувство уверенности в себе и 

создают смысловой контекст коммуникаций. 
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Педагогический потенциал метода кейсов значительно больше педагогического 

потенциала традиционных методов обучения. Метод кейсов – исключительно эффективный   

инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. 

Проблема внедрения метода кейсов в практику высшего профессионального образования в  

настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено общей направленностью 

развития образования, ориентацией не столько на получение конкретных знаний, сколько на 

формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной 

деятельности, развитие способностей личности. 
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  ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

В данной статье мы рассматриваем один из творческих подходов английского языка 

для особых целей-«метод кейсов», суть которого заключается в самостоятельной 

иноязычной деятельности обучаемых в искусственно создaнной профессионaльной среде. 

Нужно отметить тот факт, что кейсы чрезвычайно богаты по содержанию и обладают 

потенциалом, позволяющим учитывaть уже приобретённые студентом знания для изучения 

языка специальности и развития управленческих навыков. Согласно результатам 

проведённых  исследований установлено, что данный метод может использоваться как 

исключительно эффективный для достижения целей обучения профессионaльному 

инострaнному языку и межкультурной  адaптации. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, кейс-метод, кейс-

стади. 

INNOVATIVE APPROACHES OF TEACHING 

 FOREIGN  LANGUAGES 
 

 In this article, we consider one of the creative approaches of the English language for 

special purposes - the "case method", the essence of which lies in the independent foreign language 
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activity of students in an artificially created professional environment. It should be noted that the 

cases are rich in content and have the potential to study the knowledge already acquired by the 

student in order to study the specialty and develop managerial skills. According to the results of the 

research, it was found that this method can be used to achieve the goals of a professional foreign 

language and intercultural adaptation. 

Keywords: methods of teaching foreign languages, case-method, case-study. 
 

УСУЛҲОИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ 
 

       Дар ин мақола мо яке аз равишҳои эҷодии забони англисӣ– «методи кейс»-ро баррасӣ 

мекунем, ки моҳияти он дар фаъолияти мустақилонаи забони хориҷии донишҷӯён дар 

муҳити ба таври сунъӣ сохташудаи касбӣ мебошад. Бояд гуфт, ки парвандаҳо аз ҷиҳати 

мазмун ниҳоят бой буда, имкони ба инобат гирифтани донишҳои аз ин пеш гирифтаи 

донишҷӯро барои омӯзиши забони ихтисос ва ташаккули малакаҳои идоракунӣ доранд. Аз 

рӯйи натиҷаҳои тадқиқот маълум гардид, ки ин усул метавонад барои ноил шудан ба 

ҳадафҳои таълими забони касбии хориҷӣ ва мутобиқшавии байнифарҳангӣ хеле самаранок 

истифода шавад. 

Вожаҳои калидӣ: методикаи таълими забонҳои хориҷӣ, методи кейс, мисол. 
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           УДК 519.8 

ПИРЯХИ МАЗОРӢ, АҲАМИЯТ, ХУСУСИЯТ ВА ОМИЛҲОИ  

АЗБАЙНРАВИИ ОН 
 

Ҷурабеков Т.М. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Маврид ба ёдоварист, ки дар замони муосир тағйирёбии иқлим дар ҷаҳон ба 

муҳити зист ва фаъолияти инсон ва табиат ба дараҷае таъсир расонидааст, ки ин 

устувории биосфераро зери таъсири ҷиддӣ қарор додааст, маҳз ҳамин бо суръат 
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бахшидани тағйирёбии иқлим оварда расонидааст. Дар натиҷаи тадқиқот ва равандҳои 

илмӣ, муҳаққиқон ва коршиносони соҳа гармшавии глобалӣ ва тағйирёбии иқлимро 

дар босуръат зиёд шудани аҳолӣ, аз байн рафтани захираҳои  барқароршавандаи табиӣ, 

ихроҷи газҳои гулханӣ, нобудсозии ҷангалзорҳо (буридани дарахтҳо) ва ифлосшавии 

муҳити атроф аз партовҳои гуногун медонанд [8]. Аз ин лиҳоз, тағйирёбии иқлими 

сайёра сол то сол афзуда, дар сатҳи Замин гармшавии глобалӣ мушоҳида мегардад, ки 

таъсири он ба обшавӣ ва аз байн рафтани захираи пиряхҳо ва ба амал омадани офатҳои 

табиӣ, аз қабили: 

- кам ва ифлос шудани обҳои нӯшокӣ; 

- аз байн рафтани бештари дарёҳои хурд; 

- хушксолӣ; 

- селфароӣ (обхезӣ); 

- пайдо шудани кӯлҳои пиряхии рахнашаванда; 

- аз байн бурдани заминҳои киштзор 

ва ғайраҳо оварда мерасонад, ки зарари он бевосита ба минтақаҳои аҳолинишин таъсир 

мерасонад, ки ин ба иқтисодиёти хоҷагии халқ таъсири ҷиддӣ меорад. Бо назардошти 

гуфтаҳои боло олимону муҳаққиқони соҳаро лозим аст, ки дар тамоми фасли сол 

омилҳои пешгирӣ ва роҳҳои бартараф намудани офатҳои табииро дар раванди 

тағйироти иқлим муайян намуда, барои корбарӣ онҳоро мавриди омӯзиш қарор диҳанд 

[5]. 

Тибқи маълумоти таърихӣ ва «Каталога ледников СССР, т. 14, вып. 3, ч. 1, 2. – 

Ленинград Гидрометеоиздат – 1978», пиряхи Мазорї дар саргањи дарёи Обимазор 

љойгир буда, дарозияш 16,8 км ва масоњати умумияш ба 18,5 км2 баробар аст [4]. Пиряхи 

Мазорї њамчун пиряхи даштии мураккаб дар баландии 5400 м аз сатњи бањр аз 

нишебињои шимолии қаторкўњи Дарвоз оѓоз ёфта, забонаи пирях дар пастии водї дар 

баландии 3200 м аз сатњи барњ љойгир буда, экспозитсияи Шимолу Ғарбиро гирифтааст. 

Манбаи ѓизогирии пирях барфу тармавї буда, худ дарёи Обимазорро ѓизо медињад. 

Дарёи Обимазор як шохаи калони дарёи Обихингоб ва баъдан ғизодиҳандаи дарёи 

Вахш мебошад.         

Аз рўйи нуќтањои гирифташуда ба воситаи GPS масоњати забонаи пиряхи Мазорӣ 

њисоб карда шуд. Инчунин аз рўйи масоњати пиряхи мазкур, ки он ба 18,5 км2 баробар 

мебошад ва мутобиқ ба маълумоти ба даст овардашуда, њаљм ва ѓафсии пиряхро бо 

формулаи Н.В. Ерасов њисоб мекунем [4]. 

                                                                                            ( )  

ки дар ин ҷо                                      

Дар асоси формулаи (1) ҳаҷми пиряхро муайян мекунем: 

 

        ( )          (    )          (    )
 
        √       

 

       √                               

 

Барои ҳисоб намудани ғафсии пирях аз формулаи зерин истифода бурдан бисёр 

қулай мебошад: 
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                                                                                          ( )  

 

ки дар ин ҷо                        Дар асоси формулаи (2) ҳисоб мекунем: 

 

     ( )       (    )       (    )
 
     √      

                

                                

 
Сарњади забонаи пирях аз сарњади пешинаи худ, ки дар солњои 1990 ба ќайд 

гирифта шуда буд, ба њисоби миёна то соли 2020 бо андозаи 670 – 680 м ќафо нишаста, 

айни замон забонаи пирях дар баландии 3250 м аз сатњи бањр ќарор дорад. Суръати 

обшавии пиряхи Мазорї ба њисоби миёна то соли 1990 ба 22,6 м/сол ва то соли 2020 ба 

22,7 м/сол баробар шудааст. Мувофиќи њисобот дар давоми 45 соли охир аз 1975 то 2020 

пирях 1020 м ќафо рафта майдони яхи обшудаи он ба 0,84 км2 баробар шудааст.  

Дар мушоњидањои соли 2020 маълум гардид, ки дањанаи (грот) пиряхи Мазорї 

назар ба солњои қаблї ба тарафи рост кўчида, дар 180 – 200 м аз девори рости забонаи 

пирях љой гирифтааст [2].  

Мутобиқ ба тадқиқоти илмии мутахассисон дар солҳои охир масоҳати 

азбайнрафта ва қафошинии забонаи пиряхро дар ҷадвали 1 нишон медиҳем. 
 

Ҷадвали 1. 

 
Сол 

 

Масоҳат 

Дар муддати 45 соли охир 

масоҳати пирях об шуд 

Дар муддати 45 соли охир 

забонаи пирях ба қафо 
рафтааст 

1975 19,34 км2  
0,84 км2 

 
1020м 2020 18,5 км2 

 

Тибқи экспедитсияи соли 2020 мутахассисони Маркази яхшиносии Агентии обу 

ҳавошиносӣ, хусусиятњои морфологии пиряхи Мазорӣ маълум гардид, ки тарафи рости 

пиряхи мазкур назар ба тарафи чап зиёдтар об шудааст. 
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Ќисмати чапи забонаи пиряхи болозикр назар ба ќисмати рости он рўзона дар 

соягии ќаторкўњ хобидааст, аз ин рў, обшавии ин ќисм камтар ба назар мерасад. Аммо 

бояд ќайд намуд, ки аз рўйи аксњои бо таљњизоти парвозкунандаи бесарнишин (Дрон) 

гирифта маълум гардид, ки дар солњои наздик ќисме аз он људо гардида, ба “Яхи 

мурда” мубаддал мегардад.  

Мутобиқ ба ҳисобкуниҳо ва корҳои гузаронидашуда дар оби пиряхи Мазорӣ, 

маълумоти мавҷуда ва дар нуќтаи гузаронидашудаи корњои санҷишӣ маълум гардид, 

ки ченакҳои ҷоришавии оби пиряхи Мазорӣ тақрибан пањноњияш ба 4,9 м, чуќурии 

миёнааш 1,2 м ва суръати њаракати миёнаи об 3,9 м/с баробар буд. Барои њисоб кардани 

сарфи оби дарёча аз формулаи зерин истифода мебарем: 

 

                                                                                      ( ) 

                 
  

 
  

 

ки дар ин ҷо    - пањноӣ,   - чуќурӣ ва   - суръати њаракати об мебошад. 

Дар натиҷаи коркарди мутахассисон ва коргузорони соҳа дар расми 3 забонаи 

пирях пурра нишон дода шуда, инчунин яхҳои мурдае, ки дар баъзе аз қисматҳои 

пиряхи Мазорӣ ба назар мерасид, нишон дода шудаанд.  

Зимнан қайд менамоям, ки яхи мурда гуфта яхҳоеро мегӯянд, ки онҳо аз пиряхи 

асосӣ ҷудо шуда, инчунин манбаи ғизогирӣ надошта, ба ягон тараф ҳаракат намекунад. 

Ин гуна яхҳо қариб дар ҳамаи пиряхҳо ба назар мерасанд, ки дар якчанд қисматҳои 

пиряхи Мазорӣ низ дида мешавад [1]. 

Тибқи корҳои экспедитсионии гузаронидашуда ва расмҳои гирифташуда бо 

воситаи таҷҳизоти парвозкунандаи бесарнишин (дрон) дарҷ менамоям, ки қабати 

болоии забонаи пиряхи Мазорӣ пурра бо љинспорањои кўњї - “Моренаҳо” пўшида 

шудааст. Мутобиқ ба ҳисобкуниҳои мутахассисон ироа менамоям, ки баландии ќабати 

моренавї дар забонаи пирях то ба 80-100 см расидааст [1].  
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Яке аз мушкилиҳои асосӣ ва хатари ба вуқуъ омадани сел дар оби Мазорӣ ва 

дарёи Обихингоб ин кӯлҳои пиряхӣ мебошанд, ки ҳангоми рахна шудани онҳо сатҳи 

оби дарёҳо низ баланд мегардад. Зимнан қайд менамоям, ки дар натиҷаи корҳои 

тадқиқотӣ дар ќабати болоии забонаи пиряхи Мазорӣ якчанд кўлњои њаљман гуногун 

мушоњида мешавад, ки ин яке аз нишонањои коњишёбии пирях ба њисоб меравад, ки дар 

расми 4-5 нишон дода шудааст. 

 

 
Инчунин қайд намудан зарур аст, ки хатар ва хавфи онҳо аз имкон дур нест, чунки 

ҳангоми тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалии Замин ва барзиёд шудани ҳаҷми 

кӯлҳои мазкур рахна шуданашон дар назар аст. Албатта, таъсири ин ба нобуд сохтани 

ҷангалзорҳо, заминҳои киштзор ва минтақаҳои аҳолинишини дар ҳудуди оби Мазорӣ 

ҷойгирбуда оварда мерасонад. 
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Барои бартараф намудани хатар ва хавфи кӯлҳои рахнашавандаи пиряхӣ 

мутахассисони соҳа мунтазам чораҳои зарурӣ андешида, бо дигар сохторҳои дахлдор 

дар иртибот мебошанд. 

Аз рўйи тадќиќоти гузаронида чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки пиряхи 

Мазорї  дар њолати коњишёбї ќарор дорад. Майдони яхи обшуда аз рўйи мушоњидањо 

дар солњои 1975, 1988, 1990 ва 2020 ба 0,84 км2  мерасад. 

Тибқи мушоҳидаҳои гузаронидашуда дар соли 2020 харитаи коҳишёфтаи забонаи 

пиряхи Мазориро аз соли 1990 то соли 2020 дар нақшаи зерин ҷой додем [4]. 

 
Оид ба коњишёбї ва ќафонишинии забонаи пиряхи болозикр тарќишњои зиёд, 

фурӯравињои зиёд ва кўлњои дар болои ќисмати забона ва њам балотарбуда аз он 

шањодат медињанд. Аз рўйи аксњо бо таљњизоти парвозкунандаи бесарнишин (дрон) 

маълум гардид, ки дар давоми солњои оянда ќисме аз пањлуи чапи забонаи пирях људо 

гардида, ба яхи мурда мубаддал мегардад.  

Дар баробари ин мушоњидањои гидрологї дар нуќтањои муваќќатии назди 

дањанаи пиряхи Мазорї гузаронида шуд. Барои нишонаи даќиќи сарфаи об санљишњо 

дар наздикии дањанаи (грот) пиряхи Мазорї гузаронида шуд, ки сарфаи оби пирях 

чунин ба ќайд гирифта шуд:  

Сарфаи оби пиряхи Мазорї дар дарёи Обимазор ба 23м3/с баробар шуд. 

Пас аз гузаронидани экспедитсия дар ҳавзаи дарёи Обихингоб ва пиряхи Мазорӣ 

дар баробари муайян кардани ҳолати кунунӣ дарозӣ, паҳноӣ, баландӣ, масоҳат, ҳаҷм, 

кӯлҳо, тарқишҳо, қафонишинии пирях дар солҳои охир ва  ҳаҷми азбайнрафтаи пиряхи 

Мазорӣ инчунин таркиби кимиёвии оби пиряхи Мазорӣ ва дарёи Обихингоб мавриди 

омӯзиш қарор дода шуд. Пас аз санҷишҳои мутахассисони соҳа дар лабораторияҳо 

таркиб, сохт ва моддаҳое, ки дар таркиби оби пиряхи Мазорӣ ва дарёи Обихингоб дида 

мешуд, дар шакли ҷадвали 2 дарҷ менамоям. 
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Сифати оби пиряхи Мазорї ва оби дарёи Обихингоб  

   Ҷадвали 2. 

Моддаҳо  Пиряхи Мазорї Дарёи  Обихингоб 

рН 7.34 7.3 

Рангнокї 40 20 

Тирагї 14 8 

SO4 33 77 

Cr 0 0 

Ca 22,4 41,6 

Hум. 0,8 2,4 

Cl 5,6 8,5 

Fe 0 0 

Аl 0 0 

Mg 0 5,83 

HCO3 15,2 39,6 

м-м 0,25 0,54 

мод. хушки боќимонда 1,06 1,52 

 

Эзоҳ:  м.м.  -моддаҳои муаллақ, Нум-дуруштии умумї. 

Мувофиќи ташхиси кимиёвии сифати оби дарёи Обихингоб, оби пиряхњои Мазорї 

танњо миќдори моддањои хушк (сухой остаток) аз меъёр баланд буда, нишондодњои 

дигар моддањои таркиби обњо аз меъёр паст мебошанд. 
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ПИРЯХИ МАЗОРӢ, АҲАМИЯТ, ХУСУСИЯТ ВА ОМИЛҲОИ АЗБАЙНРАВИИ ОН  
 

Дар солҳои охир тағйирёбии иқлим ба муҳити зист таъсири ҷиддӣ расонида, 

зиндагии бархе аз минтақаҳои ҷаҳонро зери хавфу хатар гузоштааст. Ин тағйироти 

иқлим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъсироти худро расонида истодааст. Маҳз ҳамин 

аст, ки дар солҳои охир талафоти бештари пиряхҳои хурду бузург, кам шудани обҳои 

нӯшокӣ, ифлос шудани обҳои кӯлу дарёҳо ва рахна шудани кӯлҳои пиряхӣ ба чашм 

мерасад, ки ин ба фаъолияти инсон ва табиат таъсири ҷиддӣ мерасонад. 

Дар мақолаи мазкур яке аз пиряхҳои назоратии ҳавзаи дарёи Обихингоб пиряхи 

Мазорӣ, ки хатар ва хавфи он аз имкон дур нест, мавриди омӯзиш қарор дода шуд. 

Ҳолат, талафот ва тағйироти он мутобиқ ба маълумот ва экспедитсияҳои мутахассисони 

Маркази яхшиносии Агентии обуҳавошиносӣ дар соли 2020, аз навсозии харитаи 

забонаи пирях тибқи маълумти солҳои 1975 ва 2020 дарҷгардида, инчунин оид ба 

таркиби моддаҳои кимиёвии оби пиряхи Мазорӣ ва дарёи Обихингоб маълумоти 

мушаххас дарҷ гардидааст. Дар баробари ин аз ҳисобкуниҳои математикӣ истифода 

шуда, миқдори ҷоришавии об аз пиряхи Мазорӣ, ҳаҷм ва ғафсии пирях дар асоси 

додашудаҳо муайян карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: пиряхи кӯҳӣ, кӯлҳои пиряхӣ, яхбандӣ, талафоти пирях, 

тағйироти иқлим, пиряхи назоратӣ ва яхҳои мурда. 
 

МАЗАРСКИЙ ЛЕДНИК, ВАЖНОСТЬ, ХАРАКТЕР И  ФАКТОРЫ  ЕГО  

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
 

В последние годы изменение климата серьёзно повлияло на окружающую среду, 

поставив под угрозу жизнь некоторых регионов мира. Это изменение климата также 

оказывает влияние на Республику Таджикистан. Именно поэтому в последние годы 

наблюдается большое отступление малых и крупных ледников, уменьшение питьевой 

воды, загрязнение озёрных и речных вод и прорыв ледниковых озёр, что серьёзно 

сказывается на деятельности человека и природы. 

В данной статье было проведено исследование одного из контрольных ледников 

бассейна реки Обихингоб Мазорского ледника, опасности которого не исключены. 

Состояние, потери и изменения в соответствии с данными и экспедициями специалистов  

центра гляциологии Агентства по гидрометеорологии в 2020 году из обновления 

языковой карты ледника по данным на 1975 и 2020 годы также были предоставлены 

конкретные данные о химическом составе Мазорской ледниковой воды и реки 

Обихингоб. Наряду с этим были использованы математические расчёты, на основе 

данных было определено количество стока воды из Мазарского ледника, объём и 

толщина ледника. 

Ключевые слова: горный ледник, ледниковые озёра, ледниковый период, потеря 

ледника, изменение климата, контрольный ледник и мёртвые ледники. 
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MAZAR GLACIER, IMPORTANCE, NATURE AND  FACTORS  ITS  

DISAPPEARANCE 
 

In recent years, climate change has seriously affected the environment, endangering some 

parts of the world. This climate change also affects the Republic of Tajikistan. This is why in 

recent years there has been a large retreat of small and large glaciers, a decrease in drinking 

water, pollution of lakes and rivers and the breakthrough of glacial lakes, which seriously 

affects human and natural activities. 

In this article, a study of one of the control glaciers of the Obihingob River basin, the 

Mazor Glacier, was carried out, the dangers and hazards of which are not excluded. Status, 

losses and changes according to data and expeditions by specialists from the Agency for 

Hydrometeorology's Glaciology Center in 2020 from the 1975 and 2020 glacier language map 

update also provided specific data on the chemical composition of the Mazor Glacier Water 

and the Obihingob River. Along with this, mathematical calculations were used, using the 

data to determine the amount of water flow from the Mazarski Glacier, the volume and 

thickness of the glacier. 

Key words: mountain glacier, glacial lakes, glacial period, glacier loss, climate change, 

control glacier and dead glaciers. 
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Омода намудани мутахассисони ба бозори ҷаҳонии меҳнат ҷавобгӯ имрӯзҳо аз 

вазифаҳои ҷониву виҷдонии омӯзгорони мактабҳои олӣ ба шумор меравад. Зеро ин амр боис 
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гашта метавонад, ки мутахассисони ҷавон бемонеа дар соҳаи дилхоҳи вобастаи касби хеш 

кору фаъолият намоянд. Мутахассиси ба бозори меҳнат ҷавобгӯ дар ҷаҳони муосир бояд 

ҳамаҷониба омода гашта бошад, яъне ӯ дорои малакаи баланди касбӣ ва ҷаҳонбинии фарох 

буда, қобилияти сухангӯйӣ на кам бо ду забони хориҷиро дошта бошад.  

Ба масъалаи мазкур дар донишкадаву донишгоҳҳо аҳамияти бештар дода истодаанд ва 

омӯзгорон ҳамеша дар ҷустуҷӯйи роҳҳои фаъоли тадриси забонҳои хориҷӣ мебошанд. Зеро 

дар раванди хубу самаранок омӯхтани забонҳои хориҷӣ роҳу усулҳои мухталиф мавҷуданд, 

ки истифодаи дурусту пурсамари онҳо то андозае таълиму тадриси забонро осон мегардонад. 

Барои бо ин ё он забон бе мушкилӣ суҳбат намудан сараввал мебояд заминаҳои назариявии 

забонро дуруст ва ба тарзи бояду шояд омӯхт. Сипас таҷрибаи хуби амалӣ лозим меояд, то 

барои хубу равон гап задан монеаҳои пешомадаро бартараф намоем.  

Бояд зикр намуд, ки нақши китобҳои мувофиқу замонавӣ дар роҳи омӯзиши забонҳои 

хориҷӣ хело муассир аст, лекин дар баробари ин дастурҳои методии ба талаботи рӯзафзун 

ҷавобгӯ низ заруранд. Бахусус дастурҳоеро дар назар дорем, ки маҳз ба амалияи забон 

сарукор доранд. Зеро истифодаи онҳо метавонад ба устодон роҳҳои пурмаҳсули омӯзиши 

забон ва истифодаи бевоситаи амалии онро таъмин намояд. Имрӯз омӯзгорон бояд чунин 

амал намоянд, ки донишҷӯён дар масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ фаъолтар гарданд ва 

зимни дарсҳо роҳҳое мавриди истифода қарор гиранд, ки барои онҳо осонтару муфидтар 

гарданд. Ин масъала зарурати бештар барои факултетҳои ғайризабонӣ дорад, чунки онҳоро 

чунин бояд омода намуд, ки чун мутахассис дар соҳаи худ бо ин ё он забони хориҷӣ, ҳеҷ 

набошад ба таври одӣ муошират карда тавонанд. 

Пешрафти босуботи илму фан имрӯзҳо ба ҷуз технологияҳои наву замонавӣ ба 

забонҳои хориҷӣ, бахусус забони англисӣ ниёзи калон дорад. Ин забон, ки ҳамчун забони 

байналмилалӣ эътироф гардидааст, рӯз то рӯз нуфузу мартабаи бештарро дар саросари олам 

касб намуда истодааст. Забони англисӣ дар мактабҳои олӣ дар тамоми ихтисосу равияҳо 

омӯхта мешавад. Ба омӯзиши он дар соҳаи иқтисодиёт бояд аҳамияти махсус дод, зеро 

рушди иқтисодиёт боиси рушди аксарияти дигари соҳаҳои хоҷагии халқ мегардад. 

 Роҳу усулҳои таълиму тадриси забонҳои хориҷӣ гуногунанд ва ин масъала бо 

донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодӣ то андозае тафовут дорад. Масалан, шумо метавонед, ки 

донишҷӯёни равияи иқтисодиро ба имтиҳони амалӣ тавре омода созед, ки як миқдори вақт ба 

усулҳои имтиҳонӣ сарф гардад. Дар баъзе мавридҳо омӯзгорони алоҳида шикоят мекунанд, 

ки вақт кофӣ нест то онҳо ҳама корҳои дилхоҳро анҷом диҳанд. Зеро миёни барномаҳои 

пешин ва ҳозираи таълими забонҳои хориҷӣ тафовути зиёде мавҷуданд ва чунин ҳам бояд 

бошад. Чунки дар шароити кунунӣ, ки раванди ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) тамоми соҳаҳои 

илму фарҳангро фаро гирифтааст, зарурати истифодаи барномаҳои ба замони навин 

мувофиқу мутобиқ ба миён меояд. Ба он гурӯҳи омӯзгороне, ки собиқаи зиёди корӣ ва 

таҷрибаи зиёд доранд, маълуму равшан аст, ки фарқҳои ҷиддӣ дар роҳу воситаҳои таълими 

пештараву имрӯза мавҷуданд.  

Яке аз фарқҳои ба чашм намоён ин тафовути вақти ба дарсҳо ҷудошаванда мебошад. 

Солиёни зиёд, бахусус тӯли мавҷудияти системаи собиқ шӯравии таҳсилу таълим дарозии 

дарсҳо зиёдтар буданд ва ба ҷиҳатҳои назариявии таълим вақти зиёд ҷудо мегардид. 

Имрӯзҳо, ки технологияи кредитии таълим дар саросари ҷаҳон босуръат паҳн гашта 

истодааст, тақозои вақти камтарро ба дарсҳои назариявӣ намуда, бештар хоҳони амалияи 

забон мебошад. Пас диққати асосӣ имрӯз ба усулҳои амалии омӯзиши забон равона мегардад 

ва роҳҳои наву самарабахши таълим бояд мавриди истифода қарор гиранд. Лекин чунин ба 
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мушоҳида мерасад, ки баъзе созишҳо миёни амали дилхоҳи омӯзгорон, талаботи донишҷӯён 

ва ҳолатҳои мавҷуда хеле муҳимманд. 

 Дар чунин ҳолатҳо ду воситаи роҳнамо вуҷуд дорад, ки ба қарори шумо таъсир 

расонида метавонад: аввал, таълими забон барои омӯзиши забон танҳо кумак аст ва ин ҷо 

чизҳое ҳастанд, ки ба донишҷӯ барои фаҳмидани чизи зарурӣ ёрӣ медиҳанд ва дуюм, восита 

ин аст, ки забон, пеш аз ҳама, муошират ба шумор меравад. Бинобар ин фаъолиятҳое, ки 

истифодаи забон ва беҳтар муошират шудани онро аз ҷониби донишҷӯён муайян месозанд, 

дар рафти истифода муайян мекунанд, ки донишҷӯён забонро медонанд. 

 Бояд дар мадди назар дошт, ки  ҳамаи он ақидаву пешниҳодҳо ба омӯзгорон кумак 

мекунанд то дарки он масъулиятро намоянд, ки чиро таълим медиҳанд ва чӣ тавр таълим 

медиҳанд ва аз ҳама муҳим он аст, ки барои чӣ онҳо бо ин кор, яъне бо кори таълими забон 

машғул ҳастанд. Кам омӯзгороне ҳастанд, ки дар муддати дарози таълим чизи дилхоҳашонро 

иҷро намудаанд. Ҳама водор мешаванд, ки тасодуфан боз нишинанд ва худро такмил диҳанд.  

Чун сухан дар бораи худтакмилдиҳии омӯзгорон рафт, маврид ба ёдоварист, ки омӯзгор 

то лаҳзаҳои охирини фаъолияти кории хеш на бояд худ лаҳзае аз омӯзиш дар канор бимонад. 

Вақте ки пешаи омӯзгориро бо касбу кори дигар муқоиса мекунем, дарҳол аниқ мегардад, ки 

ин пеша дорои як қатор фарқҳо ва нозукиҳои хоси худ мебошад. Касбу пешаҳое мавҷуданд, 

ки дар муддати муайян аз худ карда мешаванд ва сипас такрор ба такрор пеш рафтан 

мегиранд. Лекин пешаи омӯзгорӣ як умр бояд такмил ёфта истад, зеро бо мурури замон дар 

раванди таълим ҳамеша тағйироту пешравиҳо ворид мегарданд. Пас омӯзгор бояд мудом дар 

болои касби худ кор барад ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ диҳад, ки мутахассиси мутобиқу 

мувофиқи давру замон бошад. 

Шароити имрӯзаи пешрафти илму фан аз омӯзгорон тақозо менамояд, ки мутахассиси 

даврони навинро ҳаматарафа омодаи кору фаъолият намоянд. Дар риштаи забономӯзӣ 

бошад, диққати махсус бояд ба амалияи забон равона гардад. Зеро дар ихтисосу равияҳои 

ғайризабонӣ, ки соати чандон зиёд барои забонҳои хориҷӣ ҷудо мегардад, мақсади асосӣ он 

аст, ки дар ҳамин муддати кӯтоҳи омӯзиши забон донишҷӯён ҳар чи бештар дар атрофи 

касби худ суҳбат намуда тавонанд. Ин масъала аз омӯзгорон талаб менамояд, ки таҷрибаи 

хубу малакаи такмилёфтаро доро бошанд, то бо истифодаи усулҳои пешрафтаву муосир ҳар 

чи бештар донишҷӯёнро ба амалияи забон, ба муоширати фаъол водор намоянд. Маҳз чунин 

рафтор боис мегардад, ки ҳам омӯзгорон ва ҳам донишҷӯён вазифаву мақсадҳои пеши худ 

гузоштаашонро сарбаландона иҷро намоянд. 

Зарурати зиёде нест, то қоидаву қонуниятҳои аз ҳад бешро пешкаши донишҷӯён 

намоем ва раванди омӯзишро барои худ ва онҳо мушкил гардонем. Бояд аз рӯзҳои аввали 

омӯзиш машқҳои амалӣ мавриди истифода қарор гиранд. Саволҳои зарури муоширатие 

мавҷуданд, ки аз лаҳзаҳои аввали омӯзиши забон ба донишҷӯён кумаки чашмрасе дар 

такмили нутқи шифоҳии онҳо расонида метавонанд. Агар омӯзгор интизор шавад, ки аввал 

қоидаҳои назариявии мансуб ба он саволҳоро пешкаш намояд, вақти зиёде лозим меояд, ки 

боиси дилгир гардидани омӯзандагон шуда метавонад. Дар зер мо як қатор саволҳоро бо 

тарҷумаи тоҷикиашон пешкаш менамоем, ки ҳатто барои донишҷӯёне, ки аз забони англисӣ 

ҳанӯз чизеро намедонанд, аз лаҳзаҳои ибтидоии забономӯзиашон заруранд. Таваҷҷуҳ 

намоед: 

1. What is your name? Номи шумо чист? 

2. What is your surname? Фамилияи шумо чист? 

3. Who are you? Шумо кистед? 
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4. What are you? Шумо чикораед? (Касби шумо чист?) 

5. What day is it today? Имрӯз кадом рӯз аст? 

6. What date is it today? Имрӯз чандум аст? 

7. What is the weather like today? Имрӯз ҳаво чӣ хел аст? 

8. Who is on duty today? Кӣ имрӯз навбатдор аст? 

9. What was your hometask for today? Вазифаи хонагӣ чӣ буд? 

10.Who is ready for the lesson? Кӣ ба дарс омода аст? 

Чи тавре ки аён гашт, саволҳои дар боло пешниҳодгашта ҷанбаи умумӣ доранд ва ба 

донишҷӯёни тамоми равияҳо метавонанд пешкаш гарданд. Лекин омӯзгор зимни таълими 

забони англисӣ ба донишҷӯёни иқтисодчӣ метавонад бо истифодаи таҷрибаву малакаи хеш 

боз чунин саволҳои одиро пешниҳод намояд: 

1. What is your speciality? Ихтисоси шумо чист? 

2. What is Economy to your opinion? Ба ақидаи шумо иқтисодиёт чист? 

3. What developed countries do you know? Кадом мамлакатҳои мутараққиро 

медонед? 

4. What countries are rich? Кадом мамлакатҳо сарватманд ҳастанд? 

5. What do you know about the USA? Шумо дар бораи ИМА чиро медонед? 

6. What country is Russia? Россия чӣ гуна мамлакат аст? 

7. What Economy does your country have? Мамлакати шумо дорои чӣ гуна 

иқтисодиёт мебошад? 

8. Do you like the Economy of your country? Ба шумо иқтисодиёти 

мамлакататон маъқул аст? 

9. What plans do you have? Шумо чӣ гуна нақшаҳо доред? 

10. Do you want to be a good Economist in future? Шумо дар оянда иқтисодчии 

хуб будан мехоҳед? 

Тасаввур кунед, ки аз рӯзҳои аввали таҳсил омӯзгор ҳар рӯз дар ибтидои дарс чунин 

саволҳоро такрор намуда, аз ҳар донишҷӯ ҷавоби онҳоро бо навбат талаб намояд. Дар 

лаҳзаҳои аввал барои на ҳама, балки баъзеи донишҷӯён шояд ин масъала мушкил бошад, 

лекин бо боварӣ метавон изҳор намуд, ки онҳо рӯз то рӯз ба ин усул одат мекунанд ва дар як 

муддати на чандон тӯлонӣ хеле саволу ҷавоби забони англисиро ёд мегиранд. Чун як 

фосилаи муайян мегузарад ва омӯзгор эҳсос менамояд, ки ин саволҳо аллакай барои 

донишҷӯён чизи маъмулианд, пас ӯ боз саволҳои навбанавро зам месозад. Омӯзгор инчунин 

бояд донишҷӯёнро водор намояд, ки онҳо ин саволҳоро худашон низ ба ҳамдигар дода 

тавонанд ва бо ин амр як фазои хуби муоширатӣ дар синфхона пайдо мегардад. 

1. Забони англисӣ забони байналмилалӣ мебошад. 

2. Забони англисӣ беҳтарин забон аст. 

3. Забони англисӣ мушкилтарин забон аст. 

4. Иқтисодчӣ шарт нест, ки забондон бошад. 

5. Омӯзиши забони англисӣ чандон зарур нест. 

6. Асоси истеҳсолот иқтисодиёт мебошад. 

7. Забон дар хориҷи кишвар бояд омӯхта шавад. 

8. Бе забони англисӣ кори хуб ёфтан мушкил аст. 

9. Кишвари мо иқтисодиёти пешрафта дорад. 

10.Усулҳои мавҷудаи омӯзиш ҷавобгӯйи талабот нестанд. 

11. Мутахассиси замони нав бояд забондон бошад. 
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12. Забон ин танҳо муошират аст. 

13. Назария аз амалия муҳимтар аст. 

14.Инсон бояд якчанд забонро донад.  

15. Иқтисодиёт ҳатман бояд рушд ёбад. 

Дар мадди назари омӯзгор ҳамеша он масъала бояд қарор дошта бошад, ки забонро 

меомӯзонад, на ин ки фақат таълим медиҳад ва маҳз забонро ба донишҷӯён меомӯзонад. Пас 

дар раванди таълими забон як муносибати ҳамида ва дурусту мувофиқ миёни омӯзгор ва 

донишҷӯ бояд ҳукмфармо бошад. Ин масъала хело нозук буда, аз омӯзгорон матонату 

маҳорати чашмгиреро тақозо менамояд. Зеро дар раванди омӯзиши забон дар қатори қоидаву 

қонуниятҳои хоси ҳар як забон боз ҷиҳатҳои психологии таълиму тарбия бояд ба назар 

гирифта шаванд. Бахусус муносибат бо донишҷӯён бояд ҳаматарафа риоя гардад, омӯзгор 

бояд кӯшиш намояд, то шавқу рағбати шогирдонро ба омӯзиши забон зиёд гардонад. 

Омӯзгор бояд тавре амал намояд, ки донишҷӯён ҳар як дарси навбатии ӯро бесаброна 

интизорӣ кашанд. 

Барои амалӣ гаштани гуфтаҳои болоӣ чандин ҷиҳатҳо бояд ба назар гирифта шаванд. 

Пеш аз ҳама, дарсҳои амалии забони англисӣ як нақшаи муайян, макони муайян ва замон ё 

вақти муайян дошта бошанд. Маҳз аз ҳамин омилҳои зарурӣ пешрафту муваффақиятҳои 

минбаъдаи забон вобастагии калон доранд. Ҳамеша дар як вақти аниқ гузаронидани дарс, ба 

таъхир наандохтани он, риояи вақти ба дарс ҷудошуда, саривақт шуруъ намудан ва хатм 

намудани он, риояи ҷойи муайян чун омилҳои ҳатмиву одатӣ барои донишҷӯён гардида, як 

фазои хуби омӯзишро эҷод менамоянд. Тасаввур намоед, дарсро донишҷӯён дар вақташ 

интизор буданду омодагии хуб низ ба он доштанд, лекин бо ягон сабабе дарс дар вақташ 

шуруъ намешавад. Ин ҳолат аз як тараф боис мегардад, ки шавқи баъзе аз донишҷӯёни фаъол 

каме коста гардад ва аз ҷониби дигар нисбати ҷиддияти раванди таълим боварии онҳоро 

заифтар гардонад ва ғайра. Умуман гуфтан роиҷ аст, ки чунин ҳолат ба манфиати кор нест.  

Мутазаккир гаштем, ки дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ ду омили асосӣ омӯзгор 

ва омӯзанда, яъне донишҷӯ мебошанд, лекин ҳамзамон на бояд фаромӯш намуд, ки ин ҷо 

саҳми воситаҳои таълимӣ низ мавриди аҳамияти бояду шояд қарор гирифтанашон лозим аст. 

Яке аз чунин воситаҳо ин китоби дарсӣ мебошад, ки он маҳз раванди муносибатҳои миёни 

омӯзгор ва шогирдонро мепайвандад. Пас чигунагии рафти дарс аз китоби дарсӣ низ 

вобастагӣ дорад. Лекин фақат такя ба китоби дарсӣ метавонад натиҷаҳои чандон дилхоҳе ба 

бор наоварад. Барои он ки дарси хуби амалӣ ба даст ояд, омӯзгор ғайр аз маводи дар китоб 

додашуда, бо дигар маводи иловагиро низ истифода намояд. Масалан вобаста ба мавзуъҳои 

грамматикие, ки дар китоби дарсӣ дода шудааст, омӯзгор метавонад маҷмуи муколамаҳои 

мураттабкардаи худро пешкаши шогирдон гардонад. Инчунин бамаврид аст, ки навори 

матнҳо ё муколамаҳои мувофиқ ба мавзуи матраҳшаванда нишон дода шавад, шунавонида 

шавад то мавзуъ мустаҳкам гардад ва нутқи шифоҳии донишҷӯён боло равад. Хулоса, китоб 

гоҳо метавонад, ки рафти дарсро дилгиру хастакунанда созад ва муаллим ин ҷо бояд як 

мустақилияти моҳиронае нишон дода тавонад. Яъне, чун яке аз омилҳои асосӣ нақши 

муаллим хеле калон аст ва чӣ тавр гузаштани дарс, ба хонандагон маъқул шудани он, ба онҳо 

фаҳмою дастрас гаштани мавод аз малакаю маҳорати омӯзгор вобастагии калон дорад. 

Масъалаи он ки дарс маҳз ба донишҷӯён пешкаш мегардад ва оё писанди онҳо мегардад, на 

бояд аз мадди назари омӯзгор дур монад.  

 Бояд ҳамеша дар назар дошт, ки забономӯзӣ чӣ гуна донишҷӯро омӯзонданро ифода 

менамояд. Пас роҳҳову усулҳои нозуку судманде аз ҷониби омӯзгорон бояд интихоб 
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гарданд. Дар ин раванд қобилияти донишҷӯён низ ба назар гирифта мешавад. Агар 

мушкилии мавзуъ аз ҷониби онҳо эҳсос гардад, қабулу фаҳмиши он то андозае вазнин 

мегардад. Дар ин маврид омӯзгор бояд роҳи баромадан аз ин ҳолати ногуворро ҷӯяд ва ба 

ҳар як хонанда усули дастраси онро пайдо намояд. Вақте мавзуъ ба донишҷӯён мушкил 

менамояд, ин ҳолат боиси он мегардад, ки аз ҷониби онҳо саволҳои зиёде ба устодон пешкаш 

мешавад. Аз чунин вазъият омӯзгор бояд ягон зарра нигарону дилгир нагардад, балки ҳолати 

рухдодаро бо хушнудӣ пешвоз гирад ва таҳаммул намояд. Зеро чи андоза ки донишҷӯён 

зиёдтар савол диҳанд, ҳамон андоза қобилияти қабули мавзуъ аз ҷониби онҳо баланд 

мешавад ва зимни ба саволҳои бешумори онҳо ҷавоб гуфтани омӯзгор малакаи ӯ низ беҳтар 

шудан мегирад. Раванди дурусти дарс, бахусус дарси амалӣ маҳз бояд ҳамин гуна сурат 

гирад. 

 Масъалаи дигар, ки дар раванди таълими забонҳои хориҷӣ саҳми хеле намоён дорад, 

ин муоширати фаъоли донишҷӯён, на ин ки муоширати фаъоли омӯзгор ба ҳисоб меравад. 

Ин нукта чӣ маъно дорад, яъне ҳадаф аз чунин изҳорот чист? Мақсад аз ин гуфта он аст, ки 

донишҷӯён бояд дар рафти дарсҳои забони хориҷӣ бисёртар гап зананд, на ин ки омӯзгорон. 

Чунки ҳадафи асосӣ аз таълиму тадриси забони хориҷӣ ин забонро ба донишҷӯён ёд додан 

аст. Баъзан омӯзгор ба суҳбат дода шуда, фаромӯш мекунад, ки навбати суҳбати донишҷӯён 

фаро расидааст.  

 Масъалаи мазкур ҳам мушкил ва ҳам дорои як қатор нозукиҳои худ мебошад. Яке аз 

чунин мушкилот он аст, ки омӯзгорон вақте эҳсос мекунанд, ки донишҷӯ оҳиста ва бо 

мушкилӣ суҳбат мекунад, худ ба сухан ҳамроҳ гардида, идомаи фикрронии донишҷӯро ба 

дасти худ мегиранд, яъне аз сустии раванди суҳбати ӯ гӯё дилгир мешаванд ва мехоҳанд бо 

кумаки худ равандро тезонанд. Лекин ин амри хато ва бесамар маҳсуб мешавад, зеро бо ин 

амр омӯзгор аз мушкилӣ гурез мекунад ва ёрие, ки ӯ дар ин лаҳза ба донишҷӯ мерасонад, 

ҳамон «ёрии хирсона» мебошаду бас. Дар чунин ҳолатҳо омӯзгор бояд таҳаммулпазир 

бошад, тоқат намояд, то охир донишҷӯ ҳамаи қобилияти худро истифода намояд.  

 Пеш аз он, ки омӯзгор суҳбати донишҷӯро идома доданӣ мешавад, беҳтар он аст, ки 

ӯро босаброна гӯш кунад ва аз донишҷӯйи дигар хоҳиш намояд, ки суҳбатро идома диҳад ва 

нуктаҳои ногуфтаи донишҷӯи аввалиро пурра созад. Маҳз бо ин усул донишҷӯёни зиёд 

водор мегарданд, ки ба суҳбат ҳамроҳ гарданд ва бо ин роҳ аксарияти онҳо нутқи шифоҳии 

худро такмил медиҳанд. Тасаввур намоед, ки донишҷӯён матнеро нақл бояд кунанд. Бояд 

зикр намуд, ки ҳамеша маънои мухтасари матнро нақл бояд кард, на ҳамаи онро ҷумла ба 

ҷумла, вагарна ин тарзи нақл «қориазёд» маҳсуб гашта, зуд метавонад аз хотири донишҷӯён 

фаромӯш шавад. Омӯзгор дар чунин лаҳза бояд пешакӣ огоҳ намояд, ки: 

 Now you should retell the brief content of the text. One of you sould begin, another one 

should continue and the third one should finish it. The other students should ask these three 

ones questions.  

 Яъне: Шумо ҳоло бояд маънои мухтасари матнро нақл намоед. Як нафари шумо 

онро оғоз мекунад, дувумӣ идома медиҳад ва севумӣ онро хотима мебахшад. Дигар 

донишҷӯён бошанд, ба ин се нафар саволҳо медиҳанд. 

 Бубинед, ки бо чунин тарзи амал аксарияти донишҷӯён ба суҳбат аввал омодагӣ 

мегиранд, сипас, ҳамроҳ мешаванд ва бо саволу ҷавоб ҳам нақли матнро пурра менамоянд ва 

ҳам ба ин васила нутқи даҳонии худро равнақ мебахшанд. Фақат омӯзгор бояд бо таҳаммул 

нақли онҳоро гӯш диҳад, дар охир баҳогузорӣ намояд ва сипас, камбудиҳои онҳоро 
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фаҳмонад ва хулосаҳои худро пешкаш гардонад. Хулоса, омӯзгор тарзе бояд рафтор созад, 

ки донишҷӯёнро ҳар чи бештар ба суҳбат кардан водор созад. 
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ҚОИДАВУ ҚОНУНИЯТҲО ДАР РАВАНДИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
 

Имрӯзҳо омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз он ҷумла омӯзиши забони англисӣ масъалаи 

асосӣ ва мубрами рӯз мебошад. Ин ҳолат на танҳо дар мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон, балки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мушоҳида мегардад. Кулли ҷавонони имрӯза оид ба омӯзиши 

забонҳои хориҷӣ ва истифода аз техника ва технологияи навин хело дар сафи пешанд. 

Истифодаи таҷҳизоти муосири техникии соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон аз мутахассисон 

дониши хуби забонҳои хориҷиро тақозо менамояд. Донистани забони хориҷӣ дар ҳақиқат 

ҳам метавонад воситае бошад барои ташаккул додани тахассуси худ, васеъ намудани 

ҷаҳонбинӣ, пайдо кардани маълумоти вобаста ба ихтисос на танҳо дар дохили мамлакат, 

балки берун аз он. 

Калидвожаҳо: истилоҳ, истилоҳот, раванди таълим, муоширати касбӣ, фаъолияти 

маърифатӣ, фаъолияти таълимӣ, иттилоот, малака, матни махсус. 

ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Сегодня изучение иностранных языков, в том числе изучение английского языка, 

является основным и актуальным вопросом дня. Это наблюдается не только в развитых 

странах мира, но и в Республике Таджикистан. Применение современных технических 

средств в различных сферах человеческой деятельности требует от специалистов хороших 

знаний иностранных языков. Знание иностранного языка действительно может быть 

инструментом для формирования его квалификации, расширения мировоззрения, поиска 

информации, связанной с квалификацией, не только внутри страны, но и за её пределами. 

 Ключевые слова: терминология, учебный процесс, профессиональное общение, 

познавательная деятельность, учебная деятельность, информация, навыки, специальный 

текст. 

RULES AND REGULATIONS IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH 
 

Today, the study of foreign languages, including the study of English, is the main and topical 

issue of the day. This is observed not only in developed countries, but also in the Republic of 

Tajikistan. Application of modern technical means in various spheres of human activity requires 

good knowledge of foreign languages. Knowledge of a foreign language can really be a tool for the 

formation of its skills, expanding worldview, search for information related to the qualification, not 

only within the country but also abroad.  

Key words: terminology, terminology, educational process, professional communication, 

cognitive activity, educational activity, information, skills, special text. 
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ОШНОИЗУДОЇ ВА ВУЌУЪГЎЙЇ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

Шарипов Ш.Р., Юсупов Н.О.  
  

Ба пиндори формалистони рус њунар (идрок) одатњоямонро таѓйир мебахшад, њар 

чизи «ошно»-ро ба назарамон «бегона» месозад, дар миёни мо ва тамоми ашёи 

маърифатшуда дар зењни мо фосила бунёд мекунад, ашёро ба масобаи он ки «барои худ 

вуљуд дорад», ба чашми мо таљалло мебахшад, њама чизро аз ситраи одат, ки ношї аз 

идроки њиссии мост, мерањонад ва њисси моро дубора сомон медињад ва дар ин масир 

ќоидањои ошно ва сохтори ба зоњир мондагори воќеиятро дигаргун мекунад ва дар 

нињоят мављудияти аљсом, ашё ва падидањоро дар намуди дигар бароямон дубора 

«кашф» менамояд. 

Њамчунин, формалистони рус «коркарди адабиёт»-ро ошноизудої гуфта, њаќиќат 

ва вазифаи њунар ва адабиётро дар эњдои тобиши тоза ба ашё, маърифати комилтари 

аљсом ва шинохти вежагии зуњури падидањо донистаанд. 

Дарвоќеъ, яке аз вазоифи боризи адабиёт дар он зуњур карда, ки бо кумаки 

аносири адабї битавонад, то афкори моро дар маърифати ашё ва њаводис дарёфти 

мутавофит бахшад ва бад-ин васила бо таљаллии хасисаи тозаи ашё - ѓарибнамоии он 

огоњиамонро нисбат ба муњити атроф, ки дар такрор ва одатзадагии шинохт «мурда» 

менамояд, љони тоза афзояд. 

Ошноизудої (бегонасозї, одатзудої) як навъ техникаи њунарї буда, маъноро дар 

хизмати забон ќарор медињад ва љињати дарёфти наздиктари њаќиќат маъноро 

тавассути забон ва аносири забонї дар шеър тобиш ва ранги тоза мебахшад. 

Рољар Форл мегўяд, ки «њар чизи куњна ва одиро бояд ончунон ба забон овард, ки 

гўё тоза ва нав аст. Инсон бояд дар масоили маъмул ва мутадовил чунон сухан гўяд, ки 

дар пиндори хонанда ё шунаванда тоза ва ѓариб намояд» [7, 50-54; 8, 198]. 

Аз оѓози офариниш то ба имрўз маонї њамрадифи инсон буда, дар назар бо 

такрори инсонњо он низ такрор ёфта, дар њар њавзаи адабї сухан њамчун «моддаи шеър» 

mailto:bshamsova@yandex.ru
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авотифу афкор, њаяљону эњсосот ва дар маљмуъ, фалсафаи зиндагии башариятро бо 

тобишњои мухталиф  инъикос намудааст. 

Њофизи Шерозї гуфтааст: 

Як ќисса беш нест ѓами ишќу ин аљаб, 

К-аз њар забон, ки мешунавам, номукаррар аст [9, 75]. 

Дар ашъори Турсунзода низ ин шигарди шеърї нозукона ба кор рафтааст ва 

таркибњои офаридаи шоир ба њаёти иљтимоии ў муртабитанд. Чунончи, танўр ва 

алангаи оташи он яке аз мотивњои шоир буда, таркиби «танўри дил»-ро истифода 

кардааст: 

Шеър њам бояд занад фавворае, 

Аз танўри дил чу оташпорае [4, 3]. 

Таркибњои дигаре, ки шоир дар ќолаби ошноизудої офарида, љињати ифодаи 

матлаб ва тобиши сувари хаёл бозгў намудааст, инњоянд: 

Кулфати шабњои ноором: 

Гарди роњ овардаї ту дар сари мижгони худ, 

Кулфати шабњои ноором дар чашмони худ [4, 4]. 

Лаљоми ваќт: 

Сабр кун, гирам лаљоми ваќтро бори дигар, 

То гузорад бар замин пойи ман осори дигар [4, 4]. 

Гесуи замин: 

Сабр кун, гардад парешон њар сањар дар гирди мо, 

Шуълаи хуршед чун заррина гесуи замин [4, 5]. 

Девори ќафас: 

Сабр кун, нохун ба тори нозуки чанге мазан, 

Сар ба девори ќафас дар синаи танге мазан [4, 5]. 

Оѓўши кўњ: 

Зистї чун рӯди ноором дар оѓўши кўњ, 

Омад овозат ба гўш аз синаи хомўши кўњ [4, 5]. 

Домани таќдир: 

Даст сўйи осмон бардоштанњоят чї шуд? 

Домани таќдир мањкам доштанњоят чї шуд? [4, 9] 

Ошёни фикр: 

Осмон дар гунбади сабзаш агар љоят дињад, 

Ошёни фикри дурандеш дар он љо гузор [4, 10]. 

Ошёни мењр: 

Нест чунки њељ чизе аз дили инсон баланд, 

Ошёни мењри худ дар маѓз-маѓзи љон гузор [4, 11]. 

Чашми њайрат: 

То ба сўят чашми њайрат дўхта, гўяд Ватан: 

«Эй хушо гаштаст фарзанди азизам арљманд» [4, 10]. 

Аспи рўзгорон: 

Гар кунї парвоз, парвоз аз уќобон ёд гир, 

Аз давиданњои аспи рўзгорон ёд гир [4, 10]. 

Кавкаби бахт: 

Дуртар, болотар аз арзу само парвоз кун, 

Чунки танњо кавкаби бахти баланди ман туї [4, 12]. 
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Панљаи бод: 

Бўйи гули кўњию алафзори чарогоњ  

Дар панҷаи бод асту давидан рама дорад [4, 22].  

Ба ќавли Шафеи Кадканӣ, “тарзи пайванд барќарор кардани шоир миёни инсон ва 

табиат чизе акси тоза ва пардохтаи тахайюли ўст” [2, 2]. Дар ин замина, шеър, ки 

каломи мухайял аст, бидуни тасвир обуранг надорад. Тасовири шеърии М.Турсунзода 

њосили таљрибањои њиссии ўст ва шоир табиат, падида ва воќеотро њамон гуна тасвир 

кардааст, ки ба њамон минвол мешиносад ва аз “гуфтумон”-и пиндори ў бо олами атроф 

ба њамин “забон” аст. 

Ризо Бароњанӣ гуфтааст, ки «…табиат мисли њар чизи дигаре васила қарор 

мегирад, њамон тавре ки дар ашъори гузаштаи мо, гоњ-гоњ табиат василаи мадњи 

мамдуњ, ё ишқи маъшуқ бо парастиши маъбуд шудааст. Ба њамин далел, шеъри 

гузаштаи мо, зиёд њам васфӣ набудааст, ҷуз дар баъзе аз ташбибњову тағаззулњо, баъзе 

ғазалњо ва порањое аз маснавињо» [1, 25] ва Сируси Шамисо бар он нукта ғолиб аст, ки 

“... маъмул буд, ки дар оғози қасида абёте биёваранд ва дар он аз ишқу ошиқӣ ё васфи 

маъшуқ ё табиат... сухан ронанд...” [6, 36]. 

Дар сувари хаёли шоир њамеша тазод бар маќоми пуртаъсирии матлаб корбаст 

шуда, М.Турсунзода таъкид мекунад, ки агар њолати аввалия набуд, дуюмї њатман 

мувољењ мешуд. Чунончи, агар офтоб набуд, сардї оламро нобуд мекард. Ин тарзи 

тасвир як навъ шигарди адабии шоир аст, ки ба њамин васила мехоњад матлабро ба 

зершуури хонанда расонад: 

Пурњарорат, гар намешуд офтоб, 

Зиндагї мегашт аз сармо хароб [4, 3]. 

Яке аз мушаххасоси шеъри М.Турсунзода дар баёни вежаи матлаб – сода, вуќуї 

гуфтан аст, ки бо сувари хаёл њамсон ва њамсў мешавад. Аз ин љо, метавон, ки шеъри 

М.Турсунзодаро пурра шеъри вуќуъ номид. Ба пиндори М.Турсунзода, шоир бо вуљуди 

доштани дили њассос ва гармхун бояд ки ошиќ бошад ва хусусияти љунунї низ дошта 

бошад, ки албатта, ин љунунї ишора ба тўѓёни маърифату шинохт аст: 

Варна гар шоирї љунунат ку? 

Дили њассосу гармхунат ку? [4, 8] 

Ва: 

Шоири беишќ мурѓи бепар аст, 

Бењарорат моњу бељон пайкар аст. 

Шоиронро ишќ Њотам мекунад, 

Сарбаланди рўйи олам мекунад [4, 22]. 

Мазмунофаринї ва тасвирњои шоир ба њаёти иљтимої муртабит буда, барои дарки 

хонанда аз матлаби шоир мусоидат менамоянд. Чунончи, истифодаи “чиллаи 

зимистон” (сарзии зиёд), зарби вулќон (оташи вулќон) дар абёти зер ба зењни хонандаи 

асри худ зуд менишаст: 

Ишќ гар нест, аќл бељон аст, 

Дар дилат чиллаи зимистон аст [4, 11]. 

Ва: 

Бањрњоро ман ба љўш оварда, вулќон мекунам, 

Кўњро зеру забар аз зарби вулќон мекунам [4, 12]. 

Дар шеър ишоратњои шоир ба њодисаю воќеот ва ё ягон масъалаи адабї возењ 

сурат гирифтаанд. Чунончи, ба байти маъруфи Њофиз: «Агар он турки шерозї ба даст 
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орад дили моро//Ба холи њиндуяш бахшам Самарќанду Бухороро» чунин ишора 

кардааст: 

Холи њинду мулки дилњоро гирифт,  

Њам Самарќанду Бухороро гирифт. 

Мо, ки аз шерозиён кам нестем, 

Дар саховат камбаѓал њам нестем. 

Њар чи хоњад ёр, инъомаш кунем, 

Љону дилро садќаи номаш кунем [4, с.22].  

«Садќаи ном» шудан аз лутфи мардуми дењот аст, ки дар мавриди эњтироми 

якдигар корбаст мешавад ва онро шоир љињати ифодаи матлаб истифода бурдааст. 

Маъниофаринии шоир ба фањми хонандаи солњои 60-70-уми асри гузашта мувофиќ 

буда, сувари хаёли шеъри М.Турсунзода бештар дар заминаи инъикоси њаёти 

муќаррарии иљтимої њаракат мекунад. Ба духтари тољик, хоса дењотї бо лафзи 

«нозанин» мурољиат намої, нињояи хурсанд мешавад ва таркиби «гул кардан» маънои 

шукуфтан, зебо шудан, хусусан, табассум ва ё хандаро ифода мекунад, ки дањон кушода 

мешавад ва шукуфоии ѓунчаро тадої менамояд:  

Нозанин гўйї агар гул мекунад, 

Бўса дењ гўйї, тањаммул мекунад [4, 23]. 

Тасвирњои шоир моро боз ба пиндори Кадканї мекашонад, ки бо иљтимоъ ва њаёт 

њаракат мекунанд, ё навъе ранги адабии њаётанд. Чунончи, дар натиљаи гудохтан 

тавлиди оњану пӯлод ба гудохтани дил дар шеъри Турсунзода шабењият ёфта, тадоии 

маънии бунёдкориро дар пайомад дорад: 

Сӯхтан пӯлоду оњан офарад,  

Аз шароре тоза гулхан офарад [4, 3].  

Ба пидори Шафеи Кадканӣ «…аз қарни чањорум ба баъд зиндагии мардум навъе 

зиндагии тасаннуӣ аст ва ифроту тафрит бар он фармонравост. Шоирони ин давра 

тасвирро василае барои илқои маонии зењнии худ намедонанд, балки навъе тазйин ба 

њисоб меоваранд, ки дар њар мадењае бояд аз он тазйин суд ҷуст, монанди ранге, ки бояд 

бар деворе ё даре ба кор равад, бе он ки таваҷҷуњ шавад ба ин ки оё дар сохтмони ин 

девор ё ин дар чӣ моя ба ранг ниёз њаст ва агар њаст, чӣ навъ ранге ва чӣ андоза» [2, 

с.146]. 

Дар ин њошия, љавњари ашъори шоирони солњои 50-70-уми асри гузаштаро њамин 

тасвир фаро гирифтааст, ки ба қавли А.Ҳакимов “яке аз анвои шеъри ғиноӣ ашъори 

ѓиноии тавсифию тасвирӣ мебошад, ки дар он аносири олами ашё, манзарањои табиат, 

воқеияти мавҷуда нисбат ба дигар навъњои назми ғиноӣ мақоми муњим доранд, ки ба 

сари худ мавзуву муњтавои шеър қарор гирифта, дар зимн ин ё он рўњия ва ё андешаеро 

ифода менамояд. Ин навъ шеър њам бо њузур ва њам бе њузури фаъоли шахсияти шеър 

арзи вуҷуд мекунад. Агар дар шеъри ғиноии тавсифию тасвирӣ шахсияти шеър мавҷуд 

бошад њам, дар он мабњаси тасвир – аносири олами ашёву табиат мақоми бартаре 

дошта, ба воситаи тавсифу тасвири онњо фаъолияти шахсияти шеър, ки моњияти 

иҷтимоии њастии ўро муайян менамояд, ошкор мегардад”. 

Дар ин замина, тасвири ёр (маъшуќа) низ дар ашъори М.Турсунзода сода, вале 

барљаста ва воќеї ба ќалам дода шудааст. Њангоми равшанї ва ё назар ба офтоб ва ё 

шуои барќ чашми худро мепўшем ва ё ба паноњ медињем. Њамин њолат (заъф)-ро шоир 

ба дилбари шерозї (киноя аз маъшуќаи Њофиз) нисбат дода, рўйи маъшуќаи худ – 
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дилбари тољикро маншаи равшании Шарќ дониста, дар баробари ба холи њинду ду 

шањрро инъом намудани Њофиз шоир ду ќитъаро ба ёри худ туњфа намудааст, ки гувоњи 

њиммати баланди тољикона аст: 

Чашми он тарсад шуои барќро, 

Рўйи ин равшан намояд Шарќро. 

Њадя орам ман ба ў ду ќитъаро: 

Ќитъањои Осиё, Африкаро. 

Духтари тољик, эй умеди кул, 

Туњфаи моро намо, лутфан, ќабул [4, 124]. 

Забони баёни шоир бисёр латиф, равон ва сода (оммафањм) буда, њангоми ќироати 

ашъори ў хонанда ба ягон таркиботи мураккаб, вожаи номафњум, ибрози ибњомомез ва 

ё маънии чигилу тамсилї мувољењ намешавад. Аз ин рў, дар зењн гирифтан, аз ёд кардан 

ва ё бо оњанге замзама кардани онњо осон буда, мањбубияти шоирро дар байни 

њамасрон ва њамнаслон таъмин кардааст. Чунончи, дар абёти зерин об нўшидани 

гўсфандон, барраи ширмаст, резиши шаршара ва љорї шудани рўд зебо, одї ва возењ 

тасвир шудааст: 

Ќатра аз ях мечакад, аз шўха резад шаршара, 

Рўд љорї мешавад, гуфторњо дорад дара. 

Мисли абри пастгашта об менўшад рама, 

Љастухезе мекунад ширмаст дар як сў бара [4, 28]. 

М.Турсунзода радифњои хабариро бештар ва зебо корбаст намудааст: 

Бо њамон дасте, ки чодар сўхтї, 

Гулхани шаъну шараф афрўхтї [4, 30]. 

Радифњои сифатии шоир низ муваффаќона эљод шудаанд: 

Даъвии бисёр дорад дилсиёњ, 

Шикваи такрор дорад дилсиёњ [4, 29]. 

М.Турсунзода ба њамаи њиссањои мустаќили нутќ радиф сохта, ќолабњои нањвии 

забони адабиро дар бандубасти ифодаи матлаб дуруст ва шоирона истифода намудааст.  

Дар ин росто, сувари хаёл дар шеъри Мирзо Турсунзода аз мотивҳои суннатӣ 

обишхӯр дорад ва мотиви гулу булбул дар адабиёти форсии тоҷикии мо ба вофир 

корбаст шуда, ҳар як адиби мо дар ифодаи матлаб бо тибишҳои мутанаввеъ аз онҳо вом 

гирифтаанд. Дар абёти зери М.Турсунзода дар тасвир ва тобишҳои маъноии ин мотив 

навгоние ба чашм намерасад ва ё хоси висол будани сўхтан низ тасвири тоза нест. Аммо 

салом додан ба кўњсор дар тасвирњои шоир аз одатњои мардумї маншаъ мегирад, ки 

бештар ба машраби фикрии мардуми кўњистон хос аст. Ду сифати кишвари мо: пурсафо 

ва мавзеи хубрўён низ аз тасвирњоест, ки дар ашъори њамасрони шоир ба вуфур 

чашмгир аст: 

Салом, эй кўњсори Тоҷикистон,  

Диёри пурсафои хубрўён.  

Ғазалхон омадам монанди булбул, 

Ба боғат парзанон бар дидани гул… [4, 49]. 

Ва: 

Шоиро, аз сўхтан њаргиз манол, 

Сўхтанро дўст медорад висол [4, 3]. 
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Дар байти боло шоир љињати риояи мусиќии канории шеър Тољикистонро бо 

хубрўён шартан њамрадиф шуморидааст, ки диёри пурсафои хубрўён на ба Тољикистон, 

балки ба кўњсорон мутааллиќ гардидааст. 

Дар баробари тасвирњои зебои табиат, маънибандї ва мазмунсозињои шоирона 

дар эљодиёти М.Турсунзода як ќатор шеърњои маснўї низ ба чашм мерасанд, ки 

хонанда гумон менамояд, онњо «фармоишї» будаанд ва ё бидуни ѓулуви илњом суруда 

шудаанд. Чунончи, дар абёти зер сохтагии матлаб ва лафз баръало намоён буда, маъно 

такрор ва сувари хаёл баид аз таассуру таљриба ва рабти мантиќист: 

Тоҷикистони советӣ њамчу як гулдаста аст, 

Қомати сабзаш дар ин боғи ленинӣ растааст. 

Рангу бўяш қимати њар мушкро бишкастааст,  

Халқи дилшодаш ба вай мењру муњаббат бастааст [4, 122].  

Дар байти зер сарафрозии кўњ ба сияњчашмони Дарвоз ташбењ ёфтааст, ки чї гуна 

метавонад мушобењати мантиќї дошта бошад? 

Кунун аз њусни худ гаштӣ сарафроз  

Ба монанди сияњчашмони Дарвоз [4, 66].  

Дар байти зер низ пешоянди «бо» (ки њамроњиро ифода менамояд, на 

мансубиятро) ба љойи «бар» омада, тобиши маъноии байтро дигар кардааст:  

Ту вањшї будию мо ром кардем, 

Туро бо коммунизм инъом кардем [4, 74]. 

Дар байти зерин ба љойи тааммул (фикру андеша) вожаи «тањаммул» (сабру 

шикебої) корбаст шудааст, ки ба гумони ѓолиб нуќсони техникист. 

Нозанин гўйї агар гул мекунад, 

Бўса дењ гўйї, тањаммул мекунад [4, 10]. 

Хулоса, сувари хаёли М.Турсунзода аз тасвирњо ва мотивњои суннатии шеъри 

форсии тољикї маншаъ гирифта, њодисаю воќеоти замонро ба шеър бештар ворид 

намуда, ашъори худро тамоюли вуќуъсарої додааст. Дар баёни матлаб ва сувари хаёл 

аз шигардњои адабї: ошноизудої, содабаёнї, бо тазод ифода кардани воќеот, 

устувории бандубасти абёт бештар кор гирифта, бо вуљуди он ки љавњари шеърро 

тахайюл ташкил медињад, кўшидааст, ки тасвирњои њаёти иљтимоиро бештар дар 

эљодиёташ ғунљоиш дињад.   
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ОШНОИЗУДОЇ ВА ВУЌУЪГЎЙЇ ДАР АШЪОРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

Муаллифон дар маќолаи мазкур кўшидаанд, ки рољеъ ба корбурди шигардњои 

адабї дар эљодиёти Мирзо Турсунзода, тарзи ифодаи матлаб, забон ва воситањои баён 

изњори  назар намоянд. 

Дар маќола аз усули муќоисавї-тањќиќї истифода шуда, суннатњои адабии форсии 

тољикї ва мотивњои серкорбурди адабї ба эљодиёти шоир муќоиса гардидаанд. 

Ба натиљае расидаанд, ки сувари хаёли Мирзо Турсунзода обишхўр аз мотив ва 

намодњои суннатї дошта, шоир вуќуъгўй аст ва ашъораш  забони содаю равон дорад. 

Дар ифодаи матлаб ва тасвир гоњо ба сохтакорї роњ дода, ашъори маснўї ва дур 

аз таљриба ва эњсос сурудааст. 

Калидвожањо: Мирзо Турсунзода, сувари хаёл, тасвир, маснўї, вуќуъ, шеър, 

тахайюл, хаёл, шигардњои адабї, адабиёт, радиф, забон, баён, машраби фикрї. 
 

ОТСТРАНЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 
 

В данной статье авторы пытаются прокомментировать способ выражения 

предмета, языка и средства выражения стихов в произведениях Мирзо Турсунзаде. 

В статье с использованием сравнительно-исследовательского метода сравниваются 

таджикские персидские литературные традиции и наиболее широко используемые 

литературные мотивы с творчеством поэта. 

Сделан вывод, что образ Мирзо Турсунзаде полон традиционных мотивов и 

образов, поэт реален, а его стихи просты и очаровательны. 

В выражении предмета и образа он иногда пел искусственные стихи, далёкие от 

опыта и эмоций. 

Ключевые слова: Мирзо Турсунзаде, отстранение, образ воображения, описание, 

реальность, поэзия, воображение, стихи, литература, язык, выражение, мировоззрение. 

DISTANCE AND REALITY IN POETRY BY MIRZO TURSUNZOD 
 

In this article, the authors try to comment on the way of expressing the subject, language 

and means of expressing verses in the works of Mirzo Tursunzade. 

Using a comparative research method, the article compares the Tajik Persian literary 

traditions and the most widely used literary motives with the poet's work. 

It is concluded that the image of Mirzo Tursunzade is full of traditional motives and 

images, the poet is real, and his poems are simple and charming. 

In expressing the object and the image, he sometimes sang artificial verses, far from 

experience and emotions. 

Key words: Mirzo Tursunzade, detachment, image of imagination, description, reality, 

poetry, imagination, poetry, literature, language, expression, worldview. 
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