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Ключевые слова: архивные материалы, статистика Справочной книжки, полевые записи, налог,
налогообложение, эксплуатация, мазары и мечети, земледелие и скотоводство предгорий
Статья написана на основе полевых этнографических материалов, собранных автором в 19831986 гг., архивных материалов, а также анализа научной литературы по предгорным районам
Северного Таджикистана и разделена на исследуемые и контрольные(сравнительные) районы
относительно хозяйственной деятельности населения. Приведенные архивные материалы,
собранные автором в Центральных государственных архивах Таджикистана и Узбекистана,
вводятся в научный оборот впервые. Дается сравнение двух источниковедческих материалов –
архивных и полевых, которые свидетельствуют о наличии земледельческих и скотоводческих
хозяйств. Также важное место уделено вопросам налогов и налогообложения населения как
скотоводческого, так и земледельческого районов. На примере наличия собранного урожая и
поголовья скота представлены размер налогов и система эксплуатации жителей.
Вожањои калидї: маводи бойгонї, омори Китоби маълумотдиҳӣ, ќайдњои сањрої, андоз,
андозбандї, истисмор, мазор ва масљидњо, кишоварзї ва чорводории доманкўњ
Маќола дар асоси маводи сањроии љамъкардаи муаллиф дар солњои 1983-1986, инчунин маводи
бойгонї ва тањлили адабиѐти илмї доир ба ноњияњои доманкўњи Тољикистони Шимолї навишта
шудааст. Маќола ба фаъолияти тарзњои хољагидории ањолї бахшида шуда, ба ноњияњои
тањќиќотї ва муќоисавї људо карда шудааст. Маводи бойгонї аз бойгонињои марказии давлатии
Љумњурињои Тољикистон ва Ўзбекистон фароҳам омада, бори аввал ба муомилоти илмї ворид
шуда, тањлил гардидаанд. Маќола муќоисаи ду маводи сарчашмавї – бойгонї ва сањроиро дар бар
мегирад. Љалби ин ду намуди мавод оид ба мављудияти шумораи хољагињои кишоварзӣ ва чорводорӣ
маълумот медињад. Инчунин дар маќола ба тарзи андоз ва андозбандии ањолии чорводор ва њам
кишоварз таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шудааст. Дар мисоли њосили андози љамъоварда ва саршумори
чорво њаљми андоз ва тарзи истисмори ањолї нишон дода шудааст.
Key words: archival materials, reference book statistics, field records, tax, taxation, exploitation,
mazars and mosques, agriculture and cattle breeding in the foothills
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The article under consideration is written based on field ethnographic materials collected by the author
in 1983-1986, archival materials and an analysis in regard to scientific literature on the foothill regions of
Northern Tajikistan and is divided into investigated and control (comparative) areas regarding the
economic activities of the population as well. The adduced archival materials, collected by the author in
the Central State Archives of Tajikistan and Uzbekistan are introduced into scientific circulation, for the
first time. The author adduces a comparison between two source materials - archival and field, which
testify to the presence of agricultural and cattle-breeding farms. Into the bargain, an important place is
given to the issues concerned with taxes and taxation of the population of both cattle-breeding and
agricultural areas. Adducing the example out of the availability of harvested crop and livestock, the tax
rate and the system of exploitation of residents are indicted in the article by the author.
Статья написана на основе собранных полевых этнографических материалов, изучения
научной литературы, а также уникальных архивных данных о традиционном хозяйстве –
земледелии, скотоводстве, домашних промыслах и социальной организации населения
таджикских селений предгорий Северного Таджикистана в конце Х1Х – первой трети ХХ
веков. Материалы архивов собраны в государственных архивах Узбекистана и Таджикистана.
Данные архивов, а также документальные статистические данные о налоге и системе
налогообложения с хозяйств нижеперечисленных исследуемых и контрольных районов
приводятся и сравниваются с полевым и научным материалом впервые. В качестве
исследуемого объекта были выбраны хозяйства селений (кишлак, деха): Овчи, Дахкат, Метк,
Росровут, Хушекат, Угук, а для сравнительного контрольного материала в 1986 г. были
исследованы хозяйства группы селений: Калининабадского района (Калъаи Дуст, Калъаи
Мирзобай, Чуянчи и др.), Деваштичского района, Ворух (Исфаринский р-н), Понгаз (Аштский
р-н), кишлак Чодак (Наманганская обл. Республики Узбекистан) [9]. Избранный для
исследования регион представляет собой довольно изолированную часть долины р. Оксу, а
именно ее верховья, примыкающие к ней средней частью долины р. Басмандасай (Янгиарык),
согласно пространственно-географическому определению. В ландшафтном аспекте – это средневысокогорный район, расположенный между отметками 1500 и 2480 м над уровнем моря.
В историко-культурном аспекте – одна из древнейших цивилизаций Северного
Таджикистана. По проведенным между Метком и Ростровутом археологическим раскопкам
домусульманского культового центра, населения здесь существовали уже в античное время, по
меньшей мере в 1У-111 вв. до н.э. [8, с.482-483]. В средние века здесь, в бассейне р. Оксу,
располагался один из наиболее развитых в экономическом плане рустаков Уструшаны – рустак
Минк, его селения – Суйдак (совр. Угук), Минк (совр. Метк), Марсманда (совр. Басманда),
основная часть которого располагалась на территории современного поселка Калининабада –
сохранились до наших дней [2, с.51-56]. В хозяйственном отношении – это зона высокогорного
земледелия, сочетающегося с отгонным скотоводством [1, с.74-90].
О традиционной хозяйственной деятельности таджиков уже опубликован ряд статьей,
поэтому в данной статье речь пойдет только о налогообложении и эксплуатации населения.
Налоги, собранные с населения, в идеале были строго фиксируемые. Государственный налог
– земский сбор (улпон) был постоянным и собирался деньгами. В рассматриваемом регионе с 1
танапа (0,2 га) платили 1 тилля (в среднем 1 руб. 25 коп.) [13]. Кроме этого, собирался
введенный в 1900 г. государственный налог за освобождение от воинской службы [17].
Облагались налогом также заготовка дров, сена и выпас скота на государственных угодьях.
Так, в принятых “Правилах о пользовании государственными землями Сыр-Дарьинской
области для пастьбы скота, принадлежащего скототорговцам - промышленникам” и
утвержденных 29.1У.1904 г. помощником Туркестанского генерал-губернатора, генераллейтенантом Мациевским, в параграфе седьмом пишется, что “за пользование пастбищами и
прогон скота в каждом уезде скототорговцы-промышленники уплачивают в доход казны при
выдаче им билетов по 2 коп. с головы мелкого скота и по 10 коп. с головы крупного”. Тут же
отмечается, что “за безбилетную и самовольную пастьбу налагается взыскание за потраву 6 коп.
с головы мелкого скота и по 30 коп. с головы крупного” [14]. Далее, в следующем документе
“Правила о пастьбе скота в казенных лесах, состоящие в ведении Лесного Департамента” и
утвержденного 18 марта 1906 г. отмечается принцип обилечивания и взимание платы. В
параграфе десятом записано, что “лесничий на право пастьбы выдает билет по форме: время его
выдачи, кому дано разрешение на пастьбу скота, на какой период времени и скольких голов
какого скота, в какой даче и на какой площади”. В параграфе 11 говорится: “Плата,
причитающаяся за пастьбу скота, разрешаемую отдельным лицам вносится полностью при
взятии установленного билета (параграф 10); сельским же обществам и отдельным селениям
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допускается рассрочка платежа под обеспечение ручательными приговорами, но с тем, чтобы
при взятии билета была внесена в доход казны 1/3 часть следуемой к уплате суммы, а остальные
2020– не позже декабря месяца того же года” [15]. О налоге с земли в одном из архивных
2/3
документов 1907 года отмечается следующее: “Рента же землевладения весьма велика: 2/3
урожая, по 3 руб. за пуд = 240 руб., вычитая отсюда стоимость семян (5 руб.), сборки 25 коп. с
пуда (80 х 25) 25 руб. и работы животных (8 х1р.). Получается 207 руб.” [16]. К сожалению, ни
полевой материал, ни архивные документы не дают сведений о денежном или натуральном
выражении налога, получаемого с одной семьи. В настоящее время я располагаю лишь
суммарным выражением планируемой суммы и реально собранной с населения Уратюбинского
участка (см. таблицу 1). Из таблицы 1 видно, что из двух волостей – Дальянской и Ганчинской
(совр. Деваштичской), входивших в состав Ура-Тюбинского (совр. Истаравшанского) владения,
следовало поступить в государственную казну с оседлого населения, соответственно, 8116 руб.
50 коп. и 10028 руб. 55 коп. налога. Налог с Дальянской волости с оседлого населения из 1586
хозяйств был собран полностью, а недоимки с 1542 хозяйств Ганчинской волости к 16 октября
1899 г. составляли 2971 руб. 93 коп.
Таблица № 1. О поступлении государственного поземельного налога с населения Ходжентского
уезда по волостям за 1899 год [18, с.10].
Наименование Следовало
волостей:
поступить
налогу руб:
Дальянская
8116 руб
50 коп.
1240 руб.
Ганчинская
10028 руб.
55 коп.
По двум
19385 руб.
Волостям
05 коп.

Взыскано:

Осталось к
16.10.1899
г.
--

8116 руб.
50 коп.
-7056 руб.
62 коп.

-2971 руб.
93 коп.
2971 руб.
93 коп.

Количество
хозяйств:
15861
3112
1542
34393

В среднем
на 1 хоз.
недоимки
-1 руб. 93 коп.

0 руб. 93 коп.

Как видно из таблицы №1, налог практически никогда не собирался полностью. Вероятно,
это следует расценивать как отражение чрезвычайно низкого жизненного уровня основной
массы населения и уже достаточно четко выраженного экономического неравенства между
жителями кишлака. В пользу этого положения свидетельствуют мои подсчеты по средней
обеспеченности населения хлебом и скотом, приведенные в таблице 2. На этой таблице по
соотношению удельного веса земледелия и скотоводства мною выделены три хозяйственные
зоны: земледелческие (Росровут, Хшекат, Дахкат), комплексное земледельческо-скотоводческое
хозяйство (Метк, Угук, Басманда, Верхний Дальян, Нижний Дальян, Ходжаи Соф,
Калининабад и др.) и скотоводческое как превалирующий вид хозяйственной деятельности
(Авчи, Янгиарык, Каджровут, Сурхоб, Навобод). Эти зоны выделены по принципу наличия
площади поливной и богарной посевной земли и количеству поливной воды и атмосферной
влаги, а также площади пастбищных угодий.
Таблица №2. Соотношение удельного веса земледелия и скотоводства
в три хозяйственные зоны
Население
Земля га
Зерно т.
Скот, усл. ед.
хоз./чел
Земледелие
78
334,5
378,4
1933
395
23,5%
25,63%
12,07%
9,8%
12,7%
03%
0,33%
0,15%
9,8
Комплексное
568
752,3
827,552
9322
хозяйство
2195
71,3%
Имеется в виду количество хозяйств, владеющих поливными землями.
Имеется в виду количество кибиток, с которых не взимается налог с земли.
3 Подсчет недоимки по 0. руб. 95 коп. по двум волостям относится только к дворам (хозяйствам)
(3128), а не кибиткам (311).
1
2
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70,5%
71,3

Скотоводство

Равнинное
“земледелие”
Равнинное
комплексное
хозяйство
Равнинное
скотоводство

151
524
18,9%
16,8%
18,9
1/5
1/3,9
1/3,8
-

52,85%

56,06%

58,22%

0,09%
336,6

0,098%
270,192

0,1%
4758

23,65%

18,31%

29,71%

0,16%

0,12%

0,2%

4,3 га
0,86%
1,3 га
0,33%

4,85 т
0,97%
1,46 т
0,37%

24,8
4,96%
16,4
4,2%

2,2 га
0,58%

1,8 т
0,47%

31,5
8,3%

По среднему количеству зерна и скота, приходящихся на одно хозяйство, практически
каждая семья могла уплатить налоги. Но, коль скоро существовали постоянные недоимки,
следует сделать вывод, что для значительной части населения уплата налога была невозможна,
т.е. производство продовольствия было дифференцированно. Бедственное материальное
положение основной массы населения накануне установления Советской власти в крае
подтверждается архивными данными, в частности, в “Письме комиссару земледелия
Туркестанского края и обл. ЗВ комиссии Ходжентского уезда от 12 апреля 1918 года”, где
говорится: “Уезд находится в самом критическом положении. С одной стороны, голод и
эпидемические заболевания, с другой стороны, полное безденежье. Все, что было у бедного и
среднего дехканина, продано на пропитание, остался лишь только клочок голой земли. Продать
его нельзя, засеять тоже не может – вследствие отсутствия семян, живого и мертвого инвентаря
и средств. Стороннего заработка нет...” [4]. Представители кишлачной власти, такие как “семь
братьев” (хафт додарон), элликбаши, аксакалы и др. нещадно эксплуатировали своих
односельчан в условиях постоянно усиливавшейся экономической напряженности, вызванной
резким обострением демографической ситуации. Местные жители, не имеющие средств к
существованию, предпочитали уходить мардикорами (поденщиками) в равнинные,
хлопкосеющие районы: Пскент, Ташкент, Бука, Нау (Спитамен), Худжанд и др.
Вот как характеризуется экономическое положение Ура-Тюбинского (так в документе –
М.Ф.) района по годовому отчету за 1882 г.: “Из 18563 мужчин около 9 тыс. занимаются
земледелием, и другие ремесла служат только малым пособником в поддержании
хозяйственного быта.Арендаторами земли у купцов собственников состоят большею частью
местные сарты. Цена на землю за один танап доходит до 50 рублей.
Недостатка в рабочих руках для земледелия нигде не только не замечалось, но много
туземцев с ранней весны уходят на заработки в Ташкент, Самарканд и Коканд.
В отчетном году цена на земледельческий труд существовала:
Таблица № 3. Недостатка в рабочих руках для земледелия
На
продовольствии
Поденно
нанимающихся
Рабочему
с Рабочему
лощадью
пешему
1.Во время пашни
1 руб.
30 коп.
2.Во время уборки хлебов 1 руб.
40 коп.
20 коп.

Помесячно
Рабочему
с Рабочему
лощадью
пешему
“
8 руб.
“
9 руб

В год пешему 35 руб. Найма рабочих с лошадью в год вовсе не существует” [12].
К сожалению, по ряду причин мне не удалось четко в каждом кишлаке определить процентное
соотношение различных категорий хозяйств.
О далеко зашедшем социальном расслоении в исследуемом обществе свидетельствует, в
частности, ситуация в кишлаке Метк, существовавшая там вплоть до установления Советского
строя. Власть в селении была узурпирована группой зажиточных семей, из представителей
которых выделился своеобразный аппарат насилия, состоявший из семи мужчин, называвшихся
“семь братьев” – хафт додарон, Это Бобо-ходжа, Обид-ходжа, Одина, Ризо, Ниѐз-ходжа, Ахмад
и Мухаммад Сабур [7]. Эта группа посредством почти неприкытого террора держала в
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повиновении население и оказывала помощь администрации в сборе государственных налогов,
не забывая при этом и себя. В период басмачества “семь братьев” продолжали свою
2020 
деятельность
(сбор налогов), находясь в составе басмаческих банд [7]. Нередки случаи, когда
сбор налогов в Метке превращался в беззастенчивый грабеж населения. С неменьшим рвением
обирало население исламское духовенство. Основным методом эксплуатации дехкан была
практически бесплатная работа на вакуфных землях[7, с.3- 24. с.25-121]. Северный Таджикистан
по количеству вакуфных земель превосходил многие районы Средней Азии [5-8 с.6.67].
Существовала система многообразных вакуфных учреждений – мазары, мечети, мактабы,
медресе, корихона, хонакох, тахоратхона [6, с.30-94]. Несмотря на противодействие русской
царской администрации ишанам и мюридам, через которых распространялась власть ишанов и
мутаввали (управители) вакфов, они практически имели большое влияние на местное население.
Ишаны насаждали религиозный мусульманский фанатизм, и тем самым тормозили
общественный и культурный прогресс. Их власть была подчас сильнее ханской власти,
областных и уездных правителей [5, с.13].
Главное место во владении вакуфом принадлежало мазарам, имевшим широкое
распространение в Северном Таджикистане. Только Ура-Тюбинское владение в конце Х1Х –
начале ХХ вв. имело, по подсчетам А. Кушматова, 52 мазара, которые “владели сотнями и
тысячами танапов орошаемой земли, большим количеством воды и экплуатировали труд сотен
мелких арендаторов” [5,с.14]. В отличие от высказыванной в исследовании точки зрения эта
эксплуатация осуществлялась не персонифицированно, а абстрактно. Именно совокупность
этих учреждений, как носителей верховной власти, и была реальным эксплуататором трудового
населения. В этом плане, как мне представляется, имеющиеся в исследовании данные
значительно занижены и, соответственно, занижен уровень “духовной” эксплуатации.
Приводимые данные по Ура-Тюбинскому владению 52 мазара не выдерживают никакой
критики. Каждое селение во владении имело от 1 до 9 мазаров. Даже если считать в среднем 2
мазара на селение, то с учетом межкишлачных мазаров и числа селений примерно 150 селений в
Ура-Тюбинском владении должно быть не менее 400 мазаров.
Мои полевые материалы показывают, что только в четырех обследованных мною кишлаках
жители посещали 16 мазаров и 7 мечетей. В Метке – 9 мазаров: 1. Хазрати Эшон (Ходжа
Махмади Восеъ), 2. Ходжа Гоиб, 3. Чилтанхои пок, 4. Кадамчой (Хазрати Али), 5. Ходжа
Сунамвар, 6. Ходжа Кибор, 7. Ду додарон (Абубакр), 8. Сиддик или Чор додарон (?), 8. Ходжа
Мутаир (Матоир), 9. Санги зиѐрат; в Росровуте – 4: 1. Худжа Ваки варрохи Тармизи (т.е.
Термез), 2. Эшони Суфи, 3. Худжаи Гулистон, 4. Худжа Бадеи Гилдон; в Угуке – 1. Худжа
Абдулло Ансори (кадамджой) и в Авчи – два, 1. Худжа Рушнои (Худжа Махмад) и 2. Худжа
Гоиб (только кадамджой) [7].Каждый из мазаров селений имел свой вакф (вакуф), требующий
обработки. Доходы с этих участков шли исключительно духовенству. В дополнении к вакуфам
мулла (имам) мечети или шайх мазара собирали с каждого обрабатываемого участка “божью
долю” – хакулло. Как отмечено Б.Гафуровым, размер этого налога - хакулло определяется в 64
кадока, примерно два сита (ду чош), т.е. 10-12 кг зерна [3, с.204]. Земледельцы часто скрывали
истинный размер урожая, чтобы платить меньше налога. Для этого они на месте обмолота –
хирмане делали ямы, которые засыпали зерном, от чего общая куча от этого казалась меньше.
Поскольку этот налог должен был браться “по совести”, т.е. с реально полученного количества
зерна, т.е. с меньшей кучи “хакки оллох” - “доля богу” доставалась меньшая часть. Унести с
тока зерно до уплаты налога было невозможно, т.к. за сохранностью зерна бдительно следили
духовенство и администрация. Применялись различные способы контроля зерна, которые
описаны в литературе [3, с.200-207].Натурой собирался и налог с кишлачных ремесленников:
кузнеца, цирюльника. Местное население искало любые способы для того, чтобы сократить
взимаемые налоги в первые годы после присоединения края к России, старались сохранить
видимость одной большой семьи, фактически представлявшей собой механическое объединение
нескольких малых [11]. Наконец, следует заключить, что количество изымаемых конкретных
налогов в конкретных местностях полностью зависело от удельного веса земель определенной
категории собственности.
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В статье речь идет о создании первых высших учебных заведений в стране, что было
требованием того времени. Отмечено, что в 30-е годы ХХ века экономическое развитие и
культурное строительство, увеличение количества неполных и средних школ требовали
увеличения количества высококвалифицированных специалистов. Указывается, что с учетом
растущей потребности страны в педагогических кадрах Правительство Таджикской ССР
приняло решение о создании педагогического института в Душанбе, в соответствии с которым в
1931-1932 годах в нашей стране были открыты два педагогических института: в Душанбе и
Ленинабаде.В статье также рассматривается вклад братских республик, в частности РСФСР,
в обеспечение сферы высшего образования в нашей стране высококвалифицированными кадрами,
подчеркивается вклад российских учителей в создании второго высшего учебного заведения в нашей
стране -ЛГПИ им. С.М. Кирова. Особо подчеркивается роль одной из первых учительниц, которая
связала свою деятельность с ЛГПИ, - М.И. Стаменовой, в становлении методики преподавания и
популяризации русского языка и литературы. Отмечается ее значительный вклад в становление
института и дальнейшее развитие факультета русской филологии. Представлена информация о
широком спектре деятельности Заслуженного учителя Таджикской ССР М.И. Стаменовой.
Вожаҳои калидӣ: маорифи халқ, донишкадаи олӣ, муаллима-олимаҳои рус, М.И.Стаменова,
методикаи таълим, забони русӣ, адабиѐт, мактабҳои тоҷикӣ
Дар мақола оид ба ташкилшавии аввалин мактабҳои олӣ дар миқѐси Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
тақозои замон ба ҳисоб мерафт сухан меравад. Зикр гардидааст, ки дар солҳои 30-юми асри ХХ
рушди хоҷагӣ ва сохтмони маданӣ, зиѐд шудани шумораи мактабҳои нопурра ва миѐнаро талаб
мекард, ки барои афзудани теъдоди мутахассисони маълумоти олидор мусоидат мекард.
Хотирнишон мешавад, ки талаботи рузафзуни республикаро оид ба кадрҳои педагогӣ ба инобат
гирифта ҳукумати РСС Тоҷикистон доир ба ташкил кардани донишкадаи педагогӣ дар Душанбе
қарор баровард, ки тибқи он дар давоми солҳои 1931-1932 дар ҷумҳурӣ ду мактаби олии педагогӣ
яке дар Душанбе ва дигаре дар Ленинобод ба фаъолият оғоз намуд. Дар мақола масъалаи саҳми
ҷумҳуриҳои бародар алалхусус, РСФСР дар таъмини мактабҳои олии Тоҷикистон бо кадрҳои
баландихтисос баррасӣ гардида, таъкид мешавад, ки дар созмондиҳӣ ва ташаккули дуюмин
мактаби олии кишвар, ИДПЛ ба номи С.М.Киров саҳми омӯзгорони рус ва рустабор зиѐд аст. Яке
аз аввалин омӯзгороне, ки фаъолияти худро бо ИДПЛ пайваст М.И.Стаменова буд, ки дар
ташкил ва ташаккули донишкада ва минбаъд факултети филологияи рус саҳми босазо дорад. Дар
мақола доир ба фаъолияти доманадори Муаллимаи хизматнишондодаи РСС Тоҷикистон
М.И.Стаменова маълумот дода шудааст.
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The article dwells on creation of the first universities in the country, which was a requirement of that
time. It is underscored that in the 30-ies of the XX-th century, economic development and cultural
construction, an increase in the number of incomplete and secondary schools required an increase in the
number of highly qualified specialists. Taking into account the growing needs of the country in teaching
staff, the Government of the Tajik SSR decided to create a pedagogical institute in Dushanbe, according
to which two pedagogical universities were opened in our country in 1931-1932, one in Dushanbe and other
in Leninabad. The article also examines contribution of the fraternal republics, in particular the RSFSR,
to the provision of higher education in our country with highly qualified personnel and emphasizes
contribution of Russian teachers to the creation of the second higher educational institution in our country
- the IDPL named after CM. Kirov. One of the first teachers who connected their activities with the IDPL
was M.I. Stamenov. It was she who made a significant contribution to the formation and development of
the institute and the further development of the faculty of Russian philology. The article under
consideration provides information on a wide range of activities of the honored teacher of the Tajik SSR
M.I. Stamenova.
В 30-е годы ХХ столетия быстрые темпы хозяйственного и культурного строительства, рост
сети неполных средних и средних школ требовали необходимого количества
высококвалифицированных специалистов, подготовку которых можно было осуществить
только путем организации
системы высшего образования. Учитывая потребности в
высококвалифицированных педагогических кадрах, руководство республики в 1931 году
внесло на рассмотрение IV съезда Советов Таджикской ССР, состоявшегося в 1931 году вопрос
об организации педагогического института в столице нашей республики – в городе Душанбе.
Делегаты съезда единогласно приняли это предложение, и в том же году Правительство
республики позаботилось об открытии института по подготовке высококвалифицированных
педагогов [11, с.325], и в 1931-1932 учебном году в Душанбе было открыто первое в
Таджикистане Педагогическое высшее учебное заведение [7, с.68].
В июне 1932 года в Ленинабаде на базе двухгодичных курсов по подготовке учителей
средней школы был открыт второй Высший педагогический институт. В сентябре институт, где
было всего две группы учащихся по специальности физика-математика и биология-химия с
контингентом 28 студентов, приступил к работе [11, с.329].
В 1934-1935 учебном году ВПИ был преобразован во 2-й Таджикский педагогический
институт. В декабре 1938 года Указом Президиума Верховного Совета Таджикской Советской
Социалистической Республики ВПИ Ленинабада было присвоено имя С.М. Кирова [12, с.21].
В марте 1938 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли Постановление об обязательном
изучении русского языка в школах национальных республик. В связи с этим 15 апреля 1938 года
ЦИК и СНК Таджикской ССР приняли Постановление «Об обязательном изучении русского
языка в таджикских и других нерусских школах» [10, с.246]. В связи с принятием указанного
Постановления Наркомпрос Таджикской ССР приступил к его практическому осуществлению.
В конце второй пятилетки в 1937-38 учебном году в ВПИ Ленинабада были организованы
факультеты – исторический и литературный с отделениями: таджикского языка и литературы,
узбекского языка и литературы и русского языка и литературы.
Для работы в первых вузах Таджикистана педагоги высокой квалификации были
приглашены из РСФСР и других братских республик. Например, только в 1938 году в
Таджикистан из РСФСР было приглашено 368 учителей [6, с.652].Среди них Аксетий
Афанасьевич Дибров, Мария Федоровна Коновалова, Богдан Михайлович Комаров, Лев
Ефимович Месежников, Кузьма Васильевич Чикорин, Валентина Станиславовна Верпаховская,
Мария Ильинична Стаменова, Мария Борисовна Морозовская, Ольга Алексеевна Смирнова,
Ида Саламоновна Фрейдкина и многие другие.
Одним из русских педагогов, внесших огромный вклад в становление и развитие ЛГПИ им.
С.М. Кирова, была Мария Ильинична Стаменова. В 1938 году, после окончания литературного
факультета Мелитопольского государственного педагогического института, Мария Ильинична
Стаменова приехала по направлению в Таджикистан в город Ленинабад. Она, в частности,
писала: «В Ленинабад приехала в 1938 году и полюбила Таджикистан с его щедрым солнцем,
красивой природой» [2, с.3].«В первый год работать было нелегко, особенно из-за незнания
таджикского языка. Учебные занятия в то время проходили в двух зданиях: в главном
административном корпусе, у которого возвышался памятник С.М. Кирова (ныне корпус
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факультета таджикской филологии), и в здании физико- математического факультета (ныне
корпус факультета физкультуры). Преподавателей русского языка, работающих на разных
2020 
факультетах,
перевозили из одного здания в другое. Дирекция института подарила нашему
арабакешу Абдулло часы, чтобы он доставлял нас, преподавателей, на занятия без опозданий»
[8, с.7].
Нужно отметить, что в 30-е годы ХХ века преподавателям русского языка приходилось
трудно. В основном это были люди, направленные на работу или приехавшие по личной
инициативе из разных вузов России и Украины, не знающие ни родного языка таджикских
студентов, ни особенностей работы в данной национальной республике. «Но старались мы
работать как можно лучше, изо всех сил изучали родной язык студентов, читали произведения
таджикских писателей», - вспоминает М.И. Стаменова [3,с.6].
Работать было действительно трудно, потому что в 20-30-е годы русский язык знали только
считанные лица из представителей местной национальности. На занятиях по русскому языку и
литературе учителя прибегали к помощи переводчиков. Дело в том, что поступающая в
институт молодежь совсем не знала русского языка. Большинство выпускников средних
таджикских школ фактически не владели русским языком. В такой ситуации единственным
выходом из положения явилось учреждение штата ассистентов-переводчиков [10, с.345], в
обязанности которых входило: перевод лекции преподавателей с русского языка на родной
язык студентов, объяснять студентам ответы преподавателей
на поставленные вопросы,
помочь во время зачетов и экзаменов и, таким образом, создавать контакт между аудиторией и
преподавателем. Двухчасовая лекция проходила таким образом, из воспоминаний Марии
Ильиничны Стаменовой, – один час читал преподаватель на русском языке, второй –
переводилось
содержание его лекции на родной язык студентов [1,с.63]. Затрудняло
преподавание отсутствие учебников, не было учебных пособий, методических разработок.
Однако в этих сложных условиях учебы студенты-таджики с большим интересом и желанием
изучали русский язык и литературу. «Меня поразила вузовская молодежь, – вспоминая это
время, говорила М.И.Стаменова, – которая не взирая на трудности, связанные с ограниченным
словарным запасом, искажением речевой фонетики, жадно тянулась к знаниям».
В своих воспоминаниях Заслуженный учитель Таджикской ССР М.И. Стаменова пишет:
«Очень ценили студенты своих учителей. Знакомясь со студентами, я назвала свое имя,
отчество, и все-таки они продолжали обращаться по-своему, традиционно «муаллима». Когда
однажды я решила настоять на том, чтобы обращались официально, они сказали: Не надо так,
мы вас очень уважаем и будем обращаться к Вам со словом «учитель». Чем было ответить на
это, как не благодарностью за такую высокую оценку!» [1, с.64].
Желание М.И.Стаменовой помочь студентам овладеть русским языком, литературой было
безмерным. На занятиях широко использовала наглядные пособия, проводила экскурсии на
природу. Большое внимание уделяло внеклассным мероприятиям, например: литературным
играм, выпуску стенных газет и бюллетеней, конференциям. Каждое занятие было
оригинальным, не повторяло уже прошедшее: для каждого занятия свои методы, свои виды
работ, и это повседневно. Уже в первые годы работы у нее сложился свой индивидуальный
педагогический «почерк».
Студенты с большим желанием посещали лекции доцента М.И. Стаменовой, читавшей курс
русской и советской литературы. Студентам Мария Илъинична нравилась не только как
педагог, толково, доходчиво и захватывающе раскрывавший литературную жизнь
дореволюционной России и Советского Союза, но и как человек высокой культуры, чистых
помыслов и доброты. Еѐ лекции, посвящѐнные жизни и творчеству великого мастера слова,
основоположника новой, послеоктябрьской русской литературы А.М.Горького, нас просто
заворожили [8, с.48], -вспоминает профессор Г.Х. Хайдаров в своей книге «Альма-матер» (Мои
воспоминания).
В 1982 году в союзном журнале «Советы народных депутатов» были опубликованы ответы
на вопрос: Какова роль интернационального братства народов страны Советов в вашей жизни,
что оно вписало в вашу биографию?
Среди многих ответов были опубликованы и ответы представителей из нашей республики.
Депутат Верховного Совета Таджикской ССР, председатель Президиума Таджикского
общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами М.Каримова, отвечая на этот
вопрос, рассказала о людях, которые оказали влияние на еѐ судьбу. Особенно подробно она
вспоминала о М.И. Стаменовой: «Я часто вспоминаю довоенные студенческие годы в городе
Ленинабаде, когда научилась ценить истинные знания людей и дружбу. На лекциях и
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семинарах, занятиях по методике преподавания русского языка и литературы мы, студенты,
внимательно слушали каждое слово Марии Ильиничны Стаменовой. Это было время, когда
учебные заведения республики особенно нуждались в специалистах. Но Марию Ильиничну мы
любили не только за интересные лекции. В те трудные годы, когда еще не было на таджикском
языке учебников, программ и методических пособий почти по всем предметам, большое
значение для нас имело общение с преподавателем. Мария Ильинична щедро тратила на всѐ это
своѐ свободное от занятия время. Она открывала для нас не только русскую литературу, но и
нашу классическую и советскую таджикскую» [9, с.23-24].
Лекции М.И. Стаменовой привлекали своим глубоким содержанием, были интересны по
форме. Многим своим ученикам она привила интерес и любовь к великой русской литературе,
к произведениям ее корифеев - Пушкина, Чехова, Герцена, Тургенева, Горького, Маяковского.
Впоследствии для своей диссертации она выбрала тему «Изучение биографии и произведений
М.Горького в V –VII классах таджикской школы» [2, с.7].
Внезапно Великая Отечественная война ворвалась в жизнь занятого мирным созидательным
трудом советского народа. Охваченный патриотическим подъемом, коллектив ЛГПИ им. С.М.
Кирова включился в общенародную борьбу с фашистскими захватчиками.
23 июня 1941 года состоялся митинг преподавателей, студентов и рабочих института.
Сохранился в памяти ход этого митинга у ветерана института М.И. Стаменовой, которая была
непосредственной его участницей. Вспоминая об этом митинге, проходившем в институтском
общежитии по улице Озоди, рассказывает так: «День Победы …Как он был от нас далек. Но
уверенно повторили педагоги и студенты 23 июня 1941 года: «Победа будет за нами!»
В военные годы она руководила кафедрой русского языка и литературы. В то трудное для
всех время, как вспоминают еѐ ученицы – профессора М. Абдувалиева и Б. Ходжибаева,
«добрыми спутниками ее были энергия и жизнерадостность» [4,с.14].
В своих воспоминаниях профессор Гафур Хайдаров отмечает, что Мария Ильинична была
личностью жизнерадостной. Ни один праздничный, особенно новогодний вечер военных лет не
проходил без еѐ активного участия. Она виртуозно играла на рояле, а молодѐжь под еѐ
аккомпанемент пела различные массовые песни и пускалась в пляс, кружилась в вальсе,
танцевала «Чарльстон». Соратницы и ученики Марии Ильиничны – Ольга Смирнова, Ирина
Вал, Ида Фрейдкина, Бронислава Русакова, Тамара Юртаева и многие другие – веселили
публику. Под впечатлением новогоднего веселья все на какое-то время забывали, что где-то
далеко палят пушки, ревут самолѐты в небе сражающейся Родины [7,с.49].
Первые послевоенные годы стали годами дальнейшего становления историкофилологического факультета, в состав которого входило отделение русского языка и
литературы. Преподаватели совершенствовали учебный процесс и вплотную занялись научноисследовательской работой.
Преподавательскую работу в вузе М.И. Стаменова активно сочетала с научно-методической.
В 1953 году для завершения работы над кандидатской диссертацией Мария Ильинична
Стаменова была послана в аспирантуру. Она одной из первых на факультете в 1954 году
защитила кандидатскую диссертацию в Академии педнаук в городе Москве по теме «Изучение
жизни и творчества А.М. Горького в 5-7 классах таджикской школы».
На протяжении ряда лет М.И. Стаменова работала в области методики преподавания
литературы в школе и поддерживала тесную связь с учителями города и северных районов
Таджикистана. Особенно ее волновала специфика преподавания этого предмета таджикским
учащимся. Она была научным руководителем организованного в 1961 году при Ленинабадском
городском педагогическом кабинете постоянно действующего семинара учителей русского
языка в русской и таджикской школах. На семинаре обсуждались актуальные педагогические
проблемы: пути повышения грамотности и успеваемости учащихся, организация работы по
эстетическому воспитанию школьников, методика применения технических средств на уроках
русского языка и литературы [10, с.43]. М.И.Стаменова как руководитель семинара учителей в
своих выступлениях неоднократно повторяла: «Успех работы зависит, прежде всего, от
личности самого учителя, его эрудиции, широты интересов. Необходимое условие при этом –
самообразование, самоусовершенствование, стремление не останавливаться на достигнутом.
Именно это поможет учителям сделать литературу любимым предметом школьников» [5, с.11].
В деле процветания сферы образования важное значение имело изучение и распространение
передового опыта школ, над чем и работала заведующая кафедрой методики преподавания
русского языка и литературы доцент М.И.Стаменова. Ею было опубликована статья «Из опыта
трудового коммунистического воспитания средствами литературы на внеклассных занятиях в 5-
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7 классах таджикской школы». Она была одним из авторов пособия для учителей « Методика
объяснительного литературного чтения на русском языке в 5-7 классах национальной школы»,
2020 
изданного
Академией педагогических наук РСФСР в 1964 году [10,с.75]. Многолетние
наблюдения за учебным процессом в таджикской школе показали, с какими трудностями
приходится сталкиваться учителям. Они навели также на ряд мыслей о том, как избежать этих
трудностей, сделать занятия более живыми, интересными и продуктивными. Конкретные
рекомендации и советы М.И. Стаменова применила к целому ряду тем. Являясь автором ряда
статей о методике проведения школьных литературных и тематических вечеров, организации
внекласной работы, неутомимый педагог являлась также одним из авторов учебника по
русской литературе для учащихся 9 класса таджикской школы.
В соавторстве с учеными Москвы и Таджикистана ею были подготовлены учебники и
программы для национальной средней школы и педвузов: «Русская литература», учебникхрестоматия для 9 класса таджикской школы, «Методика преподавания русской литературы в
таджикской школе» ч.1,4-7 классы, ч.2 8-10 классы (пособие для учителей и студентов вузов),
«Программы факультативных курсов по русской литературе в таджикской средней школе»,
«Тематика контрольных работ по методике преподавания русской литературы в русской и
таджикской школе» (для студентов-заочников).
М.И.Стаменова имеет более 80 печатных работ (монографии, учебники по методике
преподавания литературы для учителей, учебники по литературе для школьников и студентов
высших учебных заведений, программы по литературе для студентов, школьных учителей,
учебные пособия и программы для высших учебных заведений по литературе для школьников,
ряд статей в методических журналах). Работы подготовлены лично и в соавторстве с учѐными
Москвы и Таджикистана. Изданы подготовленные труды в Таджикистане, Москве, Ленинграде.
М.И.Стаменова принимала участие во многих республиканских и всесоюзных совещаниях,
посвященных проблемам преподавания русского языка и литературы в национальной школе и
вузах (в Москве, Ташкенте, Алма-Ате, Душанбе) [3, с.4].
Педагогическое мастерство, высокая требовательность к воспитанникам, большая любовь к
професии учителя, умение привить интерес и любовь к учебе, желание дать глубокие прочные
знания, многогранная учебно-воспитательная работа, систематическое совершенствование
педагогического мастерства, постояннное стремление поиска – все это позволило Марие
Ильиничне стать настоящим мастером своего дело. Заслуги М.И.Стаменовой в обучении и
воспитании студенческой молодежи, ее активная общественная работа высоко оценены: она
награждена медалью “За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945
годов”, значком “Отличник народного просвещения Таджикской ССР”(1946), четырежды
удостоена «Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР».
М.И.Стаменовой Указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 4 августа
1960 года было присвоено звание Заслуженного учителя школы Таджикской ССР (2, 1).
Она более 20 лет (с 1960-1981 г) являлась деканом факультета русского языка и литературы
Народного университета психолого-педагогических знаний.
В истории высшего образования республики навсегда вписаны имена замечательных
женщин-преподавателей, ученых, наставниц молодѐжи, среди которых и имя Марии
Ильиничны Стаменовой.
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Статья посвящена проблеме политического противостояния государства Гуридов с
Хорезмшахами в первой четверти XIII века. Автор при написании статьи использовал и
проанализировал нарративные первоисточники, такие как «Табакоти Носири» Минходж
Сироджа Джузджани, «Ал-камил фи-т-та’рих» Ибн аль-Асира, «Та’рихи Джахонгушой»
Атамалика Джувайни и др.Автор излагает, что после смерти братьев Гиясуддина Мухаммада и
Шихабуддина Мухаммада, с 1206 года, начинается период ослабления государства Гуридов.
Указывается, что, несмотря на стремление последующих султанов сохранить государство, все
же империя была раздроблена государством Хорезмшахов. В заключение автор отмечает, что в
начале XIII века разделение государства на несколько частей и возникновение сепаратизма
облегчило султану государства Хорезмшахов Алауддину Мухаммаду постепенно завоевать
территории государства Гуридов, внесших весомый вклад в развитие политической и социальноэкономической жизни народов Центральной Азии.
Вожаҳои калидӣ: Ѓуриѐн, Хоразмшоҳиѐн, сарчашмаҳои таърихӣ, тақобул, муборизаи ҳарбӣсиѐсӣ, ҳодисаҳои чаҳоряки аввали асри XIII, Алоуддин Муҳаммад, таърихи Хуросон
Мақола ба масъалаи зиддияти сиѐсии салотини давлати Ѓуриѐн бо Хоразмшоҳиѐн дар чаҳоряки
аввали асри XIII бахшида шудааст. Муаллиф масъалаи мавриди баҳсро дар такя ба сарчашмаҳои
муътамади таърихӣ ба монанди «Табақоти Носир»-и Минҳоҷ Сироҷи Ҷузҷонӣ, «Ал-комил фи-ттаърих»-и Ибни Асир, «Таърихи ҷаҳонгушой»-и Атомалики Ҷувайнӣ ва ғ. таҳлил намудааст.Қайд
мешавад, ки пас аз фавти бародарони Ѓиѐсуддин Муҳаммад ва Шиҳобуддин Муҳаммад, аз соли
1206 сар карда, сустшавии давлати Ѓуриѐн оғоз меѐбад. Ҳарчанд султонҳои минбаъда барои нигоҳ
доштани давлат кӯшиш намуданд, аммо империяи мазкур аз ҷониби давлати Хоразмшоҳиѐн
барҳам дода шуд. Хулоса мешавад, ки ба дар ибтидои асри XIII ба қисматҳои алоҳида тақсим
шудани давлат ва ба амал омадани қувваҳои марказгурез ба султони давлати Хоразмшоҳиѐн
Алоуддин Муҳаммад имкон дод, ки бо навбат ҳудудҳои давлати Ѓуриѐнро ишғол намояд. Ҳарчанд
давлати мазкур таназзул ѐфт, аммо Ѓуриѐн дар пешрафти ҳаѐти сиѐсӣ ва иқтисодию иҷтимоии
халқҳои Осиѐи Марказӣ нақши калон гузоштаанд.
Key words: Gurids, Khorezmshahi, historical sources, confrontation, military-political rivalry, events of
the first quarter of the XIII-th century, Alauddin Muhammad, history of Khorasan
The article dwells on the problem beset with political confrontation between Gurid state and
Khorezmshahs referring to the first quarter of the XIII-th century. In the course of writing the article, the
author resorted to and analyzed primary narrative sources, such as “Tabakoti Nosiri” by Minhoj Siroja
Juzjani, “Al-Kamil fi-t-ta`rih” by Ibn al-Athir, “Ta'rihi Jahonkusho” by Atamalik Juwaini and others
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those ones after the death of brothers - Giyasuddin Muhammad and Shihabuddin Muhammad, from 1206,
a period of weakening of Gurid state has begun. It is indicated that, despite desire of subsequent sultans to
preserve the state, the empire was nevertheless fragmented by Khorezmshahs state. In conclusion, the
author underscores that at the beginning of the XIII-th century, division of the state into several parts and
emergence of separatism made it easier for the sultan of Khorezmshahs - Alauddin Muhammad to
gradually conquer territories of Gurid state promoting significantly to development of the political and
socio-economic life of the peoples of Central Asia.
Братья Гиясуддин и Шихабуддин Гуриды в течение 43 лет (с 1163 по 1206 года) благодаря
своей мудрой политике и удачным военным походам создали огромную империю, которая
охватывала Хорасан и Северную Индию, тянулась от берегов Бенгальского залива до долины
Аму-Дарьи. В 1203 году от болезни умер Султан Гиясуддин, а в 1206 году в результате
покушения был убит Султан Шихабуддин. Согласно сведениям А.Фуруги, везири Шихабуддина
Зия–ул-мулк Дармеш, Муид-ул-мулк Мухаммад Абдулла попытались как-то скрыть от народа
смерть Султана Шихабуддина, чтобы удержать государство от распада, но им это не удалось
[10, с.73].
Со смертью этих царей-полководцев и начинается распад государства Гуридов.
Как и многие правители Хорасана и Средней Азии, правители Гура Гиясуддин и
Шихабуддин имели много рабов – тюрков, которые у них дослуживали до высоких чинов и
командовали войсками Гуридов. После убийства Султана Шихабуддина, его тюркские рабы
захватили всю власть в Гуре. Разделение Гуридского государства между тюркскими рабами
Гиясуддина и Шихабуддина произошло следующим образом: в Газне власть захватил
Таджиддин Юлдуз, другой раб Султана Шихабуддина, Кутбиддин Айбек, воцарился в
индийских владениях Гуридов в Лахоре и Дели, другую часть индийского владения Гуридов в
Лакхнаве захватил другой раб-военачальник - Гиясуддин Халладж.
К.Э. Босворт в своей книге «Мусульманские династии» всех их упоминает под общим
названием «династия рабов». Далее К.Э. Босворт пишет: «После смерти Муизуддина
(Шихабуддина) в 602/1206 году внутри династии Гуридов вспыхнули распри. Группа тюркских
военачальников Гуридов в Газне объявила себя независимой. Этим воспользовался Хорезмшах,
который вторгся на территорию Гуридов и присоединил их владения к своей обширной
империи. Однако на этот раз хорезмийское владычество длилось недолго, поскольку вскоре
весь мусульманский Восток был повержен в прах монголами Чингиз-хана» [2, с.273].
О завоеваниях Хорезмшаха Алауддина Мухаммада в основном сообщают средневековые
историки Ибн–ал-Асир и Атамалик Джувайни. По их сообщениям, правитель Герата Хусейн
ибн Хармил ещѐ при жизни Султана Гиясуддина Гурида откровенно выражал своѐ
недовольство и ненависть к Гуридам. Хорезмшах Алауддин Мухаммад вместе с войсками
каракитаев в июле 1206 года осадил город Балх. Как пишет Ибн–ул-Асир, правитель Балха Имамуддин Умар ибн ал-Хусайн Гурид оказал упорное сопротивление захватчикам, войска
Хорезмшаха Алауддина Мухаммада и каракитаи вынуждены были в течение сорока дней
безуспешно штурмовать город [5, с.108].По сообщению Джувайни, особенно упорно сражались
жители Балхской крепости «Хиндуван» [13, с.43].
Войска хорезмийцев и каракитаев во время сорокадневного штурма понесли большие
потери. Хорезмшах торжественно поклялся и обещал, что если жители города сдадутся
добровольно, то он их всех, несмотря на их сопротивление, пощадит, а правителю Балха
Имамуддину обещал не только сохранить жизнь, но и достойно наградить и оставить у власти.
Но гордый Гурид отказался, так как очень надеялся на помощь своего родственника правителя
Бамияна. Когда Имомуддин после сорока дней тяжѐлых сражений понял, что никакой помощи
от Бамияна не будет, согласился сдать город на тех почѐтных условиях, который обещал
Хорезмшах. Балх сдался в месяце рабеъ-ул-аввал 603 года хиджри, что соответствует концу
октября или началу ноября 1206 года. Захватив город, Хорезмшах не выполнил свои обещания,
Балх был разграблен, и его жители были жестоко наказаны, а правителя Балха Имамуддина
Гурида Хорезмшах в кандалах отправил в Хорезм.
После завоевания Балха Хорезмшах вместе с каракитаями направился в сторону Термеза.
Термезом правил сын Имамуддина – Бахрамшах. Мухаммад Хорезмшах захватил Термез и
отдал этот богатый город каракитаям в надежде на то, что кара-китаи и в дальнейшем помогут
ему захватить другие владения Гуридов [5, с.111].
Несмотря на то, что рабы - военачальники Гуридов объявили себя независимыми
государями, у Гуридов имелся ещѐ и законный наследник – племянник Гиясуддина Мухаммада
– Гиясуддин Махмуд ибн Гиясуддин Мухаммад Сам (1206-1210/1211), который был правителем
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города Буста. Афганский историк Пажвок пишет, что когда Гиясуддин Махмуд с войском
отправился из Буста в Фирузкух, правители Халладжа, Гармсира и Газны с почѐтом встретили
2020и изъявили покорность, и таким образом Гиясуддин Махмуд как бы стал продолжателем
его
династии Гуридов [9, с.333].
Сведения о правлении Гиясуддина Махмуда неполны и противоречивы. Например,
средневековый историк Мирхонд в своей книге «Равзат ус-сафа» сообщает, что когда
Гиясуддин Махмуд пришѐл к власти, правитель Газны Таджиддин Юлдуз и делийский
наместник Кутбиддин Айбек изъявили покорность, и в хутбе в этих краях произносилось имя
Гиясуддина Махмуда [7, с.788].
В третьем томе «Истории таджикского народа» подчѐркнуто, что власть Гиясуддина
Махмуда была номинальной, он не смог приостановить распад империи Гуридов. Реально
империя Гуридов во время его правления управлялась из трех центров: Хорасан управлялся из
Фирузкуха, Северная Индия и юг Хорасана подчинялись Газне, а Термез, Чаганиан, Гиссар,
Вахш и Хатлан управлялись из Бамияна. Три эти части некогда единого Гуридского
государства были фактически самостоятельны, и правителями в этих частях были
представители дома Шинасбенидов, а Индией самостоятельно управляли тюркские рабы,
номинально признавшие Гиясуддина Махмуда [8,с.77].
Гиясуддин Махмуд в историю государства Гуридов вошѐл как безвольный, никчѐмный,
одновременно как деспотичный, несправедливый и жестокий правитель. Он не занимался
государственными делами, скорее всего не обладал достаточным умом и способностями к этому
делу, все свое время проводил в праздности и в пирах. Историк Джувайни пишет: «Новый
правитель Гура постоянно предавался греховным делам, все своѐ время проводил в пьянстве, в
увеселениях и праздности» [13,с.61]. Этот человек, хотя он пришѐл к власти в самые трудные для
государства Гуридов времена, не был личностью, он не смог стать даже тенью своих великих
родичей – султанов Гиясуддина и Шихабуддина, скорее всего, он напоминал другого
никчѐмного, слабого, несправедливого государя Эмира Аббаса (правил в сороковых годах XI
века) из дома Шинасбенидов.
При правлении Гиясуддина Махмуда империя Гуридов окончательно распалась, правитель
Газны Таджуддин Юлдуз, наместник в Дели Кутбиддин Айбек, хотя сначала признали его
власть, но, увидев его слабости, объявили себя самостоятельными царями, жители Балха,
Мерва, Сарахса и ряда других городов подняли восстания и изъявили непокорность. Новый
султан Гиясуддин Махмуд выбрал Фирузкух своей столицей. До прибытия Гиясуддина
Махмуда городом управлял Алауддин Мухаммад ибн Шуджауддин из рода Шинасбенидов, но
по приближении Гиясуддина Махмуда в Фирузкух он покинул город и скрылся в Гарчистане,
но был задержан и заключѐн под стражу в крепости Ошияр [14, с.373].
Ряд средневековых историков сообщают, что жители Фирузкуха были недовольны своим
правителем – Алауддином Мухаммадом ибн Шуджауддином. А современный иранский историк
Асгар Фуруги пишет, что это недовольство имело под собой религиозную почву, все жители
Фирузкуха были мусульманами шафеитами, а их правитель придерживался мазхаба
караммитов [10, с.75].
После восшествия на престол в Фирузкухе, Гиясуддин Махмуд захватил города Таликан,
Гармсир и Кадисийкую область [10, с.75]. Ещѐ и года не прошло со времени правления
Гиясуддина Махмуда, как сын Алауддина Мухаммада ибн Шуджауддина – Рукнуддин Ираншах
напал на Фирузкух с 50-тысячным войском, с целью освобождения своего отца из заключения.
Говоря об этом случае, Джузджони пишет: «Во время пленения своего отца Рукнуддин убежал
из Фирузкуха в Газну, оттуда отправился в Гармсир, где к нему соединились тысяча кашских
мужей… Между войсками Рукнуддина и Гиясуддина Махмуда произошло кровопролитное
сражение, при котором Рукнуддин был разбит и пленен и до убийства Гиясуддина Махмуда в
1210 году находился в зиндане» [14, с.371-72].
Брат Хорезмшаха Алауддина Мухаммада - Алишах ибн Текеш в течение долгого времени
скрывался в Гуре. Хорезмшах обратился с просьбой к правителю Гура, чтобы он задержал его
брата и заключил под стражу. Гиясуддин Махмуд выполнил просьбу Хорезмшаха. Влиятельные
сторонники Алишаха потребовали у правителя Гура освободить его, но Гиясуддин Махмуд не
согласился, и тогда сторонники Алишаха сговорились убить его, и в результате покушения
Гиясуддин Махмуд был убит [10, с.75].
Мирхонд пишет, что «…когда Гиясуддин Махмуд отклонил их просьбу и отказался
освободить Алишаха, на ночь во вторник третьего дня месяца сафара 607 хиджры (1210 г.)
заговорщики через крышу проникли во дворец правителя и убили Гиясуддина Махмуда.
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Сначала его тело закопали в его дворце в Фирузкухе, потом перевезли в Герат и там
похоронили» [7, с.788].По сведениям, которые дает Джузджони, Гиясуддин Махмуд был убит
ночью во вторник 7 дня месяца сафара 607 года хиджри (31 июля 1210 г.) [14, с.377].
Нурмухаммад Амиршахи в генеалогии династии Гуридов время начала правления преемника
Гиясуддина Махмуда – Бахауддина показывает июль-ноябрь 1210 года, и поэтому сообщение
Джузджони является более точным, чем сообщение Мирхонда [4, с.440].
Афганский историк Мухаммад Губар считает, что Гиясуддин Махмуд был убит в 1212 году
[3, с.134]. А другой афганский историк Мохамед Абед Хайдари в своей диссертации, в
определении времени правления и убийства Гиясуддина Махмуда вообще допустил неточности.
В одном месте своей диссертации он указывает, что Гиясуддин Махмуд правил в 1206-1211гг.
[11, с.81]. В другом месте пишет, что Гиясуддин Махмуд был убит в 1210 году [11, с.84] в третьем
месте автор диссертации указывает, что Гиясуддин Махмуд вообще правил 1207-1212 гг. [11,
с.85]. Эти хронологические неточности показывают, что автор был невнимателен и
безответственен при работе над своей диссертацией.
К середине 1208 г. Хорезмшах Алауддин Мухаммад покорил весь Хорасан и разделил всю ее
территорию между своими родичами и военачальниками. Например, своему опальному брату
Алишаху, который правил Джузджаном, отдал еще и Табаристан [6, с.101].
К этому времени гуриды почти полностью потеряли свои владения в Хорасане. Алауддин
Мухаммад ибн Текеш, после смерти Гиясуддина и Шихаббуддина, захватил многие владения
Гуридов в Хорасане, но он не смог полностью уничтожить власть представителей этой
династии. Хорезмшах заключил перемирие с Гиясуддином II в области Гур, Гармсир (Сиистан),
Мерв, Сарахс, Ниса и Абевард остались под властью Гиясуддина Махмуда. После смерти
султанов Гиясуддина и Шихабуддина все их последующие наследники не смогли в течение
более или менее продолжительного времени удержать власть в своих руках.
Согласно сведениям, Гиясуддин Махмуд имел 2 сыновей и двух дочерей. Старшему сыну
Гиясуддина Махмуда – Бахауддину, когда убили его отца, было 14 лет, а младший сын
Шамсуддин был вообще десятилетним [11, С.85-86]. Джузджони в своей книге «Табакоти
Носири» приводит полное имя старшего сына Гиясуддина Махмуда и называет его Султан
Бахауддин Сам ибн Махмуд ибн Мухаммад Сам [14, с.377]. Он подробно сообщает о воцарении
Бахауддина Сама и пишет: «После убийства Махмуда эмиры Гура, посадили на трон его
четырнадцатилетнего сына Бахауддина Сама. Сторонники Алишаха с помощью интриги и
хитрости хотели освободить его, но этот заговор раскрыли, и, в результате, были казнены 45
человек его участников…» [7, с.789].
Этот случай вызвал ярость Хорезмшаха Мухаммада Текеша, усилил его ненависть к
Гуридам, и он придумал новый план покорения Гура. Сын Алауддина Хусайна Джахонсуза
(1149-1161) Алауддин Атсиз подвязывался при дворе Алауддина Мухаммада [1, с.175].
Хорезмшах дал ему войско и послал против Бахауддина Сама в Фирузкух. Об этом Джузджони
пишет: «После трех месяцев правления Бахауддина Сама, султан Алауддин Атсиз Хусайн,
который служил у Хорезмшаха Алауддина Мухаммада, попросил у него помощи, чтобы
завоевать Гур. Маликхан Гератский, которого еще в начале правления Хорезмшаха Мухаммада
называли Амин-хаджибом, и он был из тюрков Аджама и убийцей Мухаммада Хурнака из
Хорасана. Он с войском был отправлен на помощь малику Алауддину Атсизу Хусайну (12101213). В четверг целый день бои велись вокруг города (Фирузкуха-М.Ш.) и в горах. В пятницу 6
ноября 1210 года войска Алауддина Атсиза заняли город, и этим кончилась власть семейства
Мухаммада Сама. Эмиры, которые владели крепостями на вершинах гор, спаслись. И Алишах
вместе с маликом Хисамуддином Мухаммадом Буали Колювоном вышли из ворот «Регбаст», и
каждый направился своей дорогой: Хисамуддин отправился в Колювон, а Алишах направился в
Газнин. Султана Алауддина Атсиза Хусайна посадили на трон»...» [14, с.379].
По сообщениям Джузджони, начиная с 1210 года, в Гуре начались народные восстания
против власти Хорезмшахов и их ставленника Алауддина Атсиза. Одно из таких восстаний
произошло в Газне под руководством Таджиддина Юлдуза, но Алауддин Атсиз подавил это
восстание и разбил войска Таджиддина Юлдуза. К сожалению, этим дело не кончилось, вскоре
жители Газны вновь восстали, и им руководил другой вождь - Насируддин Хусайн.
Столкновение между восставшими и войсками Алауддина Атсиза произошло между Гуром и
Газнином. В этом сражении Алауддин Атсиз был тяжело ранен, и его отвезли в город Санги, где
он и умер от полученных ран. Это случилось в 609 г.х./1213 году [12, с.163].
После его смерти к власти пришѐл Алауддин Мухаммад ибн Шуджауддин (1213-1215),
который был племянником знаменитого Алауддина Джахансуза, но о его правлении в
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средневековых источниках почти нет никаких сообщений. Только Джузджони сообщает, что
Алауддин Мухаммад ибн Шуджауддин (1213-1215) без боя уступил Нишапур Хорезмшаху
2020 
Алауддину
Мухаммаду и поклялся, что никогда не выступит против хорезмшахов, отдал
добровольно и другие крупные города Хорасана Хорезмшахам (14, 136). Алауддина
Мухаммада ибн Шуджауддина (1213-1215) все исследователи считают последним
представителем некогда славной династии Гуридов.
Исследователи истории государства Гуридов территориально разделяют империю Гуридов
на три части: Фирузкух, Газнин и Бамиян, но, по нашему мнению, существовала еще и четвертая
часть: Индийские владения Гуридов, которая была завоевана Султаном Шихабуддином в 11751206 годах.
До 1215 г. Мухаммад Хорезмшах завоевал Газнин, Фирузкух и все владения Гуридов в
Хорасане [15, с.103]. Важнейшей частью Гуридской империи считалась область Бамияна, где
начиная с 1152 года правителем был брат Алауддина Хусайна Джахонсуза - Фахруддин Масъуд.
Некоторые исследователи считают Бамиян второй столицей гуридской империи. Гуриды
правили Бамияном в течение 65 лет (с 1152 года–по 1217 год). В 1217 году Хорезмшахи заняли
Бамиян, этим и кончилась история гуридской династии - династии таджикских горцев, история
которой сообщает нам о трудолюбивом, талантливом свободолюбивом народе и о его великих
правителях, оставивших свой неизгладимый след в мировой истории.
Причины распада империи Гуридов: Усиление феодальной раздробленности и стремление
феодалов – правителей отдельных областей к самостоятельности (практически
самостоятельными были Фирузкух, Газнин, Бамиян и индийские владения гуридов);
Слабая экономическая связь между частями империи, слабое развитие товарно-денежных
отношений, преобладание натурального хозяйства, в результате чего все области страны были
экономически оторваны друг от друга;
Удалѐнность правителей от своих корней, от своего народа; преобладание наѐмных
тюркских войск, которые стали опорой для феодальных правителей Гура. Преобладание в
войсках влияния тюркских военачальников, которые во время кризиса государства поспешили
объявить себя самостоятельными царями (Кутбиддин Айбек, Насируддин Кабочи, Таджиддин
Юлдуз);
Военно-феодальный характер государства, при котором успех и неудача правления
государством и народом зависит от личных качеств царей и султанов. Фактически создателями
гуридской империи были братья Гиясуддин Мухаммад и Шихабуддин Мухаммад, после их
смерти у Гуридов не было достойного преемника, который мог бы достойно продолжить дело
своих отцов и дедов;
Тяжелое положение трудового народа и частые восстания крестьян и горожан, особенно во
время распада империи Гуридов.
Таким образом, после смерти Гиясуддина (1203) и Шихабуддина (1206) государство Гуридов
ослабло, что стало причиной завоевания Хорасана Хорезмшахами. Те гуридские султаны,
которые становились у власти после смерти Шихабуддина, не смогли объединить все
территории государства. Другими словами, в государстве начался сепаратизм, и Хорезмшах
Алауддин Мухаммад до 1215 года завоевал всю территорию государства Гуридов, что привело
к полному распаду государства.
Данное государство распалось, но стоит отметить, что Гуриды внесли весомый вклад в
развитие политической и социально-экономической жизни народов Центральной Азии.
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Вожаҳои калидӣ: саноат, кон, артел, Тоҷикистони шимолӣ, саноати кӯҳӣ, коркарди оҳан,
ташкилотҳои саноатӣ
Мақола ба масъалаи ташкилѐбӣ ва фаъолияти артелҳои саноати вазнин дар Тоҷикистони
шимолӣ (солҳои 1925-1941) бахшида шудааст. Дар мақола муаллиф марҳила ба марҳила таъсисѐбӣ
ва фаъолияти артелҳои саноатиро дар соҳаи саноати вазнин дар минтақаи Тоҷикистони шимолӣ
мавриди омӯзиш қарор додааст. Кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки даромад ва хароҷоти артелҳо,
хусусиятҳои муҳими саноати вазнин аз ҷиҳати таърихӣ омӯхта шавад. Дар мақола бештар
маводи бойгонӣ истифода шудааст, ки ин дараҷаи илмии онро баланд бардоштааст. Муаллиф
кӯшиш ба харҷ додааст, ки фактҳои ҳуҷҷатӣ ва ахбориро бо низом ва сатҳи зарури илмӣ таҳлил
намуда, аҳамияти илмии онҳоро нишон диҳад.
Ключевые слова: промышленность, шахта, артель, Северный Таджикистан, горная
промышленость, обработка железа, промышленные организации
Статья посвящена вопросам создания и деятельности артелей в сфере тяжѐлого промысла в
северном Таджикистане (1925-1941 гг.). Также рассматриваются экономические стороны
проблемы данной темы с точки зрения истории. В статье использованы многочисленные архивные
материалы, что свидетельствует о ее ценности с научной точки зрения. Необходимо
подчеркнуть, что архивные материалы в исторической науке имеют большое значение.
Key-words: industry, mine, artel, Northern Tajikistan, mining industry, iron processing, industrial
organizations
The article under consideration dwells the problems beset with creation and operation of artels in the
field of heavy industry in Northern Tajikistan (1925-1941). In his article the author canvasses the history
of the creation and activities of the relevant field in Northern Tajikistan. As well as, the author makes an
endeavor to explore the economic aspects of the issue in question under the historical angle. In his article
the author resorts to numerous materials of archives that the former makes the article more scientific one.
It is worth emphasizing that the archival materials in historical sciences are of great importance currently.
The author has made an endeavor to turn the facts, document and informative materials into scientific
material.
Яке аз соҳаҳои муҳими инкишофи иқтисодии ҳар мамлакат ин пешрафти саноати вазнин ба
ҳисоб меравад. Дар асри ХХ бо пешрафти илму техника талабот ба маҳсулоти саноати вазнин
зиѐд шуд.Ин раванд ба Тоҷикистон, махсусан ба Тоҷикистони шимолӣ таъсири мусбат расонд.
Дар минтақаи Тоҷикистони шимолӣ асосан саноати коркарди канданиҳои фоиданок ва
истеҳсоли онҳо инкишоф ѐфта буд. Дар минтақа кони намаки Ашт, кони ангишти Шӯроб,
Иттиҳодияи истеҳсолии нефти “САНТО” амал мекарданд.
Дар хусуси пешрафти саноати вазнин дар Тоҷикистон дар солҳои 1925-1941 Бобоҷон
Ғафуров чунин навишта буд: “Солҳои ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон саноати нафт бо
номи “Нефтобод”, кони ангишти “Шӯроб” ба кор даромаданду рӯзафзун нафту ангишт
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медоданд. Корҳои зиѐд оид ба кофта баровардани бойтарин маъдани кӯҳии ҷумҳурӣ сар шуд.
Дар асоси чунин пешравиҳои бузурги саноатӣ кадрҳои миллии пролетарӣ ба суръати
меафзуданд” [3,с.215].
Соли 1922 аз тарафи ҳукумат барои маоши коргарони кони ангишти Шӯроб 13850 рубл,
барои таъмири мошинолот ва техникаи нав 1526 рубл ва барои ба даст овардани шароити хуби
корӣ 2933 рубл ҷудо шуда буд [4].
Аз соли 1925 сар карда омӯзиши канданиҳои фоиданоки минтақа оғоз ѐфт, ки он ба
инкишофи саноати вазнин, бахусус саноати кӯҳи – истихроҷи нефту ангишт ва металҳои
қимматбаҳо сабаб гардид[16, с.244].
Соли 1927 Иттиҳоди саноатии ҶШС Ӯзбекистон ба Иттиҳоди саноатии ноҳияи Хуҷанд дар
ҳаҷми 242500 рубл маблағ ҷудо намуд. 40%-и он барои пешрафти саноат дар минтақа
нигаронида шуда буд[5].
Соли 1926 артели коркарди ангишт бо номи “Қӯшбулоқ” ташкил ѐфт. Дар моҳи октябри
соли 1926 артел ба ду тақсим шуд. Акнун артелҳо таҳти рақамҳои 1 ва 2 шуморагузорӣ карда
шуданд. Артели “Қӯшбулоқ” дар моҳи ноябри соли 1926 барои шаҳри Хуҷанд 19000 пуд (311т
23306 кг –И.У.) ангишт истеҳсол намуда буд. Даромади моҳонаи артел ба 4000 рубл баробар
гардид. Дар артел қисмати зиѐди корҳо дастӣ иҷро карда мешуданд[6].
Аз 16 июни соли 1927 ба такмили ихтисос ва баланд бардоштани малакаю маҳорати
коргарони артелҳои гуногуни Тоҷикистони Шимолӣ ба дигар ҷумҳуриҳои бародарӣ фиристода
шуданд. Аз артели “Қӯшбулоқ” низ се нафар барои такмили маҳорат фиристонида шуданд.
Моҳи сентябри соли 1928 дар шаҳри Хуҷанд артели “Оҳангарон” ба фаъолият оғоз намуд.
Дар ҷаласаи дуюми “Иттиҳоди саноатии ноҳияи Хуҷанд” аз артели “Оҳангарон” С. Шарипов
иштирок дошт. Артели “Ангиштканон”-ро, ки моҳи феврали соли 1928 дар Конибодому
Исфара ташкил ѐфта буд, М.Ю. Енилев намояндагӣ мекард[7].
9 январи соли 1928 корманди ҳифзи меҳнати участкаи якуми округи Хуҷанд Кирилл Авдесов
дар артели истеҳсолии “Ангиштканон – Қӯшбулоқ №2 тафтиш гузаронд. Вай дар ҳузури
намояндаи артел дар ҳисоботаш нуктаҳои зеринро қайд намуда буд:
1. Кон (шахта) 39 сажен1 , яъне 83. 226 метр чуқурӣ дорад.
2. Истихроҷи ангишт аз кон ба тариқи нақоравӣ бо кӯмаки ресмон ба роҳ монда шудааст.
3. Дар кон 2 роҳи даромад ба самти ҷануб мавҷуд аст, ки яктои он кор мекунад.
4. Аз рӯи ҳолати техникӣ кон хатарнок нест. Конро мустаҳкам намудан лозим аст[8].
Мувофици маълумоти бойгонь дар шахта (кон) ҳодисаҳои нохуш низ рӯй медоданд. Санаи
24 декабри соли 1927 дар кон таркиш ба амал омада буд, ки дар натиҷа Иван Рижков2 ва
Дмитрий Мишенко3 ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. Хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд
гирифта нашуда буд[9].
Дар заминаи кони намаки Ашт санаи 9 августи соли 1927 артели “Намаки Қамишқӯрғон”
ташкил карда шуд. Низомномаи артел 15 августи соли 1927 қабул карда шуд. Ин артел таҳти №
25 аз қайди мақомоти давлатӣ гузашта буд. Низомномаи артел бошад санаи 15 феврали соли
1927 аз тарафи Иттиҳоди саноатии ҶШС Ӯзбекистон тасдиқи худро ѐфта буд[10].
Дар солҳои 20 – уми асри гузашта оҳангарон низ фаъол буданд. Дар ин давра дар
Тоҷикистони шимолӣ чор артели оҳангарӣ ташкил ѐфт.
1. Артели “Оҳангарон” дар Конибодом
2. Иттиҳоди оҳангарони Ашт
3. Оҳангарони Исфара
4. Артели коркарди оҳан дар Хуҷанд
Санаи 14 июли соли 1928 эъломияи Иттиҳоди саноатии ноҳияи Конибодом қабул гардид.
Мувофиқи ин санад дар назди ҳар як артел вазифаҳои муайян гузошта шуда буд. Ин Иттиҳод
ҳафт артелро муттаҳид менамуд. Тибқи асноди бойгонӣ дар назди артели “Оҳангарон”-и
Конибодом чунин вазифаҳо гузошта буданд:
1. Мувофиқи мушоҳидаҳо артел дар айни ҳол хуб кор карда истодааст. Ташаккули
минбаъдаи артел беҳтар ба роҳ монда шавад.
2. Айни ҳол артел зиѐда аз 30 нафар ҳунармандро муттаҳид менамояд. Зиѐд кардани аъзои
артел ҳар чӣ зудтар амалӣ карда шавад.
3. Аз Иттиҳоди саноатии округӣ хоҳиш карда мешавад, ки дар ояндаи наздик дар артел
тафтиш гузаронанд.
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4. Ҳамчунин аз Иттиҳоди саноатӣ хоҳиш карда шавад, ки барои коркард маҳсулот дастрас
намояд[11].
2020

Ҳукумат баҳри самаранокии артелҳо онҳоро ҳамаҷониба дастгирӣ мекард. Мувофиқи
маълумоти ҳуҷҷатҳои бойгонӣ моҳи декабри соли 1927 ба артели “Қӯшбулоқ №2” 10 пуд борут,
200 метр ноқил, 50 капсулаҳо ва 10 фунт динамит аз ҷониби Иттиҳодияи истеҳсолии округӣ ѐрӣ
расонда шуда буд[12].
Артелҳо доир ба фаъолияти худ ҳисоботи солона манзур мекарданд. Аз ҷумла, артели
“Қӯшбулоқ” санаи 15 – уми майи соли 1928 оид ба фаъолияти худ ба Иттиҳоди саноатии округ
ҳисобот дод. Ғайр аз ин китоби воридот ва содирот артел низ дар ҳаҷми 207 саҳифа ба бойгонӣ
супорида шуда буд[13].
Назар ба иттилои маводи бойгонӣ дар ноҳияи Ашт “Иттиҳоди оҳангарони ноҳияи Ашт”
амал мекард. Артели мазкур асбобҳои рӯзгорро барои мардум истеҳсол менамуд. Махсусан
деҳқонони ноҳия аз дастранҷи устоҳои оҳангар васеъ истифода бурда, ҳосили фаровон
мегирифтанд. Дар маҳсулоти ин артел тамғаи “Ашт” зада мешуд, ки то ҳол устоҳои Ашт аз ин
тамға истифода мекунанд. Артел барои деҳқонону косибон асбобҳои гуногун аз қабили каланд,
бел, чок, теша, табар, дос, арра ва ғайраҳоро тайѐр мекард.
Дар ин давра Тоҷикистони шимолӣ назар ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон аз лиҳози
иқтисодӣ ва рушди саноат пешрафта буд.
Дар ин марҳила дар шаҳри Хуҷанд, Конибодом, Исфара, Ашт ва дигар шаҳру ноҳияҳои
минтақа устохона ва корхонаи зиѐди саноатӣ кушода шуданд. Дар соҳаи саноати вазнин 4
истгоҳи барқӣ, артелҳои “Қизил-кия”, “Сулукта”, “Қӯшбулоқ”, кони намаки Ашт бо номи
артели “Намаки Қамишқӯрғон” ва ғайраҳо фаъолият мебурданд[1, с.41].
Ҳамчунин дар ин давра меҳнати занон дар артелҳо ва корхонаҳои саноатӣ назаррас буд.
Агар дар соли 1926 ба кооператсияи саноатии Хуҷанд ҳамагӣ 50 нафар зан ҷалб шуда бошанд,
соли 1927 шумораи занони аъзои кооператсия ба 447 нафар ва соли 1928 ба 1810 нафар расид.
Соли 1928 дар аксар корхона ва артелҳои округи Хуҷанд занони маҳаллӣ кор мекарданд.
Чунончӣ дар кони нафти “САНТО” 19 нафар, дар кони ангишти “Шӯроб” 4 нафар, дар артели
кони намаки Ашт “Намаки Қамишқӯрғон” 159 нафар, дар истгоҳи роҳи оҳани Хуҷанд 3 нафар
зан машғули меҳнат буданд[1, с.80].
Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар округи Хуҷанд дар соли 1927 нисбат ба соли 1926 9% зиѐд
шуд, ки ба ин пеш аз ҳама ба баланд шудани маҳсулнокии коргарон боис гардид. Агар дар соли
1926 ба ҳисоби миѐна ҳар як коргар дар як рӯз 19,3 рубл маҳсулот истеҳсол менамуд, пас дар
соли 1927 ин нишондиҳанда ба 22.7 рубл расид, яъне ин нишон диҳанда 18% зиѐд шуд[16, с.245].
Дар соли 1927 “Иттиҳоди коргарони кӯҳӣ” дар минтақа ташкил ѐфт, ки ин иттиҳод 2232
нафар кӯҳкан муттаҳид менамуд. Ин коргарон дар артелҳо ва конҳои коркарди ангишт, нафт
ва намак кор мекарданд.
Масъалаи асосӣ дар соҳаи саноати вазнин ин нарасидани кадрҳои баландихтисос буд. Бо
ҳамин мақсад соли 1926 дар Хуҷанд омӯзишгоҳ ташкил карда шуд. Дар соли хониши 1926-1927
дар омӯзишгоҳ 600 коргар тайѐр карда шуда буд.
Соли 1929 дар миқѐси ИҶШС сиѐсати нави иқтисодӣ (СНИ) бекор карда шуда, ба ҷои он
саноатикунонӣ ҷорӣ гардид, ки он яке аз самтҳои асосии сиѐсати ҳизби коммунистӣ ба ҳисоб
мерафт.
3-юми сентябри соли 1931 КМ ҲК (б) ҶШС Тоҷикистон қарорро оид ба ташкили комбинати
тайѐр кардани ноқилҳо дар Қаромазор қабул кард. Ин комбинат соли 1932 дар асоси
мутахассисони маҳаллӣ ва артелҳои ҳунармандӣ ташкил ѐфт[16, с.245].
23-юми майи соли 1932 ҷаласаи аъзои Иттиҳоди саноатӣ баргузор гардид, ки дар он 200
нафар иштирок доштанд. Аз артели “Оҳангарон” О. Шарипов дар ин маҷлис иштирок дошт.
Дар маҷлис масъалаҳои зерин дида баромада шуда буд.
1. Ҳисоботи Қозихонов оид ба корҳои иҷрошуда дар иттиҳодия
2. Оид ба масъалаи баланд бардоштани истеҳсолот
3. Ёрӣ ба колхозҳо[14].
Дар солҳои 1926 – 1929 роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе сохта шуд, ки дар ҳаѐти иқтисодии
Тоҷикистон нақши бениҳоят калон бозид. Ин роҳ Тоҷикистонро бо дигар давлатҳо пайваст.
Кашонидани молҳои саноатӣ ва мусофиронро осон кард. Соли 1928 дар роҳҳои
автомобилгарди ҷумҳурӣ 18 автомашинаи боркаш кор мекард. Дар дарѐи Аму пароходи
“Красний Таджикистан” ва ду киштии моторӣ ҳаракат мекарданд.
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Дар охири соли 1928 ва оғози 1929 роҳҳои Душанбе – Қурғонтеппа – Кулоб ва Душанбе –
Кулоб сохта, ба истифода дода шуда буд. Ин роҳ мубодилаи молҳои саноатиро зиѐд намуд.
Ғайр аз сохтмони корхонаҳои нави саноатӣ ҳукумати маҳаллӣ ва ҶМШС Тоҷикистон ба
кори барқарор намудани корхонаҳои вуҷуддошта ҳам машғул буданд. Истеҳсоли ангишт дар
соли 1928 46% ва нафт 110% зиѐд шуда, ба дараҷаи нишондиҳандаи соли 1913 баробар шуд.
Ташкили артелҳо ва сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар соҳаи саноати вазнин дар солҳои 30юм аз рӯи нақшаҳои панҷсолаи якум (1928-1932), дуюм (1933-1937) ва сеюм (1938 – 1942) амалӣ
карда шуда буд.
Дар ин давра фабрикаи маъдантозакунии Консой, комбинати металлургияи кӯҳӣ дар кони
Такалӣ, ки асосан ба истеҳсоли металлҳои ранга машғул буд, ба истифода дода шуда буданд.
Саноати кӯҳи дар давраи саноатикунонӣ инкишоф ѐфт. Соҳаи асосии он саноати сӯзишворӣ
ба ҳисоб мерафт. Истеҳсоли нафт аз 11 ҳазор тоннаи соли 1930 дар соли 1937 ба 28 ҳазор тонна
расонида шуд. Истеҳсоли ангишт дар кони “Шӯроб” аз 13 ҳазор тонна ба 19 ҳазор тонна расид.
Дар солҳои сиюм дар ҷумҳурӣ 20 соҳаи нави саноат дорои 273 корхонаи калон ва зиѐда аз
2000 артелҳои истеҳсолӣ буд. Барои сохтмони ин корхонаҳо ва ташкилотҳои саноатӣ зиѐда аз 50
млн сӯм сарф шуда буд, ки 20,5% маблағгузории ҷумҳуриро барои инкишофи хоҷагии халқ
ташкил медод. Инкишофи солонаи саноати Тоҷикистон дар солҳои 1929 – 1938 21% - ро ташкил
дода буд. Дар ҳолате, ки ин нишондод дар ИҶШС ҳамагӣ 16,9% - ро ташкил медод.
Синфи коргари тоҷик аз ибтидои соли 1939 ба иҷро намудани нақшаи панҷсола шурӯъ кард.
Кӯҳканони Шӯроб, нафтчиѐни Исфара, бофандагони Хуҷанд, шаробистеҳсолкунандагони
Конибодом ва коргарони заводҳои пахтатозакунӣ мунтазам ҳаҷми меъѐри истеҳсолии худро 1,5
– 2 баробар иҷро мекарданд. “Идораи якчанд дастгоҳ” ва “Омӯхтани якчанд ихтисос” шаклҳои
нави мусобиқа гардида буд. Пеш аз ин мусобиқаи меҳнатӣ аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли мол ба роҳ
монда шуда буд, ки он бо номи “ҳаракати стахановчӣ” маълум аст.
Дар солҳои саноатикунонӣ ҶШС Тоҷикистон дар роҳи сохтмони сотсиализм қадамҳои
устувор гузошт. Дар ин марҳила дар шаҳрҳои Хуҷанд, Конибодом ва Исфара корхонаҳои
саноатӣ бунѐд карда шуданд[1, с.41].
Баъд аз ташкилѐбии ҶШС Тоҷикистон соли 1929 ба омӯзиши қувваҳои истеҳсолкунандаи
Тоҷикистон аҳамияти ҷиддӣ дода шуд. Соли 1932 барои омӯзиши Зарафшон ва водии Ҳисор
экспедитсияи илмию таҳқиқотӣ ташкил карда шуд. Фаъолияти экспедитсияи мазкур 6 моҳ
давом ѐфта, дар маҷмӯъ тақрибан майдони 100000 км2 таҳқиқ карда шуда буд. Пажӯҳишҳои
геологӣ ва омӯзиши канданиҳои фоиданок яке аз самтҳои асосии экспедитсияро ташкил
медод[15, с.20].
Дар водии Зарафшон кони баландсифати асбест ва фторит ѐфт шуд. Дар ҳавзаи дарѐи
Зарафшон конҳои мис, сурб, нуқра, асбест, хоро, ангишт, намакҳои гунонгун, ҷинсҳои
абрақдор, молибден, кварси оптикӣ, ки моҳияти бузурги саноатӣ доштанд кашф шуданд[15,
с.21].
Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки экспедитсияҳои тадқиқотӣ барои пешрафти саноати кӯҳӣ дар
минтақа аҳамияти калонро соҳиб буданд.
Дар хусуси аз таҷрибаи ҳамдигар истифода намудан байни ҷумҳуриҳои иттифоқӣ равобити
созгор ва ҳаматарафа муфид ба роҳ монда шуда буд. Ин аст, ки ҳукумати ҶШС Тоҷикистон
пайваста аз кӯмаки ҷумҳуриҳои бародарӣ бархӯрдор мегардид. Дар саноати кӯҳӣ тақрибан 30%
- и коргаронро онҳое ташкил медоданд, ки аз ҷумҳуриҳои бародарӣ барои кор ва такмили
маҳорат омада буданд.
Ташкили артелҳои саноатӣ ҳамчун қисми таркибии сиѐсати нави иқтисодӣ дар Конститусияи
соли 1929 – и ҶМШС Тоҷикистон ва баъдтар дар Конститутсияҳои соли 1931 ва 1937-и ҶШС
Тоҷикистон дарҷ гардидааст.
Дар қонунгузории ҶМШС Тоҷикистон дар ин хусус чунин меъѐр муқаррар карда шуда буд:
“Бо мақсади ба меҳнаткашон таъмин кардани озодии воқеии иттифоқҳо, Ҷумҳурии Мухтори
Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба коргарон ва деҳқонон барои муттаҳид ва ташкил
шудани онҳо мусоидат менамояд” [17].
Ин меъѐр баъди ташкилѐбии ҶШС Тоҷикистон мувофиқи Конститутсияи соли 1931-и ҶШС
Тоҷикистон тақвият ѐфт. Акнун давлат бевосита барои ташкили артелҳои саноатӣ шароит
фароҳам меовард[18].
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Тамоми ташкилоти саноатӣ аз ҷониби КМ ҲК (б) ҶШС Тоҷикистон идора карда мешуд.
“Меҳнат дар ҶШС Тоҷикистон мувофиқи принсипи “Касе, ки кор намекунад, ӯ намехӯрад”
2020 
вазифа ва кор шарафи ҳар як шаҳрванди қобили меҳнат мебошад.
Дар ҶШС Тоҷикистон принсипи зерини сотсиализм ба амал ҷорӣ карда мешавад: “аз ҳар кас
мувофиқи қобилияташ, ба ҳар кас мувофиқи меҳнаташ” [2].
Аз санадҳои меъѐрии ҳуқуқии дар боло овардашуда ва иқтибосҳо аз онҳо шаҳодат медиҳанд,
ки ташкили артелҳои саноатӣ дар мамлакат аз ҷиҳати ҳуқуқӣ қонунӣ гардонида шуда, мувофиқи
принсипҳои шӯравӣ ба роҳ монда шуда буданд.
Барои таъмин хуби саноат бо қувваи корӣ соли 1940 дар Тоҷикистон Комитети давлатии
захираҳои меҳнатӣ таъсис ѐфт. Дар натиҷа истеҳсоли ангишт аз 18,7 ҳазор тонна ба 204 ҳазор
тонна, нафт аз 26,6 ба 29,8 ҳазор тонна, истеҳсоли шоҳӣ аз 200 ба 254 тонна, пойафзоли чармин
аз 139 ҳазор ба 455 ҳазор ҷуфт, истеҳсоли матои пахтагин аз 0,1 ба 0,2 млн метр, истеҳсоли
равған аз 2,47 ҳазор тонна ба 3,54 ҳазор тонна ва истеҳсоли қувваи барқ аз 37.3 ба 62,1 млн квт
расонида шуд. Шумораи коргарон ба 140 ҳазор нафар баробар гардид.
Солҳои 1938 – 1941 нақшаҳои давлатӣ оид ба саноатиикунонии Тоҷикистон ҳамчун қисми
таркибии саноати ИҶШС тағйир ѐфт. Акнун ба сохтани корхонаҳои аҳамияти мудофиавидошта
бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекарданд.
Аз омӯзиши мавзӯи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар сохтори иқтисодии
мамлакат саноати вазнин аҳамияти хосаро доро буда ташаккули он ба инкишофи соҳаҳои
дигари хоҷагии халқ таъсири мусбат мерасонад. Бодарназардошти матолиби дар боло
овардашуда Ҳукумати Шӯравӣ дар солҳои 20-ум ва 30-юми асри гузашта сиѐсати нави
иқтисодиро ҷорӣ намуд. Ин раванд пеш аз ҳама саноати вазнинро ташаккул дод.
Ҳамин тавр, дар охири солҳои 30 – юм артелҳои саноатии соҳаи саноати вазнин, ғайр аз
иттиҳоди оҳангарон ва артелҳои оҳангарӣ ба завод ва коргоҳҳои бузурги саноатӣ табдил дода
шуданд.
ТАВЗЕҲОТ:
1.Сажен – воҳиди русии қадимаи ченкунии масофа, ки ба 3 оршин ѐ тахминан ба 2, 134 метр
баробар аст.
2.Иван Рижков – касбаш конкан (шахтиѐр) соли таваллудаш 1895. Аз соли 1909 дар ин вазифа кор
мекард. Соли 1925 ба ҳайати Иттифоқи кӯҳканон дохил шуд. Дар конҳои “Сулукта” ва
“Қӯшбулоқ №2” кор кардааст. Дар вақти таркиш дар кони “Кошбулак” соли 1927 32 сола ва
соҳиби се фарзанд буд.
3.Дмитрий Мишенко – кӯҳкан аз соли 1925 то соли 1930 дар артели “Қӯшбулоқ” кор кардааст. Аз
соли 1930 ба кони ангишти Шӯроб ба кор даромадааст.
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15.Исмоилов, Ё.Ҳ. Фаъолияти илмӣ – таҳқиқотии АИ ИҶШС дар Тоҷикистон (солҳои 1924 –
1941)
Афтореферат
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таърих/Ё.Ҳ.Исмоилов.-Душанбе,2019. – 54 с.
16.История Ленинабада (Научно-популярный очерк) Душанбе: Ирфон, 1986. -608 стр.
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18.Конститутсияи Ҷумҳурии Шӯравии Состиалистии Тоҷикистон (соли 1931).
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Вожаҳои калидӣ: адабиѐт, шоир, нависанда, адабиѐтшиносӣ, шеър, достон, таърихи адабиѐт,
ҳамкорӣ
Мақола ба таҳқиқи масъалаи ҳамкории адибони тоҷику рус ва саҳми онҳо дар инкишофи
адабиѐти тоҷик дар солҳои 1946-1960 бахшида шудааст. Қайд карда шудааст, ки дар солҳои 19461960 адабиѐти тоҷик дар заминаи ҳамкориҳои адабии суханварони тоҷику рус инкишоф меѐфт.
Дар асоси адабиѐт ва сарчашмаҳои мавҷуда масъалаи ҳамкориҳои адабии нависандагони тоҷику
рус аз лиҳози таърихӣ таҳқиқ гардидааст. Тазаккур меравад, ки давраи омӯхташаванда давраест,
ки маданияти халқи тоҷик пеш рафта, ҳамкории Тоҷикистон бо ҳама ҷумҳуриҳои бародарии собиқ
дар ИҶШС дар ҳама соҳаҳо хуб ба роҳ монда шуда буд. Мусаллам аст, ки дар чунин шароит
миѐни адибони Тоҷикистону Русия ҳамкориҳои адабӣ вусъати тоза пайдо намуда буданд, ки ин
нуқта бо мисолҳои мушаххас собит карда мешавад.
Ключевые слова: литература, поэт, писатель, литературоведение, стихотворение, поэма,
история литературы, сотрудничество
Статья посвящена вопросам сотрудничества таджикских и русских поэтов и писателей и их
вклада в развитие таджикской литературы в 1946 – 1960 гг. Отмечаются основные формы и
методы сотрудничества. Подчеркивается, что в 1946-1960-их годах таджикская литература
развивалась на основе литературных свиязей между русскими и таджикскими писателями. На
основе источников и имеющейся литературы автор освещает проблему с исторической точки
зрения, а также делает свои выводы. Изучаемый период является периодом развития отношений
между братскими странами бывшего СССР. Несомненно, в это время развивались и
литературные связи между Таджикистаном и Россией.
Key-words: literature, poet, writer, literary criticism, poem, verse, history of literature, cooperation
The article dwells on the issues concerned with cooperation between Tajik and Russian poets and
writers and their contribution into the Tajik literature development referring to 1946-1960. She
underscores the main forms and methods of cooperation. The author lays an emphasis upon the idea that
in 1946-1960 Tajik literature has developed designing on the premise of literary ties between Russian and
Tajik writers. Proceeding from sources and available literatures, the author illuminates the problem under
the historical angle, and expresses her own conclusions dealing with the theme explored. The period under
study is considered to be as development of relations between the brotherhoods countries of the former
USSR. It is clear that literary ties between Tajikistan and Russia developed at that time.
Яке аз қадамҳои муҳим дар роҳи инкишофи адабиѐти халқҳои шӯравӣ ин ҳамкории
байниҳамдигарии адибони ҷумҳуриҳои бародарӣ буд. Дар заминаи ҳамкориҳои адабӣ миѐни
адибони тоҷик ва рус дар солҳои 1946 – 1960 адабиѐти тоҷик рушд кард.
Баъди аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ адабиѐт ва санъати халқи тоҷик дар шароити осоишта рӯ ба
инкишоф оварда, дар он қарорҳои КМ ҲК (б) «Дар бораи журналҳои «Звезда» ва «Ленинград»,
«Дар бораи репертуари театрҳои драмавӣ ва чораҳои беҳтар кардани он» (соли 1946), дар
бораи операи «Дӯстии бузург»-и В.Мураделӣ (соли 1948) нақши худро гузоштанд [5, с.225].
Сохтмони фарҳангӣ дар Тоҷикистон бо вуҷуди он ҳама ихтилофоте, ки ба ин раванд хос буд,
саҳифаи дурахшоне дар таърихи нави халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин сохтмон, ки дар солҳои
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40-уми асри ХХ дар ҶШС Тоҷикистон давом дошт, боиси таҳаввулоти амиқ дар ҳаѐти маънавии
ҷумҳурӣ гардид.
Ҳодисаи муҳими сиѐсӣ ва фарҳангии ин давра эҷоди Гимни давлатии ҶШС Тоҷикистон дар
соли 1946 мебошад, ки онро бастакор С.Юдаков ба шеъри А.Лоҳутӣ навиштааст. Бояд зикр
намуд, ки ин гимн аз соли 1946 то соли 1994 ҳамчун гимни давлатӣ хизмат намуда, дар соли
1994 матни он дар асоси озмун бар шеъри Шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ иваз
шуд.Вале ҳамоно мусиқии мутантане, ки Сулаймон Юдаков дар соли 1946 барои Гимни
давлатии ҶШС эҷод карда буд, ҳамчун мусиқии Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз
дошта шудааст.
Дар моҳи сентябри соли 1949 дар шаҳри Москва даҳаи адабиѐт ва санъати тоҷик баргузор
гардид. Дар даҳа 30 нафар адиби тоҷик иштирок менамоянд ва дар баррасии асарҳои онҳо 45
нафар намояндагони адабиѐти рус ширкат мекунанд. Дар қасри адибони Маскав шаби адабии
устод Айнӣ бо ширкати нависандагони рус К.Симонов, К.Федин, А.Фадеев, Л.Леонов барпо
мегардад[ 10].
Дастоварди нависандагон ва шоирони тоҷик аз ҷониби шоирону нависандагони рус баҳои
баландро сазовор гардид [5,с.226]. Бояд хотиррасон намоем, ки шоирону нависандагони тоҷик
аз ин чорабинӣ баҳраи зиѐд бардошта буданд.
Дар навбати худ РСФСР низ дар Тоҷикистон рӯзҳои фарҳангӣ ва адабии худро гузаронд.
Дар натиҷаи ба роҳ мондани ин қабил чорабиниҳо шоирону нависандагон бо эҷодиѐт ва
малакаю маҳорати ҳамдигар шиносоӣ пайдо менамуданд. Дар ин давра асарҳои нависандагон
ва шоирони рус ба забони тоҷикӣ баргардон шуданд [5, с.227].
Бояд гуфт, ки дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир ва нависандагони рус низ
фаъолият мебурданд, ки дар рушди адабиѐти ҷумҳурӣ саҳми назаррас доштаанд.
Дар солҳои 50 – уми асри ХХ як қатор асарҳои адибони русзабон ба монанди китобҳои Г.
Шелест, таҳти унвони “Аз паи изи гарм”, “Субҳи хомӯшнашаванда” романи “Рӯзҳои корӣ” ва
повести “Дар масири худ”, ҳамчунин очеркҳо дар бораи ҳаѐти ҷумҳурӣ, ки аз ҷониби В.
Бадерин, Д. Дудкин, Л. Горлеский навишта шуда буд, миѐни хонандагони тоҷик маҳбубият
пайдо намуданд. Тарҷумонҳои рус В. Кириллов, М. Фофанова, Е. Петров якчанд асари шоирон
ва нависандагони тоҷикро ба забони рӯсӣ тарҷума намуда буданд[5, с.230].
Дар асарҳои адибони тоҷик мавзӯъҳои ҳаѐти сотсиалистӣ, ғалабаи таърихии халқи шӯравӣ
бар фашизм, мубориза алайҳи зуҳуроти миллатгароӣ ва боқимондаҳои урфу одатҳои
зараровар, тарғиби ғояҳои дӯстии халқҳо, меҳанпарастии сотсиалистӣ тараннум мешуданд. Дар
ин давра асарҳои С. Айнӣ «Ёддоштҳо», Ҷалол Икромӣ «Шодӣ», Раҳим Ҷалил «Одамони
ҷовид», Фотеҳ Ниѐзӣ «Вафо» ва асарҳои манзуми Мирзо Тур- сунзода «Қиссаи Ҳиндустон»,
«Ман аз Шарқи озод», «Ҳасани аробакаш», «Чароги абадӣ», «Садои Осиѐ», Мирсаид
Миршакар «Панҷи ноором», «Қишлоқи тиллоӣ» пешкаши хонандагон шуданд. Барои асарҳои
баъдиҷангӣ С.Аӣнӣ, М.Турсунзода ва М.Миршакар сазовори унвони Лауреати Мукофоти
Давлатӣ гардиданд. Баъд аз ҷанг насли нави шоирону нависандагон Ф.Муҳаммадиев,
Ф.Ансорӣ, Ғ.Мирзо, А.Сидқӣ, А.Баҳорӣ, М.Фарҳат, А.Шукӯҳӣ ба шоҳроҳи адабиѐт қадам
ниҳоданд.
Бояд гуфт, ки дар амал ҷорӣ кардани сохтмони фарҳангӣ дар Тоҷикистон ба як қатор
душворӣ аз қабили ақибмондагии иқтисодӣ ва фарҳангӣ, бесаводии аҳолӣ, бозмондаҳои
даврони феодалӣ, муқовимати унсурҳои мухолиф ва ғайра дучор гардид.
Вазъи ба амал омада аз нав тарбия кардани синфи коргарро тақозо менамуд, ки то аз
техникаи замонавӣ истифода намуда тавонад, сифат ва ҳаҷми маҳсулотро зиѐд кунанд. Дар ин
ҷода аввалин чорабиниҳо ин маҳви бесаводӣ дар мамлакат ба ҳисоб мерафт.
Роҳбарияти ҷумҳурӣ ҳолати пешомадаро ба назар гирифта, тамоми чораҳоро меандешид то
аз вазъи ба амал омада барояд. Ин дар ҳоле амалӣ гашт, ки инқилоби он дар мамлакат ғалаба
намуд, ки дар ғалабаи он дар ҶШС Тоҷикистон саҳми ҷумҳуриҳои бародарӣ хеле калон буд.
Дар назди адибон ва ходимони санъат вазифа гузошта шуда буд, ки адабиѐт, кино, театр,
мусиқӣ бештар ба ҳаѐт наздик карда шуда, дараҷаи ғоявӣ - бадеии онҳо баланд бардошта
шавад. Хонандагон бо асарҳои М.Турсунзода, М.Миршакар, Б.Раҳимзода, Ф.Ниѐзӣ,
Ф.Ансорӣ, Ғ.Мирзоев, А.Сидқӣ, А.Баҳорӣ, В.Криллов, Л.Горлетский ва дигарон, ки ба
водиҳои Вахшу Ҳисор, заминҳои навкорами вилояти Қурғонтеппаву Ленинобод, ГЭС-и
Қайроққум, комбинати шоҳибофии ш. Ленинобод.
Эҷод гаштани драмаҳои нав ба забони тоҷикӣ тарҷума шудани шоҳасарҳои драматургони
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ватанӣ ва ҷаҳонӣ саҳнаи театрҳои моро бой намуда, мазмуну мундариҷаи кори онҳоро ғанӣ
гардониданд. Дар саҳнаи театри Опера ва балети ба номи С.Айнӣ асарҳои барҷастаи
2020 
П.Чайковский, Р.Корсиков, В.Шекспир, Ҷ.Верди ва нахустбалети тоҷик «Лайлӣ ва Маҷнун» - и
бастакор С.Баласанян ва ғайра намоиш дода шуданд [9, С.441-443].
Дар Театри опери ва балети ба номи С.Айнӣ бештар осори классикони рус аз қабили
“Достони шоҳ Султон” ва “Шоми май”-и Н.Римский- Корсаков, “Княз Игор”- и А.Бородин,
“Парии обӣ”-и А.Даргомитский, “Пиковая дима”- и П.Чайковский ба саҳна гузошта шуда, ба
ин васила тамошобини тоҷик бо осори маъруфи халқи рус ошно карда мешуд.
Ҷ.Икромӣ соли 1949 қисми дуюми романи “Шодӣ”- ро чоп намуд, ки ҳар ду қисми он соли
1950 ба забони русӣ тарчума гардида, чоп шуд.
Яке аз дастовардҳои бузурги адабиѐти Шӯравии тоҷик, ки бо ѐрии адибони рус ба даст
оварда шудааст, ин инъикоси реализми сотсиалистӣ (ҷамъиятӣ) мебошад. Дар ин давра шоиру
нависандагони тоҷик аз адибони рус шаклҳои нави адабиро аз худ намуданд. Ҷалол Икромӣ
менависад: “Ман М.Шолоховро устоди худ медонам. Ромни навиштаи ман “Шодӣ” дар зери
таъсири асари вай “Понятой целины” рӯи қоғаз омадааст” [2.с,122].
Ҷ.Икромӣ соли 1949 қисми дуюми романи “Шодӣ”- ро чоп намуд, ки ҳар ду қисми он соли
1950 ба забони русӣ тарчума гардида, чоп шуд.
Пажӯҳишгарони осори С.Айнӣ қайд менамоянд, ки устод Айнӣ ба эҷодиѐти нависандаи
намоѐни рус Максим Горкий баҳои баланд дода, чунин навиштааст: «Баъди ташкили
Нашриѐти давлатии Тоҷикистон ман имкон пайдо намудам, ки асарҳои «Бачагӣ», «Дар байни
одамон» ва баъзе мақолаҳои М. Горкийро бо забони тоҷикӣ мутолиа намоям. Ман ҳаминро
мехоҳам қайд намоям, ки таҷрибаи бойи эҷодии ман аз омӯзиши асарҳои М. Горкий хеле
вобаста аст. Ман аз ин нависандаи бузург бисѐр чизҳоро, аз ҷумла, офариниши образҳо, тарзи
муқоиса ва метафора, тарзи баѐни характери қаҳрамонҳо, услуби содаи ифодаи бадеиятро
омӯхтам...»[11].
Дар солҳои 1949-1954 асари чорҷилдаи тарҷумаиҳолии С.Айнӣ «Ёддоштҳо» ба табъ мерасад,
ки дар он муҳимтарин лаҳзаҳои таърихи ҳастии халқи тоҷик дар охирҳои асри XIX ва ибтидои
асри XX инъикос ѐфтааст[13]. Дар таълифи «Ёддоштҳо» асарҳои тарҷумаиҳолии адабиѐти рус,
махсусан «Бачагӣ», «Дар байни мардум» ном асарҳои ѐддоштии нависандаи рус А. М. Горкий
чун манбаи адабӣ истифода шудаанд. Устод Айнӣ аз миѐнаҳои солҳои 30- юм ба омӯхтани
асарҳои М.Горкий диққати ҷиддӣ дод ва асарҳои номбурда дар таҳрири адабии ӯ дастраси
хонандаи тоҷик гарди- данд. Омӯзиши эҷодиѐти М. Горкий ба С.Айнӣ имконият додааст, ки аз
саргузаштҳои худ, аз муҳити солҳои кӯдакӣ ва ҷавонӣ, чизи асосиро аз чизи ғайриасосӣ ҷудо
кунад ва бо ҳамин моҳияти иҷтимоии воқеаҳои «Ёддоштҳо»-ро афзун гардонад[12].
Адибони рус ва халқҳои бародари собиқ ИҶШС ҳанӯз дар замони зиндагиаш ба эҷодиѐти
Садриддин Айнӣ баҳои баланд додаанд.Минҷумла, шахсиятҳои барҷаста, аз қабили Л.Леонов,
Ю.Фучик, Ч. Айтматов, К. Федин ва чандин шоирону нависандагони адабиѐти ҷаҳонӣ ба осори
устод С.Айнӣ баҳои сазовор додаанд[11 ].
Дар ин давра шоиру нависандагони тоҷик аз адибони рус шаклҳои нави адабиро аз худ
намуданд. Ҷалол Икромӣ менависад: “Ман М. Шолоховро устоди худ медонам. Романи
навиштаи ман “Шодӣ” дар зери таъсири асари вай “Поднятая целина” рӯи қоғаз омадааст”[2,с. 122].
Ғанӣ Абдулло бошад дар солҳои 50 – уми асри ХХ бо В.С. Вишевск робитаи дӯстӣ дошт.
Абдулло Ғанӣ навишта буд, ки агар агар таъсири эҷодиѐт ва сӯҳбати В.С. Вишевск ва Н.
Погодин намебуд ӯ ҳеҷ гоҳ драмма эҷод намекард [6].
Яке аз нависандагони номии Тоҷикистон Раҳим Ҷалил соли 1949 романи “Одамони ҷовид” –
ро навишт, ки сабки навиштани роман ба асарҳои нависандагони рус монандӣ дошт. Бе ягон
шаку шубҳа метавон гуфт, ки дусти ва ҳамнишинӣ бо адибони рус бевосита таъсир
расонидааст[4,с.404].
Дар ин солҳо дар саҳифаҳои рӯзномаи “Стахановчӣ” шеърҳои А.Тоҳирӣ, М. Фарҳод ва
дигар шоирони ҷавон пайваста чоп мешуданд [4,с.405].
Дар давраи мазкур методҳои нави навиштани асарҳои бадеӣ ба адабиѐти тоҷик ворид
гардид. Акнун шоиру нависандагони тоҷик бештар роман, повест ва очерк менавиштагӣ шуда
буданд. Драмматургияи тоҷик низ дар зери таъсири адабиѐти рус инкишф меѐфт.
Дар саҳнаҳои театри тоҷик адабиѐти рус мавқеи хосро ишғол менамуд. Санаи 19 июни соли
1948 дар театри Ордени байрақи Сурхи меҳнатдорӣ давлатии академикию драммавии ба номи
Абулқосим Лоҳутӣ асари драмматурги машҳури рус А.М. Островский “Духтари бебисот” ба
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саҳна гузошта шуда буд. Соли 1952 ба муносибатии 100 солагии Н.В. Гогол театри мазкур
намоишномаи “Муфатиш”-ро ба саҳна гузошта буд [8, с.77].
Соли 1951 шӯъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ташкил ѐфт. Дар
нахустин конфренсияи адабии шӯъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар
вилояти Суғд, соли 1952 Раҳим Ҷалил котиби масъул интихоб шуд[1,с.243] Минбаъд бо
роҳбарии Раҳим Ҷалил ҳамкориҳои шоирону нависандагони вилоят бо адибони рус густариши
тоза пайдо намуд.
Ҳамин тавр ҳамкориҳои адибони тоҷику рус дар ташаккули адабиѐти тоҷик саҳми бузург
дорад. Дар солҳои 1946 – 1960 раванди ҳамкориҳоии адабӣ дар қатори дигар соҳаҳои ҷомеа дар
сатҳи баланд қарор дошт. Ба ин пеш аз ҳама сиѐсати Ҳукумати Шӯравӣ сабаб гардида буд. Дар
эҷодиѐти адибони тоҷик раванди “Дӯстии халқҳо” таъсири калон гузоштааст. Инро мо дар
эҷодиѐти Мирзо Турсунзода ва Мӯъмин Қаноат бараъло эҳсос карда метавонем. Дар охир ба
хулосае омадан мумкин аст, ки ҳамкориҳои адабии адибони тоҷику рус дар солҳои 1946 – 1960
боиси рушди адабиѐти тоҷик гардида адибони ҷавонро тарбия намуда ба камол расонид.
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Маќола ба тањлили тањдидњое, ки аз љониби ташкилотњои террористї ба давлатњои аъзои
СЊШ вуљуд дорад, бахшида шудааст. Cабабњои асосии пайдоиши ташкилотњои террористї ва
мубориза бо онњо дар қаламрави СЊШ тањќиќ мегардад. Дар маќола асосан фаъолияти
ташкилотњои террористї ба монанди Њаракати исломии Ўзбекистон, Њаракати исломии
Туркистон, Њизб-ут-тањрир ал-Исломї, Акрамия ва дигар ташкилотњои терроризми
байналмилалї ва инчунин фаъолияти онњо дар истифодаи шабакаи интернет барои љалби љавонон
бањогузорӣ мегардад. Наќши СЊШ бар мубориза бо ташкилотњои террористї тањлил гардид.
Тазаккур меравад, ки айни замон СЊШ фаъолияти табиии рушди худро дар соњаи амнияти
байналмилалї пеш гирифт, ки ин кафили сулњу субот, оромї на фаќат дар минтаќа, балки дар
љањон ба њисоб меравад.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Региональная
антитеррористическая структура (РАТС), международный терроризм, сепаратизм,
экстремизм, региональная безопасность
В статье анализируются угрозы, исходящие от террористических организаций для
государств-членов ШОС. Также исследованы основные причины возникновения террористических
организаций и борьба с ними на пространстве ШОС. В статье в основном оценивается
деятельность террористических организаций, таких как Исламское движение Узбекистана,
Исламское движение Туркестана, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Акрамия, и других
международных террористических группировок, а также использование ими Интернета для
привлечения молодежи. Определяется роль ШОС в борьбе с этими террористическими
организациями, которая развернула свою деятельность в области международной безопасности и
является гарантом мира, стабильности не только в регионе, но и во всем мире.
Key-words: Shanghai Organization Cooperation (ShOC), regional anti-terrorist structure (RATS),
international terrorism, separatism, extremism, regional security
In his article the author analyzes the threats posed by terrorist organizations to ShOC member states.
As well as, the principal reasons for terrorist organizations emergence and in combat with them in ShOC
space are canvassed. Properly, the author assesses terrorist organizations activities, such as the Islamic
Movement of Uzbekistan, Islamic Movement of Turkestan, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Akramiya and other
international terrorist organizations and their usage of the Internet to attract young people as well. The
role of the SCO in the fight against these terrorist organizations has been analyzed again, and now the
SCO has naturally launched its activities in the field of international security, which is the guarantor of
peace and stability not only in the region, but throughout the world. The author of the article determines
the role of ShOC in in combat with the relevant terrorist organizations, which has developed its activities
in the field of international security and is considered to be as a guarantor of peace and stability, not only
in the region, but throughout the world either.

33

№1(66) 2021

 НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES

Њодисањои солњои охир равшан нишон медињанд, ки терроризм, экстремизм ва сепаратизм ќуввањои ба ном «сегонаи бадї» - ба зуњуроти дањшатноки замони мо мубадал гардида, ба яке
аз тањдидњои асосии њаѐти одамони муосир табдил ѐфтаанд. Зеро солњои охир таќрибан 200000
нафар одамон аз дасти террористон њалок гардида, мутассифона шумораи онњо рўз аз рўз
меафзояд.
Хусусиятњои фарќкунандаи терроризми замони муосир ин пеш аз њама: љањонишавї,
касбсозї, эътимод ба идеологияи экстремистї, истифодаи васеи аслиња ва технологияњои
муосир, ќатли намоишї ва генотсид, истифодаи васоити ахбори омма ва интернет ва дигар
њолатњои ба ин монанд, ки терроризм ва экстремизмро падидаи хатарноки воќеияти муосир
мегардонад. Имрўз, шумораи афзояндаи коршиносон ва муњаќќиќон терроризми
байналмилалиро як намуди нави муноќишаи глобалї мењисобанд, ки бори аввал дар миѐнаи
солњои 1970-ум муњокима шуда буд.
Терроризми байналмилалї бо сабаби он, ки он ба тартиботи њуќуќии байналмилалї ва
муносибатњои байнидавлатї тањдид мекунад, хавфи махсус дорад. Њама гуна амали терроризми
байналмилалї ба манфиатњои як ќатор давлат таъсир мерасонад ва барои пешгирии чунин
амалњо њамкории васеи байнидавлатї зарур аст.
Бо ин маќсад Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) ба фаъолият шурўъ кард ва Оинномаи
СЊШ санади таъсисдињандаи ин иттињодия, муборизаи муштарак алайњи терроризм,
сепаратизм ва экстремизмро дар њама зуњуроти худ њамчун яке аз вазифањои калидии ин созмон
муайян кардааст [2,с.17]. Инчунин СЊШ ягона ташкилоти байналмилалие мебошад, ки Осиѐи
Марказиро бо Хитой ва Русия муттањид месозад [9,с.24]. Солњои охир мо шоњиди
муттањидгардии Њиндустон ва Покистон ба СЊШ гардидем, ки ин муттањидгардии давлатњо
роњњои навро дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм мекушояд. Афзалиятњои
ин иттињодия инчунин мубориза бар зидди гардиши ғайриќонунии маводи мухаддир, яроќ,
лавозимоти љангї ва маводи тарканда, маводи ядрої ва радиоактивї, љинояткории
муташаккилонаи фаромарзї, њамкорї дар соњаи амнияти байналмилалии иттилоотї, тањкими
амнияти сарњад ва мубориза бо муњољирати ғайриќонуниро дар бар мегирад.
Дар шароити муосир, рушди устувор комилан аз таъминоти бехатари кишварњо вобастагии
калон дорад. Бо пайдоиши давлатњои нави мустаќил дар минтаќаи Осиѐи Марказї низоми нави
муоширати байнидавлатї оғоз ѐфт. Зарурати таъљилии њалли як ќатор масъалањои мураккаби
иљтимоию сиѐсиро бо шароити нав изњор кард, ки воридшавии ташкилотњои радикалї ба
минтаќа, пањн ва таќвияти нуфузи онњо дар заминаи институтњои заифи давлатї шиддат ѐфт.
Яке аз њадафњои асосии муколама ва њамкорињои кишварњои њамсоя ин дар минтаќа фароњам
овардани шароити мусоид барои таъмини бехатари ва муњити ором буд [1, с. 42].
Ќадами аввалин дар ташаккули низоми минтаќавии амният созишномањое мебошад, ки дар
доираи «Панљгонаи Шанхай» баста шудааст, ки минбаъд њамчун СЊШ барои таъмини
бехатарӣ дар минтаќа фаъолияташро ба роњ мондааст.
Аз љониби коршиносони хориљї ду њолати пањншавї ва инкишофи љиноятњои террористї,
яъне дохилї ва берунї муайян гардидааст. Њолати аввал сатњи баланди камбизоатї, бекорї ва
бетартибињои иљтимої ва паст будани сатњи саводнокии ањолї, нобаробарии назарраси
иљтимої ва ѓайра мебошад. Њолати дуввум ин пеш аз њама мавќеи геополитикии минтаќањои
СЊШ мебошад, ки бо чунин минтаќањои ноустувор аниќтараш хатарнок хоњ ноњоњ пайваста
њастанд, аз он љумла бо, Афғонистон, Ќафќоз, Вилояти Худмухтори Синсзяни Хитой ва ѓ.
Нисбати зиѐд гардидани аъзоѐни ташкилотњои террористи аз њисоби камбизоатї, бекорї ва
дигар њолатњои номбурда шояд нуќтаи назари коршиносони хориљї дуруст бошад, аммо мо бо
ин фикр бо пуррагї рози шуда наметавонем, зеро камбизоатї, бекорї ва дигар њолатњо асос
шуда наметавонад, ки террорист гардида худро тарконанд ѐ гурўњи одамонро њалок намоянд.
Њоло дар љомеаи мо ва умуман дар тамоми љањон терроризми Исломї бо њар гуна номњо хеле
пањн гардидааст ва љавонон новобаста аз вазъи иљтимоиву иќтисодии худ шомили ин
ташкилотњои террористї гардида истодаанд.
Мутаассифона, террористони Исломї дар дохили давлатњои аъзои СЊШ низ зиѐд гардида
истодаанд, ки ин њолат бояд бо кўшиши Созмон њаллї худро ѐбад. Ба ин мисолњои зиѐд овардан
мумкин, аз љумла Њаракати Исломии Ўзбекистон аз љониби Љумъа Намангонї ва Тоњир
Юлдошев соли 1996 дар заминаи якчанд њизбњо ва њаракатњои сиѐсии манъшуда бо маќсади
ташкили давлати Исломї дар водии Фарғона кўшиш намудааст. Инчунин ин њаракат дар љанги
шањрвандии Тољикистон дар пањлўи мухолифин фаъолона ширкат варзидааст. Баъдтар ба як
ќатор амалњои террористи дар ќаламрави Ӯзбекистон асос гузоштааст, ки ба ин мисол шуда
метавонад воќеаи 2 феврали соли 1999 дар Тошканд ба амал омада.
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Соли 2001 њаракати дар боло номбурда номашро бо номи «Њаракати Исломии Туркистон»
(ЊИТ) иваз намуд ва ин њаракат сарчашмаашро аз гурўњњои террористии Алќоида ва Толибон
2020 
гирифтааст.
Дар солњои охир маълумот оиди љалби љавонон ба сафъи ЊИТ дастрас гардидааст ва сафи
нав асосан аз ќатори муњољирони ўзбек дар Федератсияи Русия љалб гардида истодаанд [4]. Бо
маълумоти коршинос-мутахассисонї Донишгоњи тањќиќоти байналмилалии МГИМО,
Вазорати корњои хориљии Русия, ЊИТ бо сурати тез сафи худро дар њудуди Ќирѓизистон низ
зиѐд карда истодааст. Ногуфта намонд, ки соли 2013 маќомоти Кумитаи давлатии амнияти
миллии Љумњурии Ќирғизистон чанд нафар азоѐни гурўњи террористиро дастгир намуданд, ки
онњо наќшаи гузаронидани як ќатор амалњои террористиро дар ваќти баргузории Саммити
СЊШ дар шањрњои Бишкек ва Ош доштанд. Террористон дар Сурия тайѐр гардида, барои
амалњои террористиро иљро намудан фиристода шуда буданд. Мушкилии калон дар он аст, ки
ташкилотњои террористї љавононро љалб намуда, барои содир намудани амалњои террористи
тайѐр мекунанд ва ба давлати худ мефиристонанд. Тайѐрї асосан дар Сурия гузаронида
мешавад, аз њама хатарнокаш дар он, ки дар Федератсияи Русия низ љавононе, ки ба
муњољирати мењнати рафтаанд, ба сафъи дастањои террористї љалб намуда барои содир
намудани љинояти террористї ѐ экстримистї тайѐр мекунанд ва љавонони тайѐргардида боз ба
давлати худ баргашта иљроиши вазифаро аз роњбарияти ташкилоти террористї интизор
мешаванд.
Дигар дастаи террористии хатарнок дар дохили давлатњои аъзои СЊШ ин Њизб-ут-Тањрир
ал-Исломї (Њизби Нањзати Исломї) - як созмони байналмилалии мазњабї ва сиѐсї, ки соли
1953 таъсис дода шудааст ва маќсади онро дорад, ки њукуматњои ғайриисломиро аз байн бурда,
мусулмононро ба њаѐти пешина, воќеи, тарзи исломї баргардонад [3,с.131]. Њизб-ут-Тањрир дар
Русия аз соли 2003, дар Ќазоќистон барои экстремизм аз соли 2005, инчунин дар Тољикистон ва
Ӯзбекистон њамчун созмони террористї эътироф карда шудааст. Њизб-ут-Тањрир солњои охир
корњои зиѐдро ба амал бароварда, ба худ аъзоњои навро љалб намудааст. Инчунин аз
маълумотњои мављуда дар солњои охир ин гурўњ кори худро дар давлатњои Ўзбекистон,
Ќазоќистон ва Ќирѓизистон хуб ба роњ мондааст, ки аъзоѐни он ќариб ба 20000 нафар
расидааст. Аз њама минтаќаи хатарнок дар инкишофи гурўњи террористї ин вилоятњои Ош ва
Љалолободи Ќирѓизистон мебошад. Ногуфта намонд, ки аъзоѐни гурўњи террористии Њизб-утТањрир дар Федератсияи Русия низ кам нестанд, њамасола дар шањрњои калони Русия ба мисоли
Санкт-Петербург, Челябинск, Ќрим ва дигар шањрњо аъзоѐни ин даста дастгир мегарданд.
Солњои 90-уми асри XX роњбари гурўњи террористии Њизб-ут-Тањрир Акрам Юлдошев дар
Узбекистон гурўњи экстримистиро бо номи «Акрамия» ташкил мекунад. Акрамия идеологияи
худашро бо номи «Роњ ба имони њаќиќї» муарифї менамояд. Маќсади асосии ин дастаи
экстримистї сарнагун намудани њукумати амалкунандаи Ўзбекистон ва ташкил намудани
давлати Исломї дар Ўзбекистон буд. Ин гурўњи экстримистї якчанд амалњои љиноиро дар
Ўзбекистон ба дўши худ гирифтааст, инчунин шўрише, ки дар шањри Андиљон моњи маи соли
2005 бо хунрезии зиѐд гузаронида шудааст.
Аз рўи баъзе маълумотњо, гурўњи акрамистон аз ќатори муњољирони Осиѐи Марказї таи
чанд сол аст, ки дар Русия фаъолият дорад. Аз љумла, дар сайти «Антитеррор» дар соли 2014
ќайд карда шуд: «Дар назари аввал, фаъолияти акрамистон дар Русия набояд боиси нигаронї
шавад. Аммо пас аз шӯриши Андиљон дар бораи ваъдањои акрамистон, ки онњо танњо «усулњои
ғайри низомии мубориза»-ро истифода мебаранд боиси нигаронист. Шўрише, ки дар Андиљон
гузаронида шуд, хеле хуб ба роњ монда шуда, ќисми ањоли ба митинги ором баромадаанд, аммо
дар рафти митинг иштирокчињо номаълум аз куљо соњиби яроќњои оташфишон мегарданд. Баъд
дар рафти тафтишот маълум мегардад, ки ташкилкунандањои митинг ба маблѓи 300 њазор
долларї амрикои аз гурўњњои љинояткоронї Љумњурии Ќирѓизистон яроќ харидори намуда бо
роњи пинњонї ба мамлакати худ ворид намудаанд.
Оид ба фаъолияти ин ташкилоти экстримистї дар Осиѐи Марказї муборизаи љиддї оѓоз
гардидааст, аз љумла суди Ќирғизистон дар соли 2014 дар асоси мурофиаи якљояи Кумитаи
амнияти миллї ва Прокуратураи генералии љумњурї гурўњи исломии «Акрамия»-ро
экстримисти эълон кард ва фаъолияти онро дар њудуди мамлакат манъ намуд.
Дар байни тарафдорони «Акрамия» соњибкорон бисѐранд, зеро идеологияи он ба даст
овардани сарватро истисно намекунад. Айтмамат Тентибоев дар маќолаи худ бо номи
«Акрамистон Бишкекро азхуд карда истодаанд» навиштааст, ки новобаста аз эътирофи
Акрамия, ки дар Ќирғизистон ғайриќонунї аст, дар минтаќањои љанубї намояндагони ин
мазњаб фаъолияташро вусъат медињанд ва аъзоњояшро аз њисоби љавонони Ўзбекистон зиѐд
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намуда истодааст. Роњ барои фаъолияти «Акрамия» курсњои гуногун мебошанд, аз љумла тайѐр
кардани љавонон ба ихтисосњои корї (таъмири мошинњо, техникаи маишї, истењсоли
мањсулоти ќаннодї ва ѓ.). Хатмкардагони чунин курсњо, ки кӯмаки моддї мегиранд, тиљорати
худро боз мекунанд [8].
Дар Тољикистон бошад нисбат ба давлатњои аъзои СЊШ фаъолияти террористї солњои охир
коњиш ѐфтааст, аммо љалби љавонон ба ташкилотњои террористие, ки дар Сурия ва дигар
давлатњо фаъолият мебаранд, идома дорад. Дар содир намудани љиноятњои террористї,
экстримистї ва љалби љавонон ба ташкилотњои террористї сањми собиќ њизби сиѐсии
мухолифин Њизби нањзати Исломии Тољикистон (ЊНИТ) хеле калон аст. Аксарияти амалњои
террористие, ки дар Тољикистон содир шудааст ѐ дар ваќти тайѐри ба љинояти террористї ва
экстримистї дастгир гардидаанд, аъзоѐни ин њизби сиѐсї мебошанд.
Њукумати Тољикистон сариваќт дарк намуда, барои ќатъ гардидани фаъолияти ин њизби
сиѐсї мусоидат кард. Аммо бо як ќатъ кардани фаолият кор набояд ба итмом расад, зеро
нафароне, ки аъзои ин њизб буданд њоло њам барои давлати Тољикистон ва халќи он хатари
калон дорад. Тољикистон нисбати экстримистон ва террористон дигар набояд принсипи
инсондўстиро истифода намояд. Њоло њам сариваќт аст, ки Тољикистон собиќ аъзои ЊНИТ-ро
экстремист эълон карда, нисбати љиноятњои экстремистї ва террористие, ки солњои 1991-1997
содир кардаанд ба љавобгарї кашад, зеро њаѐти шахс арзиши олї мебошад ва барои оѓоз
кардани парвандаи љиноятї нисбат ба љиноятњои бар зидди шахсият мўњлат пешбинӣ
нашудааст. Мисоли ин дар давлатњои Аврупо барои љиноятњои солњои 1941-1945 асри XX содир
гардида, садњо парвандаи љиноятї оѓоз гардидааст ва аксарияти парвандањо пас аз 50-55 соли
хотимаи љанг оѓоз гардидаанд.
Ба гуфтаи Е. Сисоев, безараргардонии фаъолияти экстремистї-террористии ЊНИТ ба
коњиши љалби шањрвандони Тољикистон мусоидат кард [6, с. 6].
Дигар минтаќаи хавфнок, ин ноњияи худмухтори Уйғури (Синсзян) Хитой мебошад [3, с. 113].
Дар ин минтаќа милатњои гуногун ба монанди: уйғур, ќазоќ, ќирѓиз, ўзбек, муғул, тољик, тотор,
даур, рус ва дигар миллатњо хеле зиѐданд. Ќисми ањолии ин минтаќа дар ќашшоќї зиндагї
дорад ва байни ањолї доимо нофањмии зиѐд мављуданд, сабаби асоси мањалчигї, милатгарої,
гуногунии динњо, бар замми ин њар гуна гурўњњои хурд-хурди љинояткорон фаъолият мебаранд,
ки ин њолат ташкилотњои террористиро дар хомўшї ва бетараф истодан намемонад.
Дар тўли фаъолияти худ СЊШ якчанд њуљљатњоро дар мубориза бар зиддї терроризм,
экстремизм ва сепаратизм ќабул кардааст. Барои дар амал тадбиќ намудани њуљљатњо ва
созишномањо барои мубориза бо љиноятњои махсусан вазнин зарур буд, ки маќомоти махсус
ташкил гардад ва соли 2002 барои ташкили маќомоти нав бо номи Сохтори минтаќавии
зиддитеррористї (СМЗТ) бо сањми аъзоњои СЊШ ќадамњои аввалин гузошта шуд ва ин
ташкилот 17-уми июни соли 2004 расман кушода шудааст [7,с.9-10].
Ногуфта намонд, ки сањми СМЗТ СЊШ дар пешгирии љиноятњои террористї, экстремистї
ва сепаратистї дар Тољикистон ва дигар давлатњои аъзо кам нест. СМЗТ маќомоти
доимамалкунандаи СЊШ мебошад, ки барои мусоидат ва њамоњангї байни маќомоти
салоњиятдори давлатњои аъзои созмон дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм,
ки дар Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз
15 июни соли 2001 пешбинӣ шудааст, фаъолият менамояд [1,с.48]. Айни замон роњбарии ин
сохторро намояндаи Тољикистон Љумъахон Ѓиѐсов аз 1 январи соли 2019 ба ўњда дорад. Созмон
дар фаъолияти худ ба бисѐр дастовардњо дар таъмини бехатарӣ ноил гардидааст.
Дар солњои охир истифодаи васеи технологияњои муосири иттилоотї аз љумла шабакаи
интернет аз љониби ташкилотњои террористї ва экстремистї ба роњ монда шудааст. Дар ин
хусус густариши њамкорињои кишварњои узви СЊШ дар соњаи таъмини амнияти иттилоотї ва
пешгирии истифодаи технологияњои иттилоотї, ки маќсадњои харобкунанда доранд, ањамияти
муњим пайдо кардааст [10,с.139-140]. Њуљљати калидии СЊШ дар ин соња Созишномаи њамкорї
дар соњаи амнияти байналмилалии иттилоотї мебошад, ки рушди механизмњои мубориза бо
кирдорњои ғайриќонунї ва пешгирии идеологияи терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар
интернет мебошад [5,с.69].
Бо ин маќсад, яъне барои манъ кардани истифодаи интернет дар ташвиќи идеологияи
терроризм, сепаратизм ва экстремизм корњои зиѐд ба роњ монда шудааст, аз љумла: зиѐда аз
2300 сайти экстремистї ва террористї муайян карда шудаанд; таќрибан 45000 маводи видеої,
аудиої, фотоэлектронї ва њаргуна адабиѐти хусусияти даъват ба сафи гурўњои террористї ва
экстремистї дарѐфт ва безарар гардонида шуд; парвандањои љиноятї ва маъмурї нисбат ба
гунањкорон оѓоз гардида, нафарони гунањкор ба љавобгарї кашида шудаанд.
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Соли 2015 аввалин машќњои муштараки зиддитеррористии маќомоти салоњиятдори
давлатњои аъзои СЊШ оид ба муќовимат ба истифодаи интернет бо маќсадњои террористї,
2020 
људоихоњї
ва экстремистї «Сямин-2015» дар Хитой баргузор гардид. Дар љараѐни машќњо
чорањои амалї оид ба њамкорї ва њамоњангсозии фаъолияти маќомоти салоњиятдори давлатњои
аъзои СЊШ дар ин соња тањия карда шуданд [7, с.14].
Бояд ќайд намуд, ки машќњои мушараки зиддитеррористї на танњо дар доираи љиноятњои
дар интернет содиршаванда, ба монанди даъват ба ташкилотњои террористї, инчунин барои
дар амал пешгири кардани љиноятњои террористї аз соли 2002 то њол давом дорад. Машќњои то
соли 2007 гузаронида шуда, «Њамкорї» ном доштанд ва бо иштироки њайати мањдуди ќуввањои
мусаллањи давлатњои аъзои СЊШ баргузор шуданд. Аз соли 2007 бошад дар мубориза бар
зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар доираи СЊШ машќњои муштараки
зиддитеррористии ќуввањои мусаллањи давлатњои аъзои Созмон бо номи «Миссияи сулњ» дар
њар ду сол як маротиба гузаронида шуда истодааст.
Машќњои «Миссияи сулњ» миќѐси васеъ ва њамаљонибаро дар бар мегирад, ки дар пойгоњњои
таълимї-њарбї, ки дар минтаќањои дурдасти кўњистон, минтаќањои ноњамвор, биѐбон ва
минтаќањои шањрї дар ќаламрави як ќатор давлати аъзои СЊШ љойгиранд, гузаронида
мешаванд. Дар ин чорабинињо њазорон контурњои воњидњои махсуси зиддитеррористии
ќуввањои мусаллањи давлатњои аъзои СЊШ иштирок мекунанд. Дар машќњо нерӯњои
хушкигард, гурӯњњои њавої, ќисмњои эњтиѐтї ва дигар љузъу томњои љангї бо њавопаймо,
наќлиѐти муљањњаз, чархболњо, танкњои навъњои гуногун, мошинњои љангии пиѐда, мошинњои
зирењпӯш ва дигар силоњњо иштирок мекунанд.
Дар охир бояд ќайд намуд, ки давлатњои аъзо бо гурӯњњои террористї, сепаратистї ва
экстремистї мубориза бурда, барои пешгирии онњо талош меварзад. СЊШ барои ба роњ
мондани њамкорї бо ташкилотњои дахлдори байналмилалї ва ташкилотњои минтаќавї љињати
муайян ва манъ кардани роњњои њаракати љинояткорон, ки барои иштирок дар муноќишањои
мусаллањона дар ќаламрави давлати сеюм машќњои њарбии террористї дар ташкилотњои
байналмилалии террористї гузаштаанд, инчунин муайян намудани шахсоне, ки пас аз таълим
ба ќаламрави давлатњои аъзои СЊШ бармегарданд, ки дар муноќишањои мусалањона дар
ташкилотњои байналмилалии террористї ширкат варзидаанд. Инчунин наќши фаъолияти
СМЗТ СЊШ дар пешгирии љинояткороне, ки бо сањми собиќ њизби сиѐсии мухолифин Њизби
нањзати Исломии Тољикистон (ЊНИТ) ба ташкилоти террористї дохил шудаанд, кам нест.
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В статье речь идет об использовании насмешки и намека и степени их применения в “Ахлоқ-улашроф” Убайда Закани. По словам автора, одна из первостепенных особенностей “Ахлоқ-улашроф” Убайда Закани – это мастерское применение насмешек и намеков, которое специфично для
вторых частей глав его произведений, то есть для частей, посредством которых сопоставляются
социальные мысли или дидактическая теория Убайда. Хотя эти части являются вторыми, нельзя
считать, что они в “Ахлоқ-ул-ашроф” имеют второстепенное значение, так как основная
тяжесть критических и социальных мыслей Убайда прслеживается именно в этих частях его
произведений. Отмечается, что основная цель поэта в создании произведения, в сущности,
является не восхваление морали своих предшественников, которые изображены в первых частях
всех глав “Ахлоқ-ул-ашроф”, а критический взгляд на современников и разоблачение их
аморальности и легкого поведения в лице аристократии, который отражен во вторых частях
произведения. Автор приходит к выводу, что Убайд мог и не приводить их в первой части своего
произведения, но так как он был очень не доволен господствующей моралью, питал надежду на
нравственность, подобие морали своих великих предшественников и хотел увидеть пример такого
рода нравов в аморальной среде своей эпохи. Но из-за отсутствия примера таких нравов
принимается за острую критику и строгий упрѐк безнравственности своего времени. Критика
Убайда относительно аморальности эпохи не является пустой или необоснованной, она, в
большинстве случаев, украшена метонимией, аллегорией, насмешками и намеками.
Вожаҳои калидӣ: Убайди Зоконӣ, “Ахлоқ-ул-ашроф”, танз, киноя, танқид
Дар мақола дар хусуси истифодаи танзу киноя ва дараҷаи корбурди он дар “Ахлоқ-ул-ашроф”и Убайди Зоконӣ сухан меравад. Қайд мешавад ки, яке аз хусусиятҳои аввалдараҷаи “Ахлоқ-улашроф”- и Убайди Зоконӣ ин корбурди моҳиронаи танз ва киноя мебошад. Зикр мешавад, ки
танзу киноя, аслан, мухтасс бар фаслҳои дувуми бобҳои асар аст, яъне қисмате, ки афкори
иҷтимоӣ ѐ назарияи ахлоқии Убайдро қиѐс мекунад. Қиѐсшаванда фаслҳои аввали бобҳои асар буда,
фаслҳои дувум дар он ба ҳайси василаи қиѐснамоӣ иштирок менамоянд. Собит мешавад, ки
фаслҳои дувум дар “Ахлоқ-ул-ашроф” мақоми дувум доранд, чун интиқодот ва вазни асосии
суханони иҷтимоии Убайд дар ҳамин қисмати бобҳои асар аст. Ба ақидаи муаллифи мақола,
мақсуди худи Убайд ҳам аз эҷоди асараш, аслан, на таърифу тавсифи холис аз ахлоқи
мутақаддимон ѐ бузургони пешин аст, балки ҳадафи ниҳоии вай ифшои ахлоқи ноустувор ва
номустаҳсану ношоистаи бузургони муосири худ мебошад, ки дар фаслҳои дувум баррасӣ
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гардидаанд. Муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки Убайд метавонист дар асари мазкури хеш фаслҳои
аввалро наѐрад. Аммо, чун вай аз ахлоқи роиҷ ва ҷории даврони худ ба куллӣ норизо буд, бинобар ин,
дар орзуи ахлоқе ҳаммонанди сирати бузургони пешин буд ва мехост намунае аз ҳамчунин ахлоқро
дар ҷомеаи бадахлоқи худ дарѐбад. Аммо чун нишоне аз чунин ахлоқро дарнамеѐбад, ба нақди
шадид ва накӯҳиши сахти ахлоқи даврони худ даст мезанад. Вале интиқодоти Убайд аз авзои
муташанниҷи замон ва фазои аз ахлоқу маънавиѐт муаррои он хушку холӣ нестанд, онҳо дар
аксари маворид дар пардаи маҷозу киноя ва танзҳои сахту бебокона пардохта шудаанд.
Key-words: Ubaid Zakani, “Akhloh-ul-ashrof”, mockery, hint, criticism
In his article the author speaks about resorting to mockery and hint and the degree of their application
in “Akhlok-ul-ashrof” by Ubaid Zakani. In conformity with the author`s opinion one of the primary
peculiarities of “Akhlok-ul-ashrof” by Ubaid Zakani being as a masterful usage of the former, which is
specific to the second parts of the chapters of his literary productions, that is, to the parts through which
social thoughts or Ubaid's didactic theory are compared. In spite of these parts are the second, it cannot be
considered that they are of secondary importance in “Akhlok-ul-ashrof”, since the main weight of Ubaid`s
critical and social thoughts is traced precisely in these parts of his literary productions. It is underscored
that the main aim of the poet in creating a work, in essence, is not to praise the morality of his
predecessors, which are depicted in the first parts of all chapters of the latter, but a critical look at his
contemporaries and exposing their immorality and easy behavior in the person of the aristocracy , which is
reflected in the second parts of the literary production. In a nutshell, the author of the article comes to the
conclusion that Ubaid might not have cited them in the first part of his literary production, but since he
was very dissatisfied with the prevailing morality, he hoped for morality, a semblance of morality of his
great predecessors and wanted to see an example of this kind of mores in his immoral environmental
epoch. But due to the lack of an example of such morals, it is taken for sharp criticism and a stern
reproach for the immorality of his time. Ubaid`s criticism of the immorality of the era is not empty or
unfounded, it is adorned with metonymy, allegory, ridicule and allusions in most cases.
Насмешка и намек в критических мыслях Убайда Закани формируют прочные основы его
дидактической теории. Насмешка и намек Убайда, особенно в «Ахлок-ул-ашроф», являются
средством сопостовления, без них его мысли почти потеряют силу воздействия и будут звучать
как простая критика. Под воздействием иносказания критические мысли писателя оживают,
обретая возможность на бытие в обществе. Поэтому художественное осмысление «Ахлок-улашроф» в основном осщуствляется посредством действенных насмешек и намеков, которые
представляют его как один из самых лучших художественных произведений в истории
персидско-таджикской литературы.
Иранский исследователь Гудманан Раззак Курбан в своей работе, посвященной сатире в
“Маснави Ма’нави” Джаладдина Балхи, наряду с шутками (хазл), сатирой (хаджв),
находчивостью и остроумием (фукоха), насмешку (танз) считает одной из четырех
разновидностей красноречия, что заслуживает внимания [3,с.7]. Но в добавление к
высказываниям упомянутого исследователя можно сказать, что из всех вдохновляющих средств
насмешка больше всего близка к аллегории, так как основным элементом насмешки является
намек и иносказание, которые писатель использует с целью большего нравственнопсихологисеского и художественно-эстетического воздействия на читателя. Следует также
отметить, что, хотя высказывания Убайда обильны насмешками и шутливыми выражениями,
он, на самом деле, не является шутником или сатириком. Ведь литературная миссия Убайда не
состоит в прямой насмешке и издевательстве над лицами, окружающими его, а в общей и
серьезной критике своего общества, в особенности, аристократии и вельмож, утопающих в
аморальности. Убайд является серѐзным критиком своего века, и его взгляды на общество в
основном прослеживаются в его острой критике, нежели в простых насмешках и тонких
упрѐках. Критические взгляды Убайда не касаются отдельных лиц и не являются заказными со
стороны некоторых представителей знати для измывательства над другими лицами, эти
высказывания имеют общую цель и нацелены на критику аморальности и невежества кругов
знати. Критический взгляд Убайда с этой точки зрения стоит выше обыкновенных насмешек,
которые часто используют простые люди для своего утешения. Поэтому, как было упомянуто
выше, целью или центром внимания Убайда в острой критике, осуществлявшейся в оболочке
насмешек и иронии, не являются отдельные лица, так как его совесть стоит выше враждебных
людей и он не несет вред какому-нибудь отдельному человеку. Убайд не стремится наполнить
ядом чашу веселья людей, позорить их и делать кого-то несчастным, как отмечает Мохавзи,
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чтобы своими упреками умалять авторитет какого-нибудь лица в обществе и, таким образом,
утешать свою жажду ненависти [7, с.83].
2020

Причина
использования насмешек и иронии, в основном, скрывается в реакции Убайда и в
его социальном протесте в отношении падшей нравственности своего общества. В «Ахлок-улашроф» иногда автор упоминает отдельных лиц, но конкретные имена в нем встречаются
весьма редко. Положительные образы в данном произведении в основном использованы в
первых частях глав, являющихся хвалебными, посвященных лицам, которых он называет хаким
(ученый), хукамо (ученые), акобири салаф (великие предки), сукот (сказители, разказчики),
кудамо (древние – о людях). Образы, подвергающиеся критической оценке Убайда, в
большинстве своем встречаются во вторых частях глав книги и тоже имеют общее название,
автор при их напоминании только указывает на их занятие и профессию или на их социальную
и слойную принадлежность, не конкретизируя, например: султан, мир, визирь, эмир, полководец,
казий, факих (исламский законодатель), шейх, ваиз (проповедник), захид (отшельник), асхоб
(хозяева)...
Среди всех отрицательных образов, изображенных во вторых частях, под критическое перо
Убайда попадают чаще всего представители религии, особенно высшее духовенство, к
которым, в первую очередь, относятся казий, факих, шейх и т.п. Такое отношение Убайда, по
нашему мнению, является реальным относительно высшего духовенства, а не личная неприязнь
к отдельным лицам, так как высшее духовенство его времени своим нечеловечным поведением и
корыстными целями в большинстве случаев подстрекало султанов и эмиров, государственных
вельмож и аристократов к причинению большого вреда обществу, в частности низшим слоям
населения. Вместе с тем не следует критическое отношение Убайда принимать за ненависть к
религии и святым канонам или ко всем пердставителям высшего духовенства, так как среди
этого слоя были также люди, которые действительно являлись учеными и своими серьезными
научными трудами представляли науку своей эпохи, в особенности, религиозную науку. Также
противостояние и протест Убайда относительно представителей высшего духовенства не
следует принимать за богохульство или безбожие и ересь,
он как представитель
мусульманского общества своей эпохи был далек от таких мыслей и являлся искренне
верующим человеком. Но, так как большинство представителей духовенства его времени были
погружены в нечистивый образ жизни и смысл мирской жизни, как и другие аристократы,
видели во взятке, лести и наслаждении, Убайд не мог пройти мимо такой непорядочности и
безнравственности. По этому поводу Холик Мирзозода утверждает очень кстати:
“Единственным врагом Убайда являлась религия, духовенство, аскеты, шейхи и муллы, которые
питались кровью народа” [5,с. 6]. Хотя слова упомянутого исследователя в некоторой степени
заслуживают внимания, к ним можно добавить, что Убайд испытывал ненависть к тем
представителям духовенства, которые, как было упомянуто выше, были в одной цепи
невежества и беспредела с другими угнетателями, к которым в первую очередь относится
придворная аристократия. Муса Раджабов в своем ценном труде “Мировоззрение Убайда
Зокони” уместно отмечает по этому поводу: “Убайд Зокони обрушивает огонь сатиры на
голову тех проповедников аристократической морали, которые считали бесполезными,
ненужными, вредными такие понятия, как стыд, совесть, верность, сочуствие и т.д.” [8, с.97].
Хотя упомянутый исследователь указывает только на одного представителя высшего
духовенства – проповедника-ваиза, но его слова можно отнести и к остальным лицам духовной
прослойки. А то, что Х. Мирзозода указывает на ненависть Убайда к религии, по нашему
мнению, в некоторой степени не соответствует действительности, притом что он жил в среде,
охваченной
религиозным фанатизмом, и по этой причине никак не мог напрямую
противостоять исламу, которому был подчинен духовный образ жизни его общества. Также, то,
что Х. Мирзозода, опираясь на нижеследующий бейт Убайда, приведенный в «Ахлок-улашроф» в качестве доказательства своей метономической мысли, называет Убайда беспечным в
отношении канонической религиозной темы, не соответствует истине:
Онро, ки додаанд, ҳамин ҷо-ш додаанд,
В-онро, ки нест, ваъда ба фардо-ш додаанд [6,с. 4].
Тому, кому дали, дали в этом мире,
Тому, кому не дали, обешали к завтращнему дню.
Исследователь по этому поводу отмечает: “Характерное значение этого бейта всем понятно.
Он (Убайд – Г.Ш.) этим бейтом доказывает, что ад, рай, страшный суд и день возмездия не
существуют” [6,с.4]. Конечно, точку зрения исследователя относительно значения данного бейта
в целом можно принять. Но то, что данный бейт, по мнению упомянутого ученого, является
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прямым доказательством беспечности Убайда к каноническим религиозным темам, нуждается
в пояснении, так как он склонен к мнению о том, что Убайд является неверным и
вероотступником. Удивительно, что видный ученый-литературовед не упоминает о
метонимическо-аллегорическом значении бейта, ведь в данном бейте Убайд передает мысль
своих современников, господствующую мораль своей эпохи, а не самого себя. Но другой
таджикский литературовед, М. Бакоев, в своем исследовании, посвященном жизни и творчеству
Убайда Закани, отмечает, что все стихотворные примеры, использующиеся в «Ахлок-улашроф», приведены автором для подтверждения своей мысли [1,с.87]. Данное мнение
исследователя заслуживает внимания, так как в своих мыслях Убайд критикует и высмеивает
это время. Закани посредством этого бейта указывает на невежество господствующей морали, в
особенности представителей высшего духовенства, к которым Ходжа Хафиз – другой великий
современник Убайда, как всем известно, тоже исптывал большую ненависть.
Но следует напомнить, что Убайд является человеком своего времени и по отношению к
тиранам и безрассудным людям, особенно влиятельным лицам духовенства, как и все люди,
испытывает страх, и скорее всего по этой причине не мог в своих заметках указывать личные
имена. Читая прозаические произведения Убайда и его указания на вельмож и аристократию,
можно прийти к выводу, что среди эмиров не только один эмир, среди визирей не только один
визирь, среди представителей высшего духовенства не только один факих, казий, шейх, ваиз или
захид и, таким образом, среди всех представителей высшего класса не отдельно взятые лица
увлекались беспутством и безнравственностью, и, если верить критическим взглядам Убайда,
это у них было всеобщее занятие. Как указывают также исторические источники, вышедшие в
период властвования политических династий Ирана XIV века, таких как Ильханиды,
Джалараиды, Музаффариды и Инджуиды, почти все влиятельные люди: чиновники,
аристократия и высшее духовенство, или, как указывает сам Убайд, “хозяева” и “благородные”,
поголовно были погружены в гнѐт и аморальность.
В третьем томе «Ахлок-ул-ашроф», посвященном теме невинности, во второй части от имени
вельможи своего времени обсуждает круг их мировоззрения. Особенности произведения Убайда
заключаются в том, что в нем безнравственное поведение или аморальность аристократов
представляется самими носителями безнравственности. Вероятно, таким образом Убайд
намеревался уберечь себя от гнева отдельных лиц, относящихся к высшему слою, и по этой
причине свою точку зрения выражал не от свего имени, так как, согласно законам шариата, он
знал, что высказывание
(“қавли қавл”) не является грехом или правонарушением и не
подлежит обсуждению перед законом. Но, несмотря на то, что слова Убайда изложены в форме
«высказывание высказывания»,
сочинил их сам поэт, а никто другой. Другими словами,
высказывания Убайда выражены в соответствии со склонностью аристократов к
безнравственности и спецификой их образа жизни, которая серьезно отличалась от образа
жизни его предшественников, характеризовавшейся своей положительностью. Как отмечает
Убайд, “асхоб” (“хозяева”) его времени придерживаются такой точки зрения, что
нравственность предшественников сегодня отменена и “тот, кто склонен к их морали, не
извлекает выгоду из жизни”. То, что отмечено в священной книге “Коран”, имеется в виду
мирское увлечение, веселье и наслаждение. “Асхоб” также повелевают, что “развлечение и
распутство без средства наслаждения (которые отменены шариатом), невозможны и сбор
имущества без огорчения, гнѐт и клевета и злоязычие без обиды также невозможны”.
“Поэтому,- продолжает Убайд их устами,- тот, у кого есть качество невинности, не может
наслаждаться настоящей жизнью; невинному человеку, если он погружается в свою невинность
и проводит свою жизнь в рамках нравственности, возможно за всю жизнь больше не выпадет
такой удобный случай” [1,c.147-148].
Слова, которые Убайд изрекает
устами самих “асхоб”-“хозяев”, являются острыми
насмешками относительно их образа жизни. Посредством повелений “хозяев” автор, высмеивая
их, выставляет напоказ свои критичкие мысли. Во второй части четвертой главы «Ахлок-улашроф», посвященной справедливости “асхоб”-“хозяев”, Убайд устами современников – знати,
высмеивает их справедливость, подвергает острой критике их нрав и, таким образом,
указывает на их склонность к гнѐту и насилию. В том числе, о справедливости
предшественников и взгляде современников к их справедливости говорит: “Ӯ (Анӯшервон –
Ғ.Ш.) аз ракокати раъй ва тадбири носавоби вузарои ноқисақл шеваи адл ихтиѐр кард. Дар андак
замоне кунгураҳои айвонаш бияфтода ва оташкадаҳо, ки маъбади эшон буд, ба як бор оташ
бимурд ва асари эшон аз рӯйи замин маҳв шуд... Умари Хаттоб, ки ба адл мавсуф буд, хишт мезад
ва нони ҷав мехӯрд” (“Он ( Ануширван – Г.Ш.) от слабости нрава и из-за неразумного совета
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глупых визирей выбрал справедливость. В короткое время купола его двора упали и храмы,
которые были их местом поклонения, уничтожены огнѐм и их след исчез с лица земли... Умар
2020  который стал известным своей справедливостью, формовал кирпичи и удовлетворялся
Хаттаб,
лищь ячменным хлебом”) [2,с.151].
Как видно, средством выражения в вышеупомянутом тексте выступает насмешка и намек.
Цель Убайда от критического изображения нрава и образа жизни предшественников, в
основном, заключается в метонимическом изображении нравственности своих современников.
Посредством насмешки он “хваля” гнѐт и насилие Заххока, Муовия, Бахтуннасра, Чингизхана и
Хулакухана, метонимически изображает их склонность к методам правления упомянутых
правителей-угнетателей: “Заҳҳоки тозӣ ва Яздиҷурди базаҳкор... ва дигар мутааххирон, ки аз ақиб
даррасиданд, то зулм мекарданд, ҳар рӯз давлати эшон дар тараққӣ буд ва мулк барқарор ва
хазоин маъмур ва хасмон мақҳур... Муовия ба баракати зулм мулк аз дасти Алӣ... бадар бурд.
Бахтуннаср то дувоздаҳ ҳазор пайғамбари бегуноҳро дар Байтулмуқаддас накушт ва бист ҳазор
пайғамбарро асир накард, дастурдорӣ нафармуд ва давлати ӯ арҷ накард ва дар ҷаҳон сарафроз
нашуд. Чингизхон, ки имрӯз ба кӯрии аъдо дар дарк бар асфал пешво ва муқтадои муғулони аввалин
ва охирин аст, то ҳазорон ҳазор бегуноҳро ба теғи бедареғ дарнаѐвард, подшоҳии рӯйи замин бад-ӯ
муқаррар нагашт” (“Аравиец Заххок и грешник Яздиджурд... и другие, последовавшие им,
когда применяли гнѐт и насилие, их держава и государство день за днѐм укреплялась и казна
пополнялась и враги были побеждены... Муовия, благодаря гнѐту, приобрел государство из рук
Али. Бахтуннаср до тех пор, пока не уничтожил двенадцать тысяч невинных пророков в
Иеруссалиме и не взял в плен двадцать тысяч святых, не мог овладеть правлением, и его
государство не развивалось, и не приобрел известность”) [2, с. 151].
Цель Убайда, как видно из данных строк,
не только описание образа жизни
вышеупомянутых султанов-тиранов, он таким образом намекает на то, что правители его
времени тоже обладают такой манерой. Если, например, целью Убайда при описании
упомянутых султанов являлась только характеристика их гнѐта, воздействие его слов
уменьшилось бы до крайности, так как эти слова до Убайда неоднократно были приведены в
исторических источниках и читатель не нуждался бы в повторном прочтении вникнуть в его
высказывания. Поэтому основной целью автора при описании предшествующих султанов
является метонимическое высказывание относительно гнета и насилия вельмож-современников.
В одном рассказе данной главы, в котором Убайд описывает Хулакухана, воздействующей
насмешкой упоминает о невежестве и безнравственности монгольского султана и, вместе тем,
остро намекает на аморальное положение своей эпохи. Рассказ начинается так: Ҳулокухон пас
тасарруфи Бағдод мефармояд, ки мардумро дар як ҷо ҳозир кунанд. Баъд аз он ки аз ҳоли мардум
воқиф мешавад, амр медиҳад, ки косибону ҳунармандро озод намоянд, то аз паси кори худ шаванд.
Тоҷиронро низ афв намуда, бар онҳо мефрмояд, то барои вай тиҷорат бикунанд. Муханнасонро
амр медиҳад, ки ба ҳарам бубаранд ва ҷуҳудонро бо супурдани ҷизя амон медиҳад. Чун навбат ба
аҳли илму фазл ва паҳлавонон мерасад, амр ба қатли ҳамаи онҳо медиҳад: “Содот ва қуззот ва
машоих ва сӯфиѐн ва ҳоҷиѐн ва воизон ва муаррифон ва қаландарон ва гуштигирон ва шоирон ва
қиссахононро ҷудо карда, фармуд, ки инҳо дар офариниш зиѐдатанд ва неъмати Худо ба зиѐн
мебаранд. Фармуд ҳама дар Шатт ғарқ карданд ва рӯйи замин аз хубси эшон пок кард. Лоҷарам
қурби навад сол подшоҳӣ дар хонадони ӯ бимонд ва ҳар рӯз давлати эшон дар тазоюд буд”
(Хулакухан после завоевания Багдада приказывает собрать (покорѐнный) народ в одно место.
Осмедовившись об их положении, приказывает освободить мастеров и ремесленников, чтобы
занимались своими работами. Купцов тоже помилует, чтобы они занимались торговлей в его
пользу. Женоподобных (как сам Убайд их называет “хиз” или “муханнас”) приказывает
вместить в его гарем, а евреев освобождает лищь для джизьи (подушной подати). Как настал
(пришел) черед ученых и людей искусства, приказал всех казнить: “Сейидов (благородные по
происхождению), казиев, шейхов, суфиев, хаджиев, ваизов (проповедники), толкователей
(Корана), отшельников, борцов, поэтов и рассказчиков отделили (от других) по той причине,
что они являются лишними в творении Бога и его блага тратят попусту. Повелел всех потопить
в Шатт (река в Багдаде – Г.Ш.), и, таким образом, поверхность земли очистил от их гадости.
Вследствие этого, почти 90 лет царство не покидало его семейство и их государство день за днем
развивалось”) [2,c.151-152].
Выражения “ученые и люди искусства, “являющиеся лишними в творении и попусту
тратившие блага Бога”, “очистить поверхность земли от их гадости” и “ежедневное развитие
государства Хулакидов” являются насмешками и намеками относительно насилия и невежества
Хулакухана. После “восхваления” Хулакухана, Убайд, начиная “критику” Султана Абусаида
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Бахадурхана, являющегося последним представителем династий Ильханов, насмешкой
цитирует: “Абӯсаиди бечора...- ро чун дағдағаи адолат дар хотир афтод ва худро ба шиори адл
марсум гардонид, дар андак муддате давлаташ сипарӣ шуд ва хонадони Ҳулокухон ва масоии
ҷамилаи ӯ дар сари нияти бади Абӯсаид рафт” (Бедняга Абусаид, так как желал применять
справедливость и украшал себя лозунгом и девизом справедливости, в короткое время его
государство пало и династия Хулакуидов и его прекрасные старания пропали проподом из-за
этой цели) [2,с.152].
Читатель, если не заметит иронии в метономических высказываниях автора, придѐт к мысли,
что он на самом деле критикует Абусаида и его справедливость. Но, после того как
догадывается о цели автора и его глубоком иносказании, перед ним раскрывается совсем
другой мир и иная картина, противопоставленные внешней оболочке слов автора и
отличающиеся наружными значениями текста.
Одна из других особенностей содержания и структуры «Ахлок-ул-ашроф» заключается в
том, что в нем использованы рассказы и легенды, имеющие реальный характер. Холик
Мирзозода относительно жанра рассказа отмечает, что, “хотя рассказ является небольшим
жанром, писатель может в этом объеме ясно и реалистически изображать одно или несколько
событий жизни, внешнее и внутреннее состояние в действиях героев” [4, с.122].В связи с
заметками исследователя можно подчеркнуть, что Убайду Закани тоже удалось мастерски
применить эти свойства, характерные жанру рассказа, так как он в малом объеме и очень
коротким высказыванием, примером которого является вышеприведенный рассказ, мог
изобразить реальную картину и посредством ее метономически выразить свой критичиский
взгляд относительно гнета и насилия султанов и вельмож своей эпохи.
В «Ахлок-ул-ашроф» в ходе семи глав Убайд Закани, ведя речь о мудрости, храбрости,
невинности, справедливости, щедрости, мягкосердечии и степенности, стеснительности,
искренности и милосердии, по каждой теме использует рассказы и легенды для
аргументированности своих мыслей. Цель автора в описании нравов предшественников, в
основном, является их восхваление, а
современников – критика и разоблачение их
аморальности и невежества. Искренние восхваления автора относятся к первым частям всех
глав произведения, а его критические взгляды и насмешки – ко вторым частям. Если во вторых
частях иногда встречаются восхваления, то они проникнуты намеками и иносказаниями и
выражены аллегорически, так как цель Убайда в этих восхвалениях, в действительности,
является их противоположное значение. Следовательно, похвала современников автора –
является метонимической, так как основная цель самого автора - это критика аморальности и
распутства своих современников, а не их восхваление.
В заключение можно отметить, что «Ахлок-ул-ашроф» Убайда Закани по структуре,
строению и содержанию, стилю и манере выражения является одним из лучших прозаических
художественных произведений персидско-таджикской классической литературы XIV века, и с
точки зрения новых идей и мыслей, критичекого взгляда и реалистического описания не имеет
себе равных, представляя своего создателя на арене прозы как одного из величайших критиковсатириков всех времен.
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Вожаҳои калидӣ: Назирии Нишопурї, мавзўъ, мазмунсозї, ѓазали ошиќона, ѓазали орифона,
ахлоќ, фалсафа, ирфон, ватандўстї
Дар маќола муњимтарин мавзӯъњои ѓазалиѐти яке аз маъруфтарин намояндагони сабки ҳиндӣ
дар таърихи адабиѐти форсу тоҷик Назирии Нишопурї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар
заминаи тањќиќот муаллиф муќаррар намудааст, ки Назирии Нишопурї
дар баробари
тозакорињо дар њунари шоирї дар ташаккули љанбањои мавзўии ин навъи шеъри суннатї низ иќдом
намудааст. Бар ин асос дар эљодиѐти Назирї њам ѓазалњои ошиќонаву њам орифона љойгоњи
махсус дошта, баробари ин мазмунсозї ва маъниофаринињои хоси сабки њиндї барояш имкон
додаанд, ки мазмунњои фалсафї, ахлоќї, иљтимої, аз љумла интиќод аз мушкилоти замон ва ањли
зӯњду таќво дар сурудањои шоир љойгоњи махсус касб карда, мавзўи ватандўстї низ наќши муњим
пайдо кардааст.
Ключевые слова: Назири Нишопури, тема и содержание, смыслотворчество, лирические газели,
философские газели, этика, философия, мистицизм, патриотизм
В статье рассматриваются важнейшие темы газелей одного из самых известных
представителей индийского стиля в истории персидско-таджикской литературы Назири
Нишопури. На основании исследования автор отмечает, что Назири Нишопури, наряду с
изысканиями в искусстве поэзии, также проявил инициативу в формировании тематических
аспектов этого вида традиционной поэзии. Исходя из этого, как лирические, так и философские
газели занимают особое место в творчестве Нишопури, и в то же время конкретное содержание
и смысл индийского стиля позволили ему понять философское, моральное, социальное содержание,
включая критику проблем того времени, тема патриотизма также сыграла важную роль.
Key-words: Naziri Nizapuri, theme and content, content, lyrical ghazal, philosophical ghazal, ethics,
philosophy, mysticism, patriotism
The article dwells on the most important topics of one of the most famous representatives of the Indian
style in the history of Persian-Tajik literature, Naziri Nishopuri by name. Designing on the premise of the
research the author underscores that Naziri Nishopuri as a representative of the Indian style, alongside
with refinements in the art of poetry he took an initiative aimed at formation of thematic aspects of the
relevant type of traditional poetry. Proceeding from this consideration, both lyrical and philosophical
ghazals occupy a special place in Nishopuri`s creation, and at the same time, the specific content and
meaning of the Indian style allowed him to comprehend philosophical, moral, social content, including
criticism of the problems of that time; the theme of patriotism played an important role as well.
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Тањќиќ дар сайри таърихии ташаккули адабиѐти тољик дарак медињад, ки њарчанд дар
марњилаи муайяни инкишофи жанри ѓазал доираи мавзўии он бештар тараннуми ишќу ошиќї
2020

ва
тафсири
ҳолу ҳавои ошиқонро фаро гирифтааст, аммо дар қаламрави сабки њиндї ба сабаби
нуфузи мазмунсозиву маъниофаринї љанбаи мавзўии ин навъи адабї хеле такмил пайдо намуд.
Адабиѐтшиноси маъруф Сируси Шамисо бо ишорат ба ин матлаб дар китоби «Сайри ѓазал дар
шеъри форсї» навиштааст: «Дар ѓазали њиндї такяи асосї ба мазмунѐбї аст, чун њар байт бояд
дорои мазмуни тоза бошад ва шоир њаќ надорад мазмуни куњнаро такрор кунад. Аз ин рў,
ѓазали сабки њиндї маъмулан тоза аст. Соиб мегўяд:
Як умр метавон сухан аз зулфи ѐр гуфт,
Дар банди ин мабош, ки мазмун намондааст [3, с.182].
Бар асоси ин нишондоди муњаќќиќони сабки њиндї муќаррар кардан имкон дорад, ки дар
баробари ташаккули сохториву њунарии ѓазал нуфузи мазмунсозї ва маъниофаринї барои
такмили доираи мавзўии ин навъи шеъри суннатї боис шудааст. Мурољиат ба ашъори шоирони
ин сабк, хоса Назирии Нишопурї ин матлабро мушаххас месозад.
Мутолиаи девони Назирии Нишопурї муќаррар менамояд, ки маљмўи ашъори вай, хоса
ѓазалиѐти ў аз диди таљассуми масоили мухталиф ва доираи мавзўї гуногунранг буда,
муњимтарин масъалањои иљтимоиву фалсафї, ахлоќї, ирфонї ва ишќї дар сурудањои шоир
љилвагар мебошанд. Барои баѐни мушаххас ва таснифоти мавзўии ѓазалиѐти шоир муњимтарин
мавзўоти ин навъи шеърии таркиби девони ўро мавриди баррасї ќарор хоњем дод.
Мавзўи асосии навъи ѓазал дар адабиѐти гузаштаи мо ишќ будааст. Дар сурудањои шоирони
сабки њиндї низ љойгоњи ишќ ба таври махсус намоѐн аст. Назирї низ баробари шарњу тафсири
маъниву мазмуни ишќ ва ошиќї дар навбати аввал худ њолу њавои ошиќиро барои ањли дил
маънидод мекунад ва таъкид менамояд, ки ошиќ нафари гирифтор ва дармондаи дарди
бедавост:
Ошиќ киву ишќ чист, донї?
Дармондаи дарди бемудово [2,с.4].
Дар идомаи њамин ѓазали хеш Назирї њолу њавои ошиќро, ки дар маќоми он пеш аз њама
худи вай ќарор дорад, тавассути корбурд ѐ эљоди таъбири шоиронаи «саргаштаи матлаби
муњол» шарњ медињад ва дуо мекунад, ки эй кош њамин ишќ намебуд ва мо ошиќ намешудем, то
чунин саргашта намегардидем:
Саргаштаи матлаби муњолем,
Эй кош, набуд ин таќозо [2, с.4].
Дар байти дигаре Назирї худро дастпарварди ишќ медонад ва бо мурољиат ба ишќ таъкид
мекунад, њар кї маро бубинад неку бади маро аз ту медонад:
Дастпарварди туам, эй ишќ, поси ман бидор,
Њар кї бинад, аз ту медонад баду хуби маро [2, с.10].
Дар бархе мавридњо таљассуми равшани ишќи поку самимонаи шоир нисбат ба маъшуќи хеш
ба мушоњида мерасад. Аз љумла, дар идомаи њамин байти боло, дар њамон ѓазал, яъне дар байти
маќтаъ шоир ифодаи «аз юсуфрухе равшан будани чашми Назирї»-ро ба кор бурдааст, ки
мисли Яъќуб чашмаш ва њам кошонааш аз он равшан аст:
Имшаб аз юсуфрухе чашми Назирї равшан аст,
Боз нуре њаст дар кошона Яъќуби маро [2,с.10].
Маълум аст, ки ин љо сухан дар бораи шахс меравад ва шоир самимият ва њусни ахлоќи
хешро дар ин байт љамъбаст намудааст.
Амри собитшуда аст, ки дар шеъри гузаштаи мо ишќ аз ду шева баррасї мешавад ва бар
пояи ин маънишиносї ѓазалиѐти шуаро њам ба ду навъ таќсимбандї шудаанд: ғазали ошиќона
ва ѓазали орифона. Дар шинохти ѓазалиѐти ирфонї бештар шеваи корбурди истилоњоти хоси
ирфонї дар шарњи мафњумњои орифона ѐ истилоњоти тасаввуф наќши муассир дорад, ки ин
хусусиятро дар шинохти ѓазалиѐти Назирии Нишопурї низ метавон ба мушоњида гирифт. Аз
љумла, ишорати равшани шоир дар як байти худ ба вожаи «ориф», ки албатта дар љараѐни
маънисозї низ таѓйироте дар он ба мушоњида мерасад, ки њаќиќату асли ѓазалњои орифонаро
љилвагар мекунад.
Гар орифї Назирї пешонаи сабӯ бин,
К-асрори лавњу курсї бетарљумон биѐбї [2, с.317].
Маълум аст, ки дар ин байт вожаи «сабӯ» низ љанбаи ирфонї касб мекунад ва мусаллам аст,
ки дар фарњангњои истилоњоти ирфонї ва њам аз дидгоњи орифон љом, сабӯ ва дигар зарфњои ба
ин монанд маънии макон ва љойгоњи таљаллии асрори Њаќ тафсир шудааст. Њофизи Шерозї
њам ба ин маънї фармудаст:
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Мо дар пиѐла акси рухи ѐр дидаем,
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо [6, с.49].
Ањли ирфон ба ин аќида њастанд, ки рањрави роњи тариќат бояд бе кўмаку ѐрии нафари дигар
ба маќсади хеш бояд расад. Аз маънии байти боло њам равшан аст, ки Назирї низ љонибдори
њамин андеша аст ва таъкид бар он медорад, ки агар марди орифї ба хештан такя намо, то
асрори оламро маърифат намої. Бо сабаби он ки сабў дар шеъри ирфонї њамчун рамзи љойгоњи
таљаллии Њаќ шарњу тафсир меѐбад, пас маълум мешавад, ки он нишонаи њастии худи инсон
низ шинохта мешавад, зеро мазњари аслии таљаллии асрори њаќиќат њамоно вуљуди инсон
мањсуб меѐбад, ки ин маънї дар адабиѐти классикии тољик борњо дар сурудањои шоирони
номвари мо тафсир ѐфтааст. Дар мавриди дигар боз њам Њофиз мефармояд:
Солњо дил талаби Љоми Љам аз мо мекард,
Он чї худ дошт, зи бегона таманно мекард [6, с.149].
Назирї њам ин маъниро љое дар як ѓазали хеш ба чунин тарзи шево баѐн доштааст:
Љоми гетинамо Назирї ѐфт,
Занг аз оина чун зудуд ин љо [2, с.14].
Ин њам ба назар мерасад, ки сухан дар бораи камолоти маънавии инсон меравад, зеро љоми
гетинамойро инсон ваќте соњиб мешавад, ки ќалби ў аз њама гарди тааллуќ ва кудурат сафо
ѐбад. Ишорати худи Назирї њам ба њамин маънист, ки «занг аз оина зудуд ин љо» мегўяд, яъне
ба таъбири дигар ќалби худро сафо бахшид.
Дар баробари тасвири мазмунњои ишќи орифона дар ѓазалиѐти Назирї муњимтарин
мавзӯъњои ањли ирфон, аз љумлаи муљоњада ба нафси саркаш, фаќр, самоъ, дурї љустан аз
тааллуќоти дунявї ва амсоли ин таваљљуњ зоњир намудааст, ки њамагї ишорат ба љойгоњи
ахлоќи инсонї ва ташаккули маќоми маънавии инсон дар ашъори шоир мекунанд. Равиши
дигари таваљљуњи шоир ба мавзӯъњои мазкур корбурди истилоњоти фаровони ирфоние чун
«май», «майхона», «фаќр», «таваккул», «ишќ», «такбир», «тањлил», «ниѐз», «ноз», «аљз»,
«шукр», «сабў», «симурѓ», «талаб», «њавас» ва мондани ин мебошад, ки бар асоси онњо шоир
тавонистааст, ки мазмунњои орифонаро шарњу тафсир намояд. Ба чанд намуна аз ин абѐт
мурољиат хоњем намуд:
Русуми фаќру таваккул дароздастї нест,
Нишастаем, ки хурмо дарафтад аз нахил [2, с.230].
Аз мисраи аввали ин байт њувайдост, ки дар он шоир вожаи фаќрро истифода намудааст.
Фаќр назди ањли ирфон њолати даст кашидан аз маљмўи ќайдњои олами њастї ба шумор
меравад, ки бар асоси он солики роњрави тариќат аз њамаи дороиву сарвати дунѐ даст кашида,
вуљуди хешро сафову покизагї мебахшад. Шоир дар ин байт ишорат бар он мекунад, ки расми
ањли фаќру таваккул ба чизе дароздастї ѐ тамаъ кардан нест, балки ба њар чї насибу рўзї
кардааст, таваккул мекунанд.
Дар байти дигар бошад, мо ба чанд истилоњи хоси ирфонї, чун «нозу ниѐз», «ошиќу
маъшуќ», «мустаѓнї» ва «истиѓно» дучор мегардем, ки љанбаи ирфонї касб намудани ин байти
суханварро бозгўї мекунанд:
Куљо нозу ниѐзи ошиќу маъшуќ кам гардад?
Зи њољат њусн мустаѓнию мо муњтољи истиѓно[2,с.1].
Албатта, нозу ниѐз ду мафњуме њастанд, ки яке хоси маъшуќ ва дигаре махсуси ошиќ аст.
Дар мисраи дувум бошад истиѓно барои ифодаи як марњилаи камолоти маънавии инсон, ки
бениѐзї унвон дорад, ба кор рафтааст.
Дар баробари ин, дар ашъори Назирии Нишопурї масоили фаровони иљтимоиву ахлоќї,
фалсафї ва амсоли ин шарњу тафсир шудааст, ки ба нуфузи доираи мавзўии ашъори шоир
таъкид меварзад. Дар навбатии аввал шоир ононеро, ки риѐкориву зӯњди намоишкорона пеша
кардаанд, мавриди интиќод ќарор медињад ва изњор мекунад, ки аз суњбат ў гуфторњои
намоишкоронаи воизон дилгирам, зеро дар сухани онон самимияти сидќ ва ихлосу иродат дида
намешавад:
Аз гуфтањои мавъизагиѐн дилам гирифт,
Њаргиз наѐмадаст маро њушѐре пеш [2,с.189].
Дар баробари ин, шоир муќобили чунин афроди риѐкор баромад мекунад ва таъкид
медораад, ки муаззин њарчанд ба зоњир худро намояндаи дин муаррифї мекунад, аммо тавњиду
вањдатбаѐнии вай аз рўи сидќу ихлос намебошад ва ба ин хотир аст, ки дар тавњиди худ ширк
дораду ишќ надорад:
Чанд аз муаззин бишнавам тавњиди ширкомезро,
Ку ишќ то як сӯ нињам шаръи хилофомезро [2, с.14].
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Баробари ин, шоир дар мавридњои дигар аз мардуми бахилу баднияти рўзгори хеш интиќод
мекунад, ки назокату зебоињои боѓу чаманро дидаву бўи накњати онро шамида наметавонанд:
2020 
Ба љон мапеч Назирї, агар љинон хоњї,
Ки бӯи боѓу чаман нашнавад димоѓи бахил [2, с.230].
Интиќоди камбудињои рўзгори шоир дар ѓазалиѐти вай љойгоњи махсус доранд. Ў замонаи
хешро пур аз фитнаву бало унвон мекунад, ки монеи талошу кўшишњои зинадгонї мегардад.
Шоир таъкид мекунад, ки фалак бар домани рўзгор њазорҳо фитна зоидааст, ки боис ба сар
кардани садњо бало аз гиребони рўзгор шудааст:
Афлок фитна зода ба домони рӯзгор,
Баркарда сар бало аз гиребони рӯзгор [2,с.156].
Аз ин љост, ки чун шоирони дигар Назирї њам гардунро каљбоз унвон мекунад, ки ба муроди
дили инсонњо камтар мегардад:
Кори мо бо гардиши тос асту наќши каъбатайн,
Бо њисоби анљуму каљбозии гардун чї кор? [2,с.157].
Љои дигар Назирї баробари шиква аз каљбозињои замона бемењрии ѐрони хеш ва дўстону
наздикон сухан мекунад, ки боиси берун рафтани мењру ихлос аз вуљуди худи шоир низ
гардидааст. Њатто бо забони шикваолуд шоир бењтарин ѐдгорї аз замони хеш бемењрии ѐронро
медонад ва таъкид мекунад:
Зи бемењрии ѐронам аз ин бењ ѐдгорї нест,
Ки мењри хештанро аз замири хештан бурдам [2, с.252].
Дар њамин ѓазал ба мушоњида мерасад, ки шикоятњои Назирї аз дўстону наздикону ѐрон ба
њадде боло мегирад, ки њатто сафарњои хешро мањсули њамин пайдо кардани фароѓати хотиру
осудгї унвон мекунад. Шоир таъкид медорад, ки ман ба хотири осудагї ѐфтан њамаи ин
сафарњои хешро анљом додаму барои худ ѓаму ѓурбат фароњам кардам, вале дар нињоят танҳо
ѓаму андўњ ба сўи Ватан бурдам:
Фароѓи хотир аз сайру сафар љустам нашуд њосил,
Ѓаму ѓурбат фароњам кардаму сўи Ватан бурдам [2, с.252].
Аз ин ранљу азият ва озурдагї аз дўстон Назирї ба хулосае расидааст, ки шикастаи хотири
ўро аз дўстони паймоншикан њатто сад кони мумиѐ даво њам карда наметавонад:
Ба сад кон мумиѐе, эй њарифон, бењ намегардад,
Шикасти хотире, к- аз базми он паймоншикан бурдам [2, с.252].
Љои дигар шоир таъкид медорад, ки айшу тараб дар диѐри ѓурбат мисоли барќ зудгузар
аст ва дар мисраи дувум бо шеваи корбурди ирсоли масал онро ба гурезпое монанд мекунад, ки
ба осонї онро ба ќайд наметавон даровард:
Айши диѐри ѓурбат чун барќ даргузор аст,
Натвон ба ќайд кардан завќи гурезпоро [2, с.4].
Аз ин байти шоир натиља метавон гирифт, ки њарчанд ў дар Њинд дар њолу хубу хуш ба сар
мебурд ва пайваста аз баракоти инояти Хонихонон ва дигар шоњони замон бањравар буд, вале
ѐди Ватан њамеша ўро ба сўи зодгоњи хеш мекашонд. Дар чунин абѐти шоир таљассуми
барљастаи афкори ватандўстонаи ўро метавон ба мушоњида гирифт.
Њатто љое ба таври мушаххас љои дигар аз гули Аттори Нишопурї шоири њамватани хеш ѐд
мекунад ва ба боди сабо мурољиат намуда, таъкид менамояд, ки барои ў аз гулистони Нишопур
њатто хазонеро ба ман овар, то ѐди Ватани азизам тасаллобахш бошад:
Ай сабо аз гули Аттор насиме ба ман ор
В-аз гулистони Нишопур хазоне ба ман ор [2,с.159].
Назирии Нишопурї бо он ки дар ашъори хеш бештар шиква аз бемењрии дўстону наздикон
мекунад, вале ба мушоњида мерасад, ки дар нињояти шарњу тафсири чунин афкори хеш талќин
медорад, ки хомўш будану ба гўшаи фароѓат рафтан бењтарин роњ дар њалли ин масъалањо
мебошад:
Мадор кор Назирї ба халќу дам дар каш,
Ки фориѓ аз њама дар гӯшаи фароѓ шудам [2, с.247].
Дар ѓазали дигар худро ба сабру тањаммулпазирї даъват мекунад ва таъкид менамояд, ки
дарди диламро ба сабр пайванди дигар мекунаму табиби хешро ба ин роњ фиреб медињад, ки
вазъи ман хуб шудаст. Сабаби чунин рафторашро шоир боз њам дар он мебинад, ки ба ањди
замона бовар надорад, чун паймон густастан дар замона худ як мењрпайванд бошад. Ин љо ба
назар мерасад, ки Назирї тавассути корбасти тасвире парадоксї дар таркиби ибораи
«мењрпайванд будани паймон гусастан» ин матлабро хеле шоирона баѐн доштааст:
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Дарди дилро мекунам бо сабр пайванде дигар,
Бар табиби худ таѓофул мезанам чанде дигар.
Эътимоде нест бар ањде, ки нуќсоне надид,
Њаст дар паймон гусастан мењрпайванде дигар [2, с.160].
Мутолиаи ѓазалиѐти Назирии Нишопурї ифодагари он аст, ки доираи мавзўии ин навъ
ашъори ў пурвусъат буда, шоир дар баробари тараннуми ишќи поки инсонї муњимтарин
масоили ахлоќи ирфонї, иљтимої ва фалсафиро дар ќолаби таркибу тасвирњои шоирона баѐн
доштааст. Дар баробари шиква аз замон, эътимод надоштан ба замонаву ањли замони хеш
масъалањои ватандўстиро низ дар тарњи як шеваи љаззобу љолиб баррасї кардааст, ки бегумон
ин афкори ватандўстонаи шоир барои тарбияи насли навраси имрўз низ аз ањамият холї
нестанд. Афзун бар ин, андешањои барљастаи шоир дар иртибот бар интиќоди зуњду риѐкории
воизону зоњидон низ дар амри муќовимат ѓояњои иртиљоии њизбу њаракатњои экстремистї ва
ифротгарої наќши муњим ва муассир мегузоранд.
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Мақола ба баррасии мавзӯи баҳрабардории шоири охири асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII
адабиѐти тоҷик Шайдои Хуҷандӣ аз сабки ҳиндӣ тахассус ѐфтааст.Қайд мегардад, ки тақлиду
пайравӣ аз сабку услуби шоирони сабки ҳиндӣ барои суханварони асрҳои XVII- XVIII як амри табиӣ
буда, анъана гашта бу. Хотирнишон мегардад, ки теъдоди хеле ками эҷодкорони давраи мазкур
дар ин замина истиқлоли нисбии хешро намоиш додаанд. Тазаккур меравад, ки Шайдои Хуҷандӣ
пайравӣ ба ашъори Бедил ва намояндагони сабки адабии ҳиндиро ба таври куллӣ напазируфта, онро
маслаки доимии шеваи нигориши кори эҷодии худ қарор надодааст, балки шоир ин раванди умумии
хоси адабии даврро танҳо дар як марҳалаи кӯтоҳи фаъолияти адабии худ истифода намудааст.
Собит мешавад, ки печидаю пӯшидагӯии хоси сабки бедилӣ дар ашъори Шайдо бо равиши содаву
осон ва табиӣ баѐн гардидааст. Шайдо кӯшидааст, ки пеш аз ҳама аз роҳи муқаллидони назми
бедилӣ берун барояд ва мазмуну маъниҳоро равшантару содатар баѐн намояд.
Ключевые слова: Шайдо, таджикская литература конца XVII начала XVIII веков, индийский
стиль, Бедиль, поэзия
Статья посвящена изучению стиля поэта конца XVII - первой половины XVIII веков
таджикской литературы Шайдои Худжанди, который следовал индийскому стилю. Отмечено,
что подражание стилю индийских поэтов было естественным делом для поэтов XVII-XVIII веков
и считалось традицией. Упоминается, что немногие поэты этого периода продемонстрировали
свою относительную независимость в следовании индийскому стилю. Определяется, что Шайдои
Худжанди не в полной мере воспринял стиль поэзии Бедиля и представителей индийского
литературного стиля, не избрав его в качестве постоянного процесса в создании своего
творчества, но поэт использовал этот общий литературный процесс периода в относительно
короткий период его литературной карьеры. Автор на конкретных примерах доказывает, что
своеобразная сложность и замкнутость индийского стиля выражается в поэзии Шайдо более
просто, легко и естественно. Прежде всего, Шайдо старался уйти с пути последователей
индийского стиля и яснее и проще выразить свои мысли.
Key-words: Shaido, Tajik literature referring to the end of XVII-th and the beginning of the XVIII-th
centuries, Indian style, Bedil, poetry
The article dwells on the study beset with the poet’s style appertaining to the end of the XVII-th – the
first half of the XVIII-th centuries of Tajik literature, Shaidoi Khujandi by name, who created the Indian
style. It is underscored that imitation of Indian poets` style was a natural thing for the poets who lived in
the relevant centuries and was considered as a tradition. It is mentioned that very few poets of the period in
question demonstrated their relative independence in following the Indian style. It is worth stating that
Shaidoi Khujandi did not fully embrace the style of Bedil`s poetry and representatives of the Indian
literary style and did not make it a permanent process of writing his creation, but the poet used the
relevant general literary process of the period in a relatively short period of his literary career. Owing to
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adducing specific examples, the author of the article proves that the peculiar complexity and isolation of
the Indian style is expressed in Shaido`s poetry more simply, easily and naturally, upon the whole. First of
all, Shaido made an endeavor to get out of the way of the Indian style followers and express his thoughts
more clearly and easier.
Дар ҳама давру замон шоирону эҷодкорон аз офаридаҳои ҳунарии ҳамдигар баҳрабардор ва
таъсирпазир будаанд. Гоҳо шоирони забардаст низ аз сурудаи ҳамкешу ҳамқалами дигаре, ки
ашъораш мавриди писандашон қарор мегирифт, суд ҷустаанд ва чунин иттифоқ афтода, ки дар
ин баҳрабардорӣ беҳтарин асар ва дилпазиртарин сурударо барои ояндагон ба ѐдгор
гузоштаанд. Чунончи, агар Шайх Саъдӣ шеъри «Эй сорбон»-и Амир Муиззиро намехонд, шояд
ғазали машҳури хешро эҷод намекард. Вале мусаллам аст, ки дар аксар маврид бештар ашъори
шоироне мавриди пайравию истиқбол қарор мегирифтанд, ки сарояндагони он дар пояҳои
баланди ҳунари шоирона қарор доштанд ва дар суханварию суханофаринӣ ибтикороти бештаре
аз худ зоҳир карда буданд. Ҳофизи Шерозӣ низ бо он ки дар таърихи адабиѐти форсӣ тоҷикӣ
тарзи махсуси сухани худро пиѐда намудаву шеъри худро ба «тарзи сухани Хоҷу» номзад
мекунад, дар давоми садаву солҳо мавриди бознигарии теъдоде аз эҷодкорон гардидааст.
Махсусан, қисми зиѐди суханварони қарнҳои ХУII-Х1Х чошнии сухани худро аз ашъори
шуарои ба истилоҳ мутақаддим, яъне суханварони садаҳои ХIII-ХIY ва равияи бедилӣ
гирифтаанд, ки аз ин равиш Шайдои Хуҷандӣ низ истисно нест. Ба ибораи дигар, тарбияи
адабии Шайдо ба мероси бузурги адабиѐти тоҷику форс асос ѐфта, он аз кулли сурудаҳои шоир
баръало намоѐн мегардад. Дар ашъори лирикии шоир нукоти борикмазмун ва сабку услуби
шуарои бузурги гузашта нақши бориз гузоштааст. Дар баробари он ки чанд тан аз афроди
баргузидаи адабиѐти классикии тоҷик барои Шайдо устоди маънавӣ будаанд, аз ҷиҳати
мазмуну мундариҷа ва тарзи суханрониву сабки шоирӣ низ ба ӯ таъсири муайяне доштаанд.
Шайдо дар ғазалиѐт бештар ба ду устоди бузурги шеъри форсӣ - Ҳофиз ва Бедили Деҳлавӣ
эътиқоди беназир дошт ва ҳамеша ба онҳо пайравӣ мекард. Ин пайравии ӯ ҳам дар бисѐр
ғазалҳое, ки дар татаббӯи ашъори Ҳофизу Бедил иншо шудааст ва ҳам дар рӯҳияву мазмуни
ашъори ғайри татаббӯъ навиштаи вай маълум мешавад. Чун матлаби мо дар ин мақола
баррасии таъсирпазирии Шайдо аз ашъори шуарои сабки ҳиндист, таъкид кардан ба маврид
аст, ки тақлиду пайравӣ аз сабку услуби шуарои сабки ҳиндӣ барои шоирони давраи мазкур як
амри табиӣ ва ѐ як анъанаро мемонд ва кам андар ками эҷодкорон буданд, ки дар ин замина
мустақилияти нисбии хешро нишон медоданд. Кор ба дараҷае расида буд, ки ҳар як шоир ва ѐ
ҳавасманди шеъру шоирӣ кӯшиш менамуд, «табъи» хешро дар муқобили истеъдоди Мирзо
Бедил барин шоирони тавоно санҷад ва панҷа бар панҷаи Абулмаонӣ занад. Устод Айнӣ дар
«Намунаи адабиѐти тоҷик» зимни баррасии осору аҳволи Аҳмад Махдуми Дониш дар мавриди
авҷ гирифтани тақлиду пайравӣ ба услуби Бедил ва минбаъд майл кардани суханварон ба сабки
соданависӣ менависад: «дар аҳдҳои охирӣ (манзур асрҳои ХVIII – ХIХ) дар Бухоро ва
Мовароуннаҳр, дар назму наср тақлиди Бедил шӯҳрат гирифта, ҳар аҳлу ноаҳл, ки ба дасташ
қалам мегирифт, чизе дар пайравии Бедил навиштанро аз ҷумлаи татиммаи камоли худ
мешумурд» [1,с.289]. Академик А. Мирзоев низ дар мавриди таъсири сабки ҳиндӣ ва услуби
бедилӣ дар адабиѐти Осиѐи Миѐна андешаронӣ намуда таъкид месозад, ки «ин таъсир махсусан
дар нимаи дуюми асри ХYII ба муносибати ба Ҳиндустон рафтуой кардани шоирон беш аз пеш
зиѐдат мешавад» [4, с.24].Албатта роҷеъ ба сабабу иллатҳои ба адабиѐти давраи мазкур таъсир
расондани сабки ҳиндӣ ва услуби бедилӣ ва мабдаъу маншаи он мутахассисон ақоиди
пурарзише баѐн кардаанд, ки баррасиву тасҳили он рисолаи алоҳидаеро тақозо дорад. Ҳар
ойина, ҳосили ин гуфтаҳо он аст, ки ағлаби шуарои муқаллиди Бедил ва ѐ пайрави сабки ҳиндӣ
дар давраҳои аввали эҷодиѐти худ ба корбурди равияи мазкур ҳусни таваҷҷӯҳи вофир нишон
дода, қисме аз онон баъд аз дарки душвориҳои ин сабк аз он даст кашида, ба сабки шуарои
садаҳои ХIII-ХIУ руй овардаанд дар маънисозиву маъниофаринӣ беҳамтост.
Мусаллам аст, ки бузургтарин шоирон аз Бедил илҳом гирифтаанд. Шайдо низ аз
ихлосмандон ва гирифторони Бедил будааст, ки аз набзи ашъораш пайдост.
Таваҷҷӯҳ бар ашъори шоир нишон медиҳад, ки Шайдо пайравӣ бар ашъори Бедил ва
намояндагони сабки адабии ҳиндиро ба таври куллӣ напазируфта, ва онро маслаки доимии
шеваи нигориши кори эҷодии худ қарор надодааст. Балки шоир ин раванди умумии хоси
адабии даврро дар як марҳалаи кӯтоҳи фаъолияти адабии худ истифода намудаасту халос. Он
печидаю пӯшидагӯии хоси сабки бедилӣ дар ашъори Шайдо бо равиши содаву осон ва табиӣ
баѐн гардидааст. Ба ин маънӣ Шайдо кӯшидааст, ки пеш аз ҳама аз роҳи муқаллидони назми
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бедилӣ берун барояд ва мазмуну маъниҳоро равшантару содатар баѐн намояд. Маъмулан дар
ашъори сабки ҳиндӣ санъати бадеии ирсоли масал, ки худ навъе аз ташбеҳ аст, хеле зиѐд кор
2020 
фармуда шуда, аз хасоиси муҳими шеър маҳсуб мешавад. Дар сурудаҳои Шайдо ин санъати
бадеӣ чандон мавқеъ надорад ва агар дар ягон мавриде шоир аз ин санъат истифода кунад,
дарзамон маълум мегардад, ки он баҳрае аз сабки ҳиндист. Дар ин қабил шеърҳо шоир
кӯшидааст, ки санъати бадеии ирсоли масалро тарзе истифода барад, ки фаҳму дарки он барои
хонанда нисбат ба ашъори намояндагони сабки ҳиндӣ осонтар намояд. Чунончи, дар байти зер
ҳамин хусусият ба таври бориз эҳсос мегардад:
Рафта-рафта умр кӯтаҳ мешавад ғофил мабош,
Мекунад ин соя охир такя бар девори хеш [7, с.101].
Ҳатто чунин ба назар мерасад, ки Шайдо танҳо ба хотири барканор намондан аз раванди
умумии дар истиқболи Бедил шеър гуфтан, баъзан дар ин равия ашъор сурудааст. Дар девони
ашъори Шайдо шеърҳое, ки дар равияи мазкур суруда шудаанд, чандон зиѐд нестанд. Шоир чун
анъанаи ривоҷдошта ду ғазал дар пайравии нахустғазали Абулмаонӣ дорад ва дар ҳар ду ғазал
низ кӯшиш намудааст, ки матлабашро сода ва рӯшан баѐн созад. Чунончи, дар ғазали аввал, ки
бо матлаи:
Ба тӯфоне, ки карда Нӯҳро киштӣ табоҳ он ҷо,
Ба ғайр аз лангари фазлаш набошад такягоҳ он ҷо [2, с.3]
оғоз мегардад, аз калимаву таъбироти ирфонӣ ва ѐ маъонии мармуз истифода намебарад, балки
мисли услуби дар тамоми ашъораш роиҷ ба забони холӣ аз рамзу печидагӣ баѐни андеша
менамояд. Ин ҷо танҳо аз истифодаи радиф ва вазни ғазал маълум мегардад, ки он дар заминаи
офаридаи Бедил суруда шудааст, аз он печидагӯиву баѐни аз зеҳн дур ва соири мушаххасоти
махсуси бедилона асаре нест. Калимаву ибораҳо ба маънии маҷозӣ кор фармуда нашудаанд.
Шоир ба гунае мекӯшад, ки матлаби хешро нишонрас ва бепарда баѐн созад. Ғазали зикршуда
аз ҷиҳати маъниву мазмун низ мисли дигар сурудаҳои шоир бо ҳаѐт ва фаъолияти рӯзмарраи
инсон тавъам ифода гардидааст. Шоир дар ин ғазал низ аз мақому рисолати инсон дар дунѐ
сухан меронад ва ӯро барои анҷом додани корҳои шоиста даъват менамояд:
Агар аз некбахтӣ номаи моро рақам бошад,
Ҳазорон кӯҳи исѐн аст карда парри коҳ он ҷо [7, с.29]
Дар ғазалҳои дар пайравии Бедил навиштаи шоир бештар мазмунҳои ирфонӣ дар иртибот
бо зуҳуроти олами моддӣ ба таври заминӣ баѐн гардидаанд. Шоир таъкид месозад, ки ҳар кас
дар ин дунѐ кори хайр анҷом диҳад, саранҷом ҳатман подошу насибаи хешро хоҳад бардошт ва
ғайр аз соябони раҳмати Ҳақ он ҷо такягоҳе нахоҳад буд:
Касеро дастгирӣ аз амал рӯзи ҷазо набвад,
Ба ғайр аз соябони раҳматаш набвад паноҳ он ҷо [7, с.29]
Қаҳрамони лирикии шоир дар ҳама кор хоҳони ризои дӯст аст:
Ба лутфаш хоҳ бинвозад, ба қаҳраш хоҳ бигдозад,
Ризои дӯст мехоҳам мани гумкардароҳ он ҷо [7, с.29].
Бинобар ин ҳам, тариқи сипардани роҳро дар ҳазрати дӯст бедилона «аз паҳлӯи аҷз» медонад ва
мегӯяд:
Ба назди ҳазрати ҷонон чи хоҳӣ бурдан, эй Шайдо,
Набошад тӯҳфаи лоиқ ба ғайр аз сӯзи оҳ он ҷо [7, с.29].
Чуноне ки мебинем, дар ғазали Шайдо дар маҷмӯъ ҳамон матлабе баѐн шудааст, ки дар
ғазали Мирзо Бедил дигар мешавад, вале ин ҷо бо як сабку тариқи сода ва дур аз рамзу
печидагиҳо матлаб ба маърази тасвир кашида шудааст.
Ғазали дигари Шайдо, ки дар пайравии нахустғазали девони Бедил ва бо тарзи баѐни сода
сароида шудааст:
Чӣ хоҳӣ гуфт фардо бо ман, эй золимнигоҳ он ҷо,
Гиребончок аз дасти ту кардам додхоҳ он ҷо.
Зи ҷайби хок фардо бо ту домангир бархезам,
Ба хун олуда як олам шаҳиди бегуноҳ он ҷо.
Умеде аз Худо дорам, ки доди хеш бистонам,
Ба вазъи худ магар бошӣ ту ҳам як подшоҳ он ҷо.
Тулӯъи субҳи ҳашри синачоконро тамошо кун,
Яди байзо барорад офтоб аз ҷайби оҳ он ҷо [7, с.29]
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Ғазали мазкур аз ҷиҳати мазмуну маъно ишқӣ буда, шоир дар он аз номеҳрубонии маъшуқа
шикоят мекунад ва барои маъшуқ сифати «золимнигоҳ»-ро нисбат медиҳад, ки дар қолаби
калимасозиҳои сабки бедилӣ сохта шуда, мурод аз он зикри ѐри золим ва ситамгар аст. Шайдо
аз матлаъ то мақтаи ғазалаш ишқи ѐри заминиро тараннум менамояд, ки нисбат ба ошиқ сахт
бепарвову номеҳрубон аст. Дар ин ғазал тамоми ҳолоти ошиқи бовафо дар баробари маъшуқи
сангиндил бо эҳсоси баланди шоирона ба риштаи назм кашида шудааст. Шоир ҳатто
маъшуқаро аз фаро расидани рӯзи дод огоҳ месозад ва мегӯяд:
Чаро номеҳрубонӣ шӯхи бепарво, сарат гардам,
Наметарсӣ, ки фардо дод хоҳад додхоҳ он ҷо [7, с.29].
Дар баробари баѐни маонии ошиқона шоир дар баъзе аз абѐти ғазали мазкур афкори
интиқодии хешро нисбат ба давру замон низ баѐн намуда, аз носозии чархи бемурувват шиква
менамояд ва умед аз ѐрии шавкати бахт мекунад:
Зи чархи бемурувват толеи неке намебинам,
Магар ѐрӣ намояд шавкати бахти сиѐҳ он ҷо [7, с.29].
Ҷои дигар шоир мегӯяд:
Аз ваъдаҳои омаданат эй нигори ман,
Чашми уммед ҳалқаи беруни дар маро [7, с.29].
Чашми умедро ба ҳалқаи беруни дар ташбеҳ додани Шайдо таносуби қавии суханро ба кор
овардааст. Чашми интизору умедвор ба ҳалқаи дар нигаронида шудааст, инчунин монандие
байни онҳо мушоҳида мешавад. Дар байни гӯиши Хуҷанд ибораи «ҳалқаи чашм» серистеъмол
аст. “Ҳалқаи чашм” ва “ҳалқаи дар” дар гирдшаклӣ ва мудавварӣ монанд ҳастанд.
Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки дар ин ғазали Шайдои Хуҷандӣ низ мазмуни воқеию
мушаххас тариқи воситаи образҳои бадеии табиӣ хеле барҷаста ва равшан ифода гардидааст.
Шайдо бо ашъори намояндагони дигари сабки ҳиндӣ, аз қабили Толиби Омулӣ, Шоҳ
Қосими Анвор ва маликушшуарои шоирони Ҳинд Файзии Даканӣ ошноии комил доштааст ва
дар тайи ашъораш ба гунаҳои мухталиф аз онҳо ном бурда, ба офаридаҳои эшон сари иродат
доштани худро баѐн намудааст. Маъмулан муҳаққиқону пажӯҳишгарони адабиѐти садаҳои
ХУ1-Х1Х бар он ақидаанд, ки маҳз дар асри ХУII ба баъд нуфузи сабки ҳиндӣ ва услуби бедилӣ
ба шеъри шоирони давр зиѐда гардидааст. Чунончи адабиѐтшинос У.Каримов дар ин бора
мегӯяд: « Дар асри ХУШ шоирони тоҷик бо ашъори бисѐр намояндагони сабки ҳиндӣ, ба мисли
Толиби Омулӣ, Соиб, Носиралӣ ва ғайра ошно буда, ба онҳо пайравию мусобиқаҳои адабӣ
намудаанд»[9,с.119-120]. Албатта, муҳаққиқи мазкур ин андешаи хешро мунсифона ҳамчун
ақидаи муқаддимавӣ ва ба гуфтаи худаш «бинобар ба тарзи ҷиддӣ таҳқиқ нашудани» мавзӯи
зикргардида (дар нимаҳои аввали солҳои ҳафтодум - Н.М) арзѐбӣ менамояд, вале ҳақ ба ҷониби
академик А. Мирзоев аст, ки дар рисолаи арзишманди хеш «Сайидо ва мақоми ӯ дар таърихи
адабиѐти тоҷик» менависад: «дар охирҳои асри ХYII мазмунофаринӣ, ташбеҳҳои мураккабу
хаѐлӣ, истиораҳои печ дар печи равияи сабки ҳиндӣ хеле ривоҷ мегирад»[4, с.25]. Ҳусни таваҷҷӯҳ
доштани Шайдои Хуҷандиро бар ашъори намояндагони сабки ҳиндӣ адабиѐтшиноси фақид
Абдулманнони Насриддин дар «Донишмандон ва сухансароѐни Хуҷанд», ки аз тазокири муҳим
ва маҷмӯъ дар шинохти шуарои доираи адабии Хуҷанд маҳсуб мегардад, чунин ба қалам
додааст: «… дар ғазалсароӣ аз Ҳофиз, Қосими Анвор, Толиби Омулӣ пайравӣ кардааст, ки аз
ишороти худи ӯ маълум мешавад»[5, с.174].Сипас, аз эҷодиѐти шоир се байтро ба шоҳидӣ
мехонад, ки дар онҳо номи ин се шоири зикргардида ба қарори зер омадааст:
То Ҳофизи Шероз ба комам намаке рехт,
Шайдоӣ аз он лаззати гуфтор баланд аст[7, с.59].
Шайдо чӣ кунам тарзи ғазал бастанам ин аст,
То кори ман аз Қосими Анвор баромад [7, с.81].
Барои ин ғазал Шайдо, қалам аз найшакар дорам,
Ба ѐд омад шакарафшониҳои тӯтии Омул [6, с.141].
Дар баробари ин Шайдо ба шеъри шуарои сабки ҳиндӣ Толиби Омулӣ, Калими Кошонӣ,
Қосими Анвор, Файзии Даканӣ ҳусни таваҷҷӯҳ дошт. Рӯй овардани шоир ба эҷодиѐти ин
суханварони машҳур бесабаб набуд, зеро шоирони зикргардида бо мазмуну мундариҷаи
баланди ашъори худ сарзаминҳое, ки шеъри форсӣ – тоҷикӣ ривоҷ дошт, ба хубӣ шинохта ва
хуш истиқбол ѐфта буданд.
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Аз мутолиаву баррасии ашъори Шайдои Хуҷандӣ рӯшан мешавад, ки ӯ чанд маврид аз
Толиби Омулӣ, аз он шоире ки табъаш «мушкилписанд» буду дар табъозмоӣ «ба ҳар
2020 
мавзунтабиат» сар фурӯ намеовард, ѐд мекунад ва хешро дар баробари шеъри ӯ дидан мехоҳад:
Лаззати гуфтори ширинро кӣ дорад орзу,
Хуш шакар аз килкҳои тӯтии Омул шикаст[7, с.50].
Толиби Омулӣ низ ҳарчанд чанд гоҳе дар сарзамини Ҳинд зистааст ва аз сабки ҳиндӣ
баҳраҳое бурдааст, дар образу тасвирсозӣ ва сабку нигориш ба шоирони сабкҳои пешин
пайравӣ намудааст. Ӯ монанди намояндагони дигари ҷараѐни «бозгашти адабӣ» аз сабки
маъмули ҳиндӣ даст кашида, ба сабки ироқӣ ва намояндагони он рӯй овардааст. Дар ғазалсароӣ
ба Саъдӣ ҳусни таваҷҷӯҳ дошта, худро «зи шогирдони Саъдӣ» ҳисобад ҳам, бештар арҷгузори
шеваи Ҳофиз будааст:
Зи шогирдони Саъдӣ мешуморам хешро аммо,
Ба ҷон дар эҳтироми Ҳофизи Шероз мекӯшам [6, с.272].
Маълум мегардад, ки Толиби Омулӣ пеш аз пазируфтани тарзу сози Ҳофиз бо ашъори дигар
суханварони пеш аз худу замони худ ошноии комил дошта, онро ба тариқи қиѐс омӯхта, сипас
шеваи Ҳофизро ихтиѐр карда будааст:
З-ин навосанҷон, ки Толиб ҳолашон кардам қиѐс,
Дар дилам завқи навои Ҳофизи Шероз монд [6, с.150].
Аз ҳамин лиҳоз, тарзи баѐни Толиб, ки дарахти андешааш аз чашмаи тафаккури Ҳофиз об
мехӯрад, барои Шайдои Хуҷандӣ низ мақбул омад ва ӯро водошт, ки Толибро аз шуарои
шакаргуфтор пазирад. Шайдо танҳо дар се маврид дар девони худ аз Толиби Омулӣ сухан ба
миѐн меоварад ва дар ҳар се маврид ҳам дар баробари васфи тарзи сухани Толиб вожаи
«шакар»-ро истифода мебарад, ки худ далели аз ҷониби вай писандида будани гуфтори
Толибро нишон медиҳад. Чунончи, ҷои дигар ғазали худро ба шакари сухани Толиб монанд
карда мегӯяд:
То сӯфии хушлаҳҷаи Шайдо ғазале гуфт,
Толиб шакар тӯҳфа барад Омули худро [7, с.27].
Дар ғазалиѐти Шайдо як қатор таркиби шоирона ба кор бурда шудаанд, ки хоси сабки
ҳиндӣ мебошанд. Бояд гуфт, ки ин тарзи истифода дар адабиѐти мо бо номи вобастаҳои ададӣ
ѐд шуда, дар мавриди баѐни маонии мухталиф ба кор бурда мешавад ва замон, вақт, фосила,
ҳаҷму ғунҷоиш, андоза, теъдоду миқдорро ифода менамояд. Ин шева танҳо дар қаламрави шеър
роиҷ набуда, дар гуфтугӯи мардумӣ ҳам дар мисолҳои «як хона китоб», «як хона гап» ва ғайра
дучор меояд. Вале азбаски дар шеъри Мирзо Абдулқодири Бедил басомади зиѐд дошт ва яке аз
аҷобати шеъри ӯст, минбаъд дар ашъори шоирони пайрави Абулмаонӣ ривоҷ ѐфт.
Гоҳо шоир андоза ва миқдорро бо меъѐре муайян мекунад, ки аз воситаҳои андоза ва ѐ
шумор нест ва худи ин мафоҳим низ аз шумору андоза берунанд.
Чунончи ин қабил таркибҳоро, ки дар ғазалиѐти Шайдои Хуҷандӣ фаровон ба назар
мерасанд, зикр менамоем:
1.Як нафас хандидани гул:
Дил ба завқи ошѐн чун булбули Шайдо мабанд,
Як нафас хандидани гул дон баҳори умрро [7, с.39].
2.Кулаҳ аз тарки ду олам доштан:
Ба сари худ кулаҳ аз тарки ду олам дорам,
Рифъати қаср куҷо, шавкати Фағфур куҷо? [7, с.42].
3.Як нафас хандидани субҳи айш:
Субҳи айшат як нафас хандид, аммо ҳуш дор,
Мерасад шоме заволи офтоби умрро [7, с.43].
4.Ваҳшинигоҳ:
Ба афсуни муҳаббат тай намудан дашти бетобӣ,
Нагаштӣ ромам эй ваҳшинигоҳи пурфанам охир [7, с.91].
5.Биѐбонмарг:
Биѐбонмарги Айюби ситамҳои ту гардидам,
Ки тори жандаам гардида кирмони танам охир[7, с.91].
7.Нафас бар тани оина зангор шудан – афсурда гардидан аз зиндагӣ:
Малулу тираам ин зиндагиҳо кард чандоне,
Нафас бар чеҳраи оинаам зангор шуд охир [7, с.29].
7.Водии ваҳшатнигоҳон:
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Шӯхии чашми ғизоле сар ба саҳро додааст,
Водии ваҳшатнигоҳонаст ҳомунам ҳанӯз [7, с.97].

8.Аҳлдил:
Ба кӯи аҳлдилон ою хоки по мебош,
Нишин хамӯш, макун айби мардумон зинҳор [7, с.98].
9.Ирсоли масал низ аз вижагиҳои сабки ҳиндӣ:
Рафта – рафта, умр кӯтаҳ мешавад ғофил мабош,
Мекунад ин соя охир такя бар девори хеш [7, с.103].
Чу гул як чаман оғӯш во кардан:
Чу гул худро як чаман во карда меоӣ,
Балои ҷони ман ин фитна барпо карда меоӣ [3, с.157].
Дар ибтидои ин навишта гуфтем, ки Шайдои Хуҷандӣ дар аввали фаъолияти шоирии хеш ба
тариқи Бедил таваҷҷӯҳ зоҳир намудаву шеър сароидааст ва саранҷом шояд хеле зуд ин шеваро
раҳо намудааст. Дар ин замина далелҳои дигаре низ аз ашъори шоир ба дасти мо расидаву
андешаҳои моро тақвият мебахшанд. Чунончи, ҳангоми мутолиаи ашъори шоир гоҳо намодҳое
аз рӯзгори шахсии Шайдо, ки дар ашъораш партав афкандаанд, ба назар мерасанд, нишон
медиҳанд, ки ин сурудаҳо, ки дар тарзу услуби равону сода навишта шудаанд, ғолибан дар
даврони баркамолию шоири соҳибтариқ гардидани ӯ ба қалам омадаанд. Пас, шоир дар идомаи
фаъолияти шоирии худ маҳз ҳамин тариқи содаи баѐнро гузида будааст. Баррасии муфассали ин
матлаб дар мақолаи алоҳида баѐн хоҳад шуд.
Ҳамин тариқ, аз баррасии мавзӯъ маълум мегардад, ки Шайдо ба сабки Мирзо Бедил
пайравӣ намуда, бештар афкори пешқадами дунявии ӯро тарғибу пайгирӣ намудааст.Пайравии
Шайдо ба ашъори Бедил тақлиди кӯр-кӯрона нест, балки шоир ба ин услуб пайравӣ намуда,
бештар афкори дунявии хешро баѐн намудааст.Ба ибораи дигар, шоир зиѐдтар аз паси
мазмунҳои дунѐӣ, ишқи заминӣ ва фалсафаи воқеии шеъри Бедил рафта, дар баробари ин
баҳраҷӯиҳо мазмуну маонии шеъри Бедилро аз чаҳорчӯбаи ташбеҳу истиораҳои мураккабу
душвор ба сатҳи фаҳму маърифати нисбатан содаи мардуми замонаи худ кашидааст.
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Мақола ба баррасии арзиши матншиносии “Шарҳи Судӣ бар Ҳофиз”-и Судии Буснавӣ бахшида
шудааст.Қайд мешавад, ки Судӣ дар шарҳномаи худ ба масоили матншиносӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир
намуда, бори аввал дар ҳофизшиносӣ ашъори Ҳофизро аз ғазалиѐт ва абѐти илҳоқӣ тоза кардааст.
Тазаккур меравад, ки шореҳ ҳангоми шарҳ аз ѐздаҳ нусхаи девони Ҳофиз истифода бурда, онҳоро
муқоисаву муқобала намуда, нусхаи дурусту аcолатдоштаро баргузидааст. Собит мешавад, ки
Судӣ рисолати худро танҳо дар шарҳи маънӣ ва маънишиносӣ надониста, оид ба гуногунии
нусхаҳо, ихтилофоти матн, саҳви нусхабардорон, интисоби ашьор ва ашъори илҳоқӣ дар девони
Ҳофиз таваққуф намудааст. Хулоса шудааст, ки Судӣ дар шарҳномаи хеш саҳву ғалатҳои
котибону носихонро нишон дода, бо ин амал як марҳилаи муайяни тасҳеҳу тоза кардани матни
ашъори Ҳофизро ба анҷом расонидааст.
Ключевые слова: Суди, Хафиз, комментарий, литературная критика, копии дивана Хафиза,
точность слов
В статье рассматриваются вопросы текстологической ценности «Комментарии Суди к
дивану Хафиза» Судии Буснави. Отмечается, что Суди в своем комментарии уделил особое
внимание вопросам текстологии поэзии Хафиза и впервые в хафизоведении установил подлинность
стихов поэта, принадлежность той или иной газела или бейта перу Хафиза. Подчеркивается, что
комментатор использовал одиннадцать списков дивана Хафиза и приступал к толкованию только
после сличения, сопоставления и выбора наиболее достоверного текста. Доказывается, что миссия
Суди заключается не только в толковании смысла и семантики, но и в выявлении неточностей в
тексте в разных списках, ошибки переписчиков, атрибуции стихотворений Хафиза. Делается
вывод, что “Комментарии Суди к дивану Хафиза» имеют большое текстологическое значение и
оказывают помощь в корректной атрибуции и установлении подлинности стихов поэта,
принадлежности того или иного отрывка перу Хафиза, достоверности слов в его стихах и в
других вопросах текстологии.
Key-words: Sudi, Hofiz, commentary, literary critique, copies of Hofiz`s divan, word accuracy
The article dwells on the issue beset with textual value of “Commentary on Hofiz`s Divan” by Sudi
Busnavi. It is underscored that in his commentary Sudi has paid special attention to the textual issues in
reference to Hofiz`s poetry and in Hofiz studies established the authenticity of the poet`s poems, a
particular ghazal or beit belonging to Hafiz`s pen, for the first time. The author lays an emphasis upon the
idea that the commentator resorted to eleven lists of Hofiz`s divan and began to interpret only after
collation, comparison and selection of the most reliable text, on the whole. It is testified that Sudi`s
mission is not only in interpreting the meaning and semantics, but in identifying inaccuracies of the text in
different lists, errors of scribes, attribution of Hofiz`s poems either. To sum it up, she comes to the
conclusion that the theme explored are of great textological significance and help in the correct attribution
and authentication of the poet`s verses and a particular passage belonging to the pen of Hofiz; reliability
of words in his poems and other issues dealing with textual criticism being taken into account as well.
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Омӯзишу тадқиқи «Шарҳи Судӣ бар Ҳофиз»-и шориеҳи турк Судии Буснавӣ собит менамояд,
ки шарҳҳо дар баробари бархурдор будан аз арзишҳои маънавӣ барои муайян кардани асолати
сухани шоир ва дурустии калимот низ хидмати босазое ба анҷом расонида метавонистаанд. Аз
ҳамин ҷо аҳли шарҳ саҳеҳ хондани матн, аниқ таъин намудани фоилу мафъули шеър,
тааллуқоти замир, баѐни мушаххаси маонии вожаҳо ва ҳамчунин фаро гирифтани чанд нусхаи
ихтилофноки матн ва нусахи қадимиро аз шарти аввалияи тафсиргарӣ меҳисобанд. Зеро бе
матни эътимодбахш маърифати асари бадеӣ ва шарҳу тафсири мукаммал ҷой дошта
наметавонад. Аз ҷониби дигар матни шурӯҳ дар кашфи муаммои маърифати бадеӣ ва
андарѐфти матолиби адиб қимату арзиши баланди матншиносиро доро мебошад, ки ин нукта
дар пажӯҳишоти мондагори профессор А.Насриддинов ба собит расидааст.
Аз ин ҷиҳат муҳимтарин рукни фаъолияти сухансанҷии шореҳони асримиѐнагӣ ин тадқиқу
тасҳеҳи мутуни осори адабӣ аст[6,85]. Пас маълум мегардад, ки шореҳон нақду тасҳеҳи матнро
бо нақди маънӣ ва маънишиносӣ дар як поя гузошта, матншиносиро аз рукнҳои асосии кори
худ ҳисоб намудаанд. Чунончи аз пажӯҳишоти адабиѐтшиносон М.Урунова [7], ва Т.Келдиѐров
[4, с.5], бармеояд, шореҳи «Гулистон»-и Саъдӣ Муҳаммад Ғиѐсуддини Ромпурӣ ва Муҳаммад
Алавии Шодиободӣ- шореҳи қасоиди Хоқонии Шарвонӣ дар муайян кардани асолати матн ва
нишон додани тағйирот, таҳриру таҳриф ва тасҳифу тахриби матни осори ин суханварон
хидмати арзандаеро ба субут расониданд. Зеро шореҳон вазифаи худ медонистанд, ки матни
асарро аз ҷиҳати таҳриру тасҳеҳ доварӣ намуда, оид ба дурустии матн андеша намоянд ва
муқаддамтар аз ин матни дуруст ва пурэътимодро тафсиру тасҳеҳ намоянд.
Судии Буснавӣ ин суннати деринаи шарҳнигориро дар асри ХVI давом дода, дар «Шарҳи
Судӣ бар Ҳофиз» ба масоили матншиносӣ таваҷҷӯҳи алоҳида додааст.Назар ба қавли
Ҷ.Шанбезода Судӣ бори аввал осори Хоҷа Ҳофизро аз ғазалиѐт ва байтҳои илҳоқӣ тоза
кардааст[9]. Ҳамон тавре ки аз ишороту қайдҳои Судӣ зимни шарҳи ашъори Ҳофиз бармеояд,
шореҳ ҳини шарҳнависӣ аз ѐздаҳ нусхаи девони Ҳофиз истифода бурда, онҳоро муқоисаву
муқобала намуда, нусхаи дурусту аcолатдоштаро интихоб карда, баъд ба он шарҳ
бастааст.Чунончӣ Судии Буснавӣ баъди шарҳи ғазали «Ба фароғи дил замоне назаре ба моҳрӯе»
аз мавҷудияти ѐздаҳ нусхаи девони Лисонулғайб дар наздаш сухан гуфтааст: «Ин ғазал дар
ѐздаҳ девони мавҷуд дар наздамон дида нашуд, аммо фақат дар як девон забт буд. Ба ҳамин
муносибат шарҳаш бо ихтисор гузашт» [3, с.2646].
Дар ҷои дигар низ ба ин мазмун ишора дорад: «Маълум гардад, ки ѐздаҳ девон дар пеши мо
мавҷуд аст ва ин ду ғазал (манзури Судӣ ин ғазалҳост: «Эй бурда диламро ту бад-ин шаклу
шамоил» ва «Роҳравонро ишқ бас бошад далел» - Б.М.) дар ҳеч яке онҳо пайдо нашуд» [3,
с.2592].
Аз ин аснод маълум мегардад, ки Судӣ дар шарҳи ғазалҳои Ҳофиз аз як ѐ ду нусха истифода
накарда, балки ѐздаҳ нусхаи девони Ҳофизро дар ихтиѐр дошт, ки барои таъину аниқ кардани
матни сиҳҳату комил ба ӯ кӯмак мерасониданд. Шореҳ вазифаи хешро танҳо дар тафсири маънӣ
ва маънишиносӣ иборат надониста, аз хусуси гуногунии нусхаҳо ихтилофоти матн, саҳву
хатоҳои носихон, интисоби ашьор ва ашъори илҳоқӣ дар девони Ҳофиз сухан ба миѐн
овардааст. Андешаҳои Судӣ дар ин маврид аксаран бар пояи далелу бурҳонҳои қавӣ буда, дар
натиҷаи қиѐси нусхаҳои гуногун ба субут расидаанд.
Судӣ зимни кор бо нусхаҳои гуногуни девони Ҳофиз нусхаи саҳеҳро ба таври возеҳ нишон
дода, афзалияти онро аз дигар нусхаҳо зикр менамояд. Чунончӣ, зимни шарҳи байти зерин ба
таври сареҳ аз гуногунии нусхаҳо сухан ба миѐн оварда, бартарии ин ѐ он нусхаро дар
матншиносӣ таъкид намудааст:
«Саҳарам карашмаи васлаш башорате хуш дод,
Ки кас ҳамеша гирифтори ғам нахоҳад монд.
Дар баъзе аз нусах ба ҷои «васлаш» - «васлам» воқеъ шуда, бо замири “мим” ва дар баъзеи
дигар «саҳар таронаи чангам башорате хуш дод» омада, ликулли ваҷҳ». Агар «васлаш» бошад,
лозим меояд, ки ба «саҳар» як «мим»-и мутакаллим (бандаки хабарии -ам-Б.М.) изофа шавад,
ба такдири «саҳарам» ва агар рӯи нусхаи «васлам» маъно шавад, иҷоб мекунад, ки ба мими
мутакаллим» музофе тавдир шавад ба тақдири «васли ҷононам». Аммо агар «чангам» бошад,
дигар бо ин тақдирҳо эҳтиѐҷ пайдо намекунад» [2, с.1057].
Аз ин иқтибос падидор аст, ки шореҳ ҳангоми овардани нусхаҳо хеле бомулоҳизаву
дақиқназарона рафтор менамояд, атрофи нусхаҳо баҳс мекунад, тааллуқоти замир ва фоилу
мафъули амалро ҳангоми қабули ин ѐ он нусха таъин менамояд, то маърифатгари хушзавқ
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дурустро аз носиҳҳат имтиѐз намуда тавонад. Ин рафтори шореҳ имкон медиҳад, ки баробари
дар сари вақт ислоҳу шарҳи матни ашъори Ҳофиз маърифатгарро тадриҷан бо ҳама
2020 
мураккабиҳои накду тасҳеҳи осори адабӣ ошно намояд ва нисбат ба забони форсӣ эҳтиѐткориву
бомулоҳизагӣ омӯзонад. Зеро нозукиҳои забонро саҳеҳ дарк нанамуда, шеърро маърифат
намудан ғайриимкон аст. Хусусан, шарҳи Судӣ, ки барои маърифатгарони турк нигаронида
шуда буд, ин гуна рисолатро адо карда метавонист. Дар зимни маъникушоиву шарҳ зикри
сиҳҳат ѐ ғалати матн дар пайвастагӣ бо маълумоту нозукиҳои забонӣ сурат гирифтааст, ки ин
равиши кор дар такмили дониши сарфиву наҳвии маърифатгарон мусоидат мекард. Шарҳи
байти зер тасдиқи фикри мо менамояд:
«Зи хонақоҳ ба маӣхона меравад Ҳофиз,
Магар зи мастии зӯҳду риѐ ба ҳуш омад.
Дар аксар нусхаҳо «зӯхду риѐ» бо атф воқеъ шуда, аммо дар баъзеи дигар бо изофа аст.
Зоҳири амр ин аст, ки ҳолати изофа ношӣ аз тасарруфи котибон мебошад. Зеро гоҳе мумкин
аст, бо «ѐ»-и нисбат «зӯҳди риѐӣ» гуянд. Пас маълум шуд, ки бидуни «ѐ» изофа кардан галат
аст» [2, с.1037].
Ба ин монанд аз шарҳ мисолҳои фаровонеро фароҳам овардан мумкин аст, ки доири мавзӯи
баҳсанд вале худ ин ду- се иқтибоси зикршуда далолат менамоянд, ки Судӣ ҳангоми шарҳи
ашъори Ҳофиз як силсила саҳву ғалатҳои содирнамудаи котибону носихонро нишон дода, бо ин
амали худ як марҳилаи муайяни тасҳеҳу тоза кардани матни ашъори Ҳофизро ба анҷом
расонидааст. Ин амалро нодида гирифтан нодуруст аст. Зеро Судӣ ҳангоми шарҳнигорӣ чунон
ба ашъор бо эҳтиѐт муносибат менамояд, ки ҳатто мавриди нусхаҳои ин ѐ он Ғазал домани баҳс
боз кардааст. Чунончӣ, дар шарҳи Ғазали таҳти шумораи 490-ум бо матлаи зерин овардааст:
Эй дил, ба кӯи дӯст гузоре накардаӣ,
Фурсат зи даст додаву коре накардаӣ.
«Ин ғазалро айнан бо табдили радиф дар ҳарфи «ѐ» овардаанд. Бо ин матлаи байт:
Эй дил, ба кӯи дӯст гузоре намекунӣ,
Фурсат зӣ даст додаву коре намекунӣ.
Дар куллиѐти девони мавҷуд дар наздамон ғазали мазкур ҳамон тавр, ки ишора шуда, ҷузви
ҳарфи «ѐ» қайд шудааст ва дар ҳеч кадом ҷузви ҳарфи «ҳо» дида намешуд. Магар дар шарҳи
оқои Сурурӣ. Пас, иншооллоҳ шарҳашро зимии радифи «ѐ» бо радифи «намекунӣ» (бо ҳарду
радиф) тавзеҳ хоҳем дод» [3, с.2311].
Ё дар мавриди мисраи «Дар интизори рӯят мову умедворӣ» навишта омадааст:
«Баъзеҳо мисраи аввалро «Дар интизори рӯят моро умедворӣ» навиштаанд. Бояд гуфт, ки ин
нусхаро мухолифи тамоми нусхаҳои саҳеҳ навиштаанд. «Дар интизори рӯят мову умедворӣ»
дуруст аст. Яъне умед дорем, ки туро бубинем» [3, с.2330].
Воқеан, чунин мушоҳидакориву бомулоҳизагии Судӣ дар ҷараѐни шарҳ такрор ба такрор
мушоҳида мешавад. Ӯ аз рӯи мантиқи сухан ва мутобиқати маъно ба ашъор назар намуда, бо
далелу бурҳони қавӣ ғалат будани нусхаҳои дигари мавҷударо рад менамояд. Ҳамин мантиқи
сухан, мутобиқати маъно ва паҳлӯҳои дигари эҷодиѐти шоирро ба инобат гирифта, Судӣ дар
мавриди интисоби баъзе ашъор ба Ҳофиз изҳори назар кардааст. Чунончӣ, иқтибоси зерин
далел ба гуфтаҳои болоӣ шуда метавонад:
«Лутф бошад гар напӯшӣ аз гадоҳо рӯтро,
То ба коми дил бубинад дидаи мо рӯтро.
Ғазали собиқ агарчӣ дар аксар девонҳо ноѐб аст, аммо интисоби он ба Хоҷа ба чанд ҷиҳат
мумкин аст. Яке ин ки мазмуни ғазал ба тафсили мусофирати Ҳофиз ба Язд, ки дар манқабати
Хоҷа навишташуда, наздик аст ва дигар ин ки сабки шеър бо равишу расми шоир муносиб аст.
Аммо ин ғазалро ба Хоҷа нисбат додан бисѐр мушкил аст. Ба далели ин ки аввало, ин ғазал дар
девонҳо бисѐр камѐб аст. Сониян, дар ғазали панҷбайтӣ мукаррар омадани қофияи се байти он
ба хусус, аз аҳли завқ бисѐр баъид аст. Солисан, луғати гадо, ки аз завилуқул аст, ҷамъ бастани
он бо «ҳо» шоз аст.
Пас асноди ин ғазал ба Ҳофиз аз ваҳӣ ва заъф аст. Магар ин ки бигӯем: ин ғазалро дар овони
ҳол, яъне замони мубтадӣ буда, сурудааст. Ва ашхосе, ки дар он замон буданд, баъдҳо онро бо
баъзе девонҳои шоир илҳоқ кардаанд. Аммо ба гумони банда, ин ғазал аз шоирест бо номи
Ҳофизи Шона - аҳли Табрез, ки ба Ҳофизи Тароқчӣ тахаллус дошта, дар навоҳии Шоми Шариф
як миқдор аз ғазалҳояшро дидам, ки аксар қофияҳояш мисли ҳамин ғазал фосид буда, агарчӣ аз
руи ҷаҳолат ҷамъ кардани ин навъ қавофиро ҳунар медонист» [1, с.111].
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Аз санади овардашуда пайдост, ки Суди дар мавриди интисоби ғазал ба Ҳофиз дурудароз
баҳс намуда, дар мавриде аз Ҳофиз будани ин ашъорро ҷонибдорӣ менамояд. Баъд онро
комилан моли шоири дигар медонанд ва хоса чун сухан дар мавриди қавофии ғазал рафт, бо
боварӣ мегӯяд, ки ғазал ,аз Ҳофизи Шона аст.
Ба маврид аст гӯем, ки ин асноди Судӣ ҳангоми тартиб додани нашри девони ашъори Ҳофиз
ба эътибор гирифта шуда, ғазали дар боло овардашуда, ҳатто аз доираи ғазалиѐти мансуб ба
Ҳофиз ҳазф карда шудааст. Дар ин бора мураттиби девони Ҳофиз Абдураҳими Халхолӣ дар
фасли «Ғазалиѐти мансуб ба Ҳофиз» менависад: «Чун ғазали «Лутф бошад, гар напӯшӣ аз
гадоҳо рӯтро» аз Ҳофизи Шонатарош аст, чунончӣ Судӣ шоири маъруфи турк, дар тарҷумаи
девони Ҳофиз тасреҳ кардааст, бад-ин ҷиҳат ҳазф гардид»[10, с.377].
Ин санад гувоҳӣ медиҳад, ки ба шарти тадқиқи пурраи маводи матншиносии шурӯҳ ва
баргузидани беҳтарини онҳо матншиносии муосирро мумкин аст, сарчашмаи мӯътамаде барои
интисоби аншъор, тасҳеҳу танқеҳи матн ва ҳазфи абѐти илҳоқии Ҳофиз зери даст қарор
гирад.Ба ҳар оин ба эътибор гирифтани санадҳои марбут ба матншиносии шурӯҳи асримиѐнагӣ
аз ҳар ҷиҳат ба манфиати адабиѐтшиносӣ хизмат хоҳад намуд.
Агар ба ибтидои ин баҳс баргардем, маълум мегардад, ки Судӣ аз рӯи қавофии ашъор на
танҳо интисоби ин ѐ он асарро, балки нисбат доштани абѐти алоҳидаро ба ашъори Ҳофиз
муайян намудааст. Чунончӣ, Судӣ вақти ташреҳи байти:
Ба бӯстон рав, ки аз булбул румузи ишқ гирӣ ѐд,
Ба маҷлисо, ки аз Ҳофиз Ғазал гуфтан биѐмӯзӣ.
зимни қофия муайян кардааст, ки ин байт илҳоқан ба Ғазали Ҳофиз ворид гардидааст: «Чун
қофияи ин байт бо қофияи байти собиқ (биѐмӯзӣ - Б.М.) якест, ва дар девонҳо ҳам дида
намешуд, пас маълум мешавад, ки байти собиқ аз они Хоҷа нест[3, с.2432].
Воқеан, ин байт ва байти қаблии он, ки дар шарҳи Судӣ омадааст, дар девонҳои Ҳофиз, ки
зери дасти мо мавҷуд буданд, дида нашуд. Ин нукта бори дигар собит менамояд, ки шарҳи Судӣ
бар Ҳофиз аз арзиши матншиносӣ бархурдор буда, маводҳои он бояд дар амалияи матншиносӣ
мавриди корбурд қарор ѐбанд.
Судӣ ҷои дигар боз ҳам аз рӯи қофияи ашъор ва як-ду далели мантиқӣ ба ашъори Ҳофиз
ворид гардидани панҷ байти қасидаи Салмони Соваҷиро ба қайд гирифтааст. Шореҳ аснои
шарҳи байти
Ба ишқи рӯи ту Ҳофиз, тариқи баҳри балост,
Ки фавт мешавад инак, биѐ, яке дарѐб.
менависад:
«Чун ин байт дар баъзе нусах мавҷуд аст, мо ҳам навиштем. Аммо дар ин ки марбут ба Хоҷа
бошад, ҷои тардид аст, зеро ҳам қофияааш бо қофияи мақтаи сонӣ, ки дар девонҳо мавҷуд аст,
муттаҳид мебошад. Ва ҳам лафз ки дар мисраи сонӣ воқеъ шудааст.
Аз ғазали мазкур панҷ байти он дар қасидае, ки Ҷамолиддини Салмон онро ба номи
Муизиддин Султон Увайс суруда мавҷуд аст. Ва матлаи қасидаи мазкур бо ин байт шурӯъ
мешавад:
Зи сими барф замин шуд чун қулзуми симоб,
Биѐву киштии дарѐи лаълро дарѐб.
Ин қасидаи мушойаи Хоҷа Салмон аст, ки абѐти он мутаҷовиз аз панҷоҳ байт мебошад, пас
маълум мешавад, ки нассох дар он қасида тасарруф кардаву як матлаб ва як мақтаъ пайдо
намуда ва онро ба Хоҷа Ҳофиз аснод додаанд, зеро эҳтимоли таворуд надорад, агарчӣ Ҳофизу
Салмон муосир будаанд ва мобайнашон тараддуду муҳаббат вуҷуд дошта, чунонки аз ин байти
Хоҷа истинбот мешавад: Байт:
Шаҳаншоҳи фузало, подшоҳи мулки сухан,
Ҷамоли миллату дин Хоҷаи ҷаҳон Салмон» [1, С.139-140].
Ҳамон тавре ки аз иқтибоси овардашуда маълум мешавад, ки Судӣ дар сари матн амиқ кор
менамояд ва бо табиату фазилати ашъори Ҳофиз сахт ошно буда, сухани шоирро аз ашъори
воридгаштаву сохта ба хубӣ имтиѐз менамояд. Судӣ бо сабки шеър ва хусусиятҳои дигари
эҷодиѐти Ҳофизу Салмон эътибор дода, байтҳои илҳоқиро берун оварда, маърифатгаронро аз
иштибоҳ раҳоӣ мебахшад. Ҳамчунин Судӣ дар шарҳи хеш махлутшавии баъзе аз Ғазалҳои ин ду
суханварро таъкид медорад. Масалан, шореҳ Ғазали «Гуфтам, ки хато кардиву тадбир на ин
буд» -ро дар девони Салмони Соваҷӣ ба мушоҳида гирифта, менависад: «Ин газал биайниҳӣ дар
девони Салмон мавҷуд аст, аммо махлас (охир, ноѐн -Б.М.) -и байт дар он ҷо дида нашуд, яъне
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нест. Дар аксари девони Ҳофиз ҳам махласи байт, нест, аммо дар баъзеҳо байти зерин пайдо
шуд ва баѐнаш лозим аст:
2020 
Гуфтам, ки зи Ҳофиз ба чӣ мӯҷиб шудаӣ дур,
Гуфто, ки вақт моро доия ин буд» [2, с.14].
Ин равиши кори Судӣ ба мо имкон медиҳад, ки бо боварии том бигӯем, ки шореҳ
хусусиятҳои муҳими адабӣ ва тафаккурӣ эҷодии садаи чаҳордаҳумро бо он ҳама душвориҳояш
дарк менамуд. Ҳамин назари фарох ва мувофиқат бо муҳиту тафаккури суханвар ба Судӣ
имконияти бештареро муҳайѐ сохтанд, ки ӯ битавонад бо занни ғолиб содиқро аз козиб
бишносад ва аз байни ашъори Ҳофиз дурри носуфта ва байти шоир ногуфтаро тамиз намояд.
Чунончӣ, зимни шарҳи байти зерин Судӣ менависад:
«Ба шукри сӯҳбати асҳобу ошноии бахт,
Ба ѐд дор ғарибони дашту саҳроро.
Ин байт дар девонҳои Ҳофиз ба нудрат дида шуда ва занни ғолиб аст, ки моли Ҳофиз
набошад, аммо барои татимаи фоида навишта шуд» [8, с.32].
Судӣ бо табиати ашъори Ҳофиз сабк ва шеваи баѐни шоир сахт ошност, камтарин ихлол аз
қабили такрор шудани қофия ѐ зикри нодурусти замирро эҳсос намуда, дар мавриди онҳо
андеша менамояд. Масалан, шореҳ таъкид медорад, ки «Аз такрори лафзи он маълум мешавад,
ки ин байт ва байти собиқ моли Хоҷа нест. Аммо барои татимаи фоида шарҳ дода шуд» [2,
с.646].
Фазилати суханшиносии Судӣ дар мавриди шарҳи рубоиѐти Ҳофиз, махсусан дар муқобалаю
муқоисаи рубоиѐти шоир бо чаҳормисраъҳои шоирони дигар, мисли Амир Хусрави Деҳлавӣ,
Умари Хайѐм ва дигарои равшантар зоҳир мешавад. Чунончи, ӯ аз хусуси рубоии ба ин матлаъ
гуфташуда, андешаронӣ намуда, нависад:
Ҷонам ба фидои он, ки ӯ аҳл бувад,
Сар дар қадамаш, агар ниҳӣ саҳл бувад.
«Ин рубоӣ аз Хайѐм аст. Баъзеҳо рӯи адами иттилоъ ин ҷо навиштаанд» [2, с.646].
Судӣ бо ҳамин ишора иктифо намуда, дар мавриди ба Ҳофиз нисбат додани ин рубоӣ чизе
намегӯяд ва ҳамчунин далели аз Хайѐм будани рубоиро нагуфтааст. Мо низ аз маҷмӯи рубоиѐти
Хайѐм, ки имрӯз зери дастамон буд, ин рубоиро пайдо накардем, баръакс он дар аксари
нусхаҳои девони Ҳофиз дида шуд.
Ин санад гувоҳӣ медиҳад, ки на ҳама асноди овардаи шореҳон дар мавриди интисоби ашъор
ба воқеият наздиканд. Аз ин ваҷҳ, ба ин қабил ишораву қайдҳо ботааммул назар намудан ба
фоидаи кор аст.
Дар мавриди арзиши матншиносии шарҳи Судӣ таваққуф намуда, илова намудан бамаврид
аст, ки шарҳ аз баъзе иштибоҳот низ холӣ нест. Судӣ барои тақвияти андешаи хеш ва ѐ баҳри
исботи маонии баѐншуда аз суханварони дигар абѐти зиѐдеро иқтибос кардааст ва дар аксар
маворид муаллифи иқтибосро зикр менамояд. Вале ҳолатҳое ба мушоҳида мерасад, ки Судӣ
муаллифи иқтибосро нодуруст оварда, боиси сар задании иштибоҳи наву тоза гардидааст.
Масалан, як байти Ҳилолиро ба номи Осафӣ ба ин тариқ сабт кардааст:
Як ду - рӯзе сабр кун, эй ҷони бар лаб омада,
Чунки мехоҳам ба пои дӯст биспорам туро [1, с.93].
Ин байт аз Ғазали маъруфи Бадриддини Ҳилолӣ мебошад, ки матлааш ин аст:
Тарки ѐрӣ кардию ман ҳамчунон ѐрам туро,
Душмани ҷонию аз ҷон дӯсттар дорам туро.
Гузашта аз ин, Судӣ дар байти иқтибосшуда мисраи дуюмро бо тағирот овардааст, ки шакли
саҳеҳи ои бояд чунин бошад: «3-он ки хоҳам дар ҳузури дӯст биспорам туро».
Ё ин ки Хуҷанду Хоразмро шаҳри ӯзбекону чағатоя гуфтани Судӣ далел бар он аст, ки шореҳ аз
қаламрави забони форсӣ иттилое надоштааст. Шореҳ дар масири шарҳи байти зерин ин
андешаро талқин сохтааст:
Ҳофиз чу тарки ғамзаи туркон намекунӣ,
Донӣ, куҷост ҷои ту, Хоразм ѐ Хуҷанд.
«Шаҳри Хоразм ва шаҳри Хуҷанд дар Мовароуннаҳр ном шаҳрест, ки аз сарзаминҳои атрок,
яъне диѐри ӯзбеку чағатой мебошад» [2, с.1063].
Боз ҳам дар ҷои дигар аҳли Самарқанду Бухороро турк гуфта, хатои фоҳишеро содир
намудааст: «Самарқанду Бухоро - номи ду шаҳрест, ки мардумони ҳар ду турканд» [1, с.25].
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Ҳамин тариқ, дар заминаи ин маълумот ба хулосае мерасем, ки Судӣ побанд ба калимаи
«турк» гардида, ки он дар мисраи аввали ҳар ду байт омадааст, ин шаҳрҳоро ба туркон нисбат
додааст. Вобаста ба ин бояд зикр намуд, ки туркгароии Судӣ дар ин гуна маворид равшан аѐн
шудааст, ҳарчанд ки ӯро наметавон сирф туркгаро гуфт. Модом, ки ҳақиқати ҳол чунии аст,
мантиқист, ки он ангезаеро, ки Судиро ба туркгароӣ водор кардааст, аз муҳиту замони шореҳ
бояд ҷуст. Судӣ наметавонист дар чунин як муҳити туркӣ зиндагонӣ намуда, аз инҳисори он
берун монад. Ин шореҳ баъзан аз ҳад зиѐд туркгароӣ намуда, дар шарҳи вожаи «Туркистон»-и
байти зер аз қаламрави инсоф ҳам гузаштааст:
Ду чашми масти ту ошӯби ҷумла Туркистон,
Ба чини зулфи ту Мочину Ҳинд дода хироҷ.
«Туркистон - Самарқанду Бухоро, ин навоҳӣ то ҳудуди Ҳинд Туркистон номида мешавад» [2,
с.638].
Ин гуна туркигароиҳои Судӣ ва шарҳи мағлути ӯро Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ дар
«Ҳофизнома» -и хеш борҳо таъкид намуда, маънои аслӣ ва дурусти ин гуна таъбирҳоро бо
камоли огоҳиву доноӣ сабт намудааст [2, с.8-109, с.135 - 1163].
Дар натиҷаи омӯзишу бардоштҳо дар мавриди арзиши матншиносии шарҳ ба чунин
хулосаҳо расидан мумкин аст:
1.Судӣ
барои муайян намудани асолати сухан ва сиҳҳати калимоти суханвари Шероз
хадамоти босазоеро анҷом дода, аз рӯи бештар аз даҳ нусхаи девони Ҳофиз ин амалро ба ҷо
овардааст.
2.Шореҳ зимни кор бо нусхаҳои гуногуни девони Ҳофиз нусхаи саҳеҳро ба таври возеҳ
нишон дода, афзалияти онро аз дигар нусхаҳо зикр менамояд.
3.Муфассир
дар ҷараѐни шарҳ ба мантиқи сухан, мутобиати маъно ва тааллуқоти
шеърӣ (қофия, радиф ва ғ.) эътибори ҷиддӣ дода, дар мавриди интисоби баъзе аз ашъор ба
Ҳофиз ва ѐ байтҳои илҳоқӣ ибрози назар намудааст, ки дар матншиносии девони Ҳофиз ба
эътибор гирифтани онҳо судманд хоҳанд буд.
4.Шореҳи Ҳофиз дар сари матн амиқ кор менамояд ва аз табиату фазилати шеъри суханвари
Шероз огоҳии комил дорад ва сухани шоирро аз ашъору абѐти илҳоқӣ имтиѐз медиҳад.
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порчањои манзум, осори таърихї
Маќола ба тањќиќи забон ва услуби адабии китоби таърихии вориси империяи Темуриѐни ЊиндНуриддин Муњаммад Љањонгирподшоњ(1569-1627) «Тузуки Љањонгирї» бахшида шудааст.
«Тузуки Љањонгирї» дар баробари асари таърихї мањсуб ѐфтанаш, њамчун намунаи олии насри
форсии ибтидои асри XVII шинохта шудааст. Аз баррасии «Тузуки Љањонгирї» бармеояд, ки
Љањонгир табъи хуби шоирї дошта, дар бештар маврид бо истифода аз шеър ба сухан, вобаста
ба мавзўи интихобкардааш, њусни тоза бахшидааст. Тазаккур мегардад, ки ахбори Љањонгиршоњ
дар ин кутуби таърихї арзишманд буда, муаллифи асар дар љараѐни кор анвои гуногуни насри
форсиро мавриди истифода ќарор дода, тавассути шарњу тафсири воќеањо ва истифодаи далелњо
муносибати шахсии хешро баѐн намудааст.
Ключевые слова: персоязычная литература Индии, язык, «Тузуки Джахангири», поэзия, стиль,
поэтические отрывки, историческое сочинение.
Статья посвящена изучению языка и литературного стиля исторической книги наследника
империи Великих Моголов Индии–Нуриддина Мухаммада Джахангиршаха.Следует отметить,
что Абу-л Фатх Нуриддин Мухаммад Джахангир – один из великих королей, известный историк
XVII века Индии на индийском субконтиненте, четвѐртый император империи Великих Моголов
Индии, написавший историческое произведение «Тузуки Джахангир». При его написании автор
сначала предоставляет информацию о языке «Тузуки Джахангир», отмечая, что он известен как
прекрасный образец ранней персидской прозы XVII века и литературных произведений.Также
автор приходит к выводу, что знакомство с художественно-стилистическими особенностями
«Тузуки Джахангир» показывает, что Джахангир обладал хорошим поэтическим вкусом, часто
использовал основные элементы стихотворения в зависимости от выбранной темы.Отмечается,
что сведения Джахангиршаха в этой исторической книге ценны, и в ходе своей работы автор
использовал различные формы персидской прозы и выражал свое личное мнение через подражение и
использование свидетельств.
Key-words: Indian literature written in Persian, language, «Tuzuki Jahangiri», verse, style, poetic
passages, historical composition.
The article dwells on the study beset with the language and literary style of hhistorical book heired to
the Mughal Empire of India, Nuriddin Muhammad Jahangirshah by name. It is worth mentioning that
Abu-l Fatah Nuriddin Muhammad Jahangir is considered to be one of the greet kings, famous historian of
the XVII-th century on the Indian subcontinent, fourth emperor of the Mughal Empire of India and
“Tuzuki Jahahgiri” and his historical production being taken into account as well. Initially, in the course of
writing the author provides information concerning “Tuzuki Jahahgiri” language, noting that it is not only
a historical production, but is known as a fine pattern of early Persian prose of the XVII-th century
literary productions either. The author comes to the conclusion that acquaintance with artistic and stylistic
peculiarities of “Tuzuki Jahahgiri” shows that Jahangir has a good poetic taste, often using the basic
elements of the poem depending on the chosen theme. It is underscored that information about
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Jahangirshah in the relevant historical book is valuable, and in the course of the research the author
resorts to various forms of Persian prose and expresses his own opinion by virtue of interpretation of the
2020 and used evidence, upon the whole.
events
Барои омўзиши авзои сиѐсию иљтимої, илмию адабї ва фарњангии садањои ХVI-ХVII шибњи
ќораи Њинд, ки дар зери салтанати хонадони Темуриѐни Њинд ќарор дошт, як ќатор сарчашмаи
таърихию адабї ва осори тањќиќии зиѐд вуљуд доранд, ки дар онњо пиромуни пайдоиши
аввалин давлати Темуриѐн дар сарзамини Њиндустон, љараѐни ба вуљуд омадани ин давлат,
ташаккул ва усули идоракунии маъруфтарин шоњони ин сулола, малакаи сиѐсї, фазлу
адабдўстию донишпарварии онњо ва ѓайра сухан ба миѐн омадааст.
Муњимтарин сарчашмањои марбут ба асрњои мавриди назар осори Зањируддин Бобур (14831530) «Воќеоти Бобурї», «Њумоюннома»-и Гулбаданбегим ва «Тазкирату-л-воќеот»-и Љавњари
Офтобчї, «Ойини Акбарї» ва «Акбарнома»-и Абулфазли Алломї, «Тузуки Љањонгирї»-и
Љањонгиршоњ ва боз чанд асари дигар мањсуб меѐбад.
Ин осор дар навбати худ дар омўзишу пажўњиши таъриху забон ва адабиѐти форсии Њинд
сарчашмаи хуб ба њисоб мераванд.
Дар осори муаллифони мазкур дар боби авзои сиѐсию иљтимої ва илмию адабии асрњои
ХVI-ХVI-и шибњи ќораи Њинд маълумоти судбахш ва пурборро метавон пайдо кард.
Омўзиши кутуби таърихии даврони тањти назар сањифањои нокушодаи адабиѐту фарњанги
сарзамини пањновари Њиндустонро боз карда, хулосањои љолиби илмиро ба њосил меоранд. Мо
дар ин маќола тасмим гирифтем, каме бошад њам, хулосањои хешро рољеъ ба хасосии адабї ва
услубии асари ѐддоштии Нуриддин Муњаммад Љањонгир - «Тузуки Љањонгирї», ки тањти
раќами Acc No15079 дар китобхонаи Љумњурии исломии Покистон мањфуз аст, баѐн намоем.
Нусхаи мазкур комил буда, дорои 426 сањифа ва андозаи авроќ 13,5Х21 см мебошад. Њар сафња
маъмулан 33 сатр дорад. Дар оѓоз бо хати настаълиќ чунин унвон навишта шуда: «Тузуки
Љањонгирї. Таърихи ањди салтанати Нуриддин Љањонгирподшоњ, ки то соли 19-уми љулуси худ
он подшоњи нусратпаноњ тањрир намуд ва з-он баъд Мўътамадхон њасбулњукми он подшоњ ба
анљом расонида..» [11, с.1].
Њамчунин, соли 1359 њ. //1939/40 асари мазкур бо нигањдошти тасњењи ќаблии худ, аммо бо
муќаддима ва кўшиши Муњаммад Њошим дар интишороти «Бунѐди фарњанги Эрон»-и Тењрон
ба табъ расид. Бояд ќайд кард, ки дар ин маќола њар ду нусхаи “Љањонгирнома/Тузуки
Љањонгирї” мавриди истифодаи мо ќарор гирифт.
Баъд аз ривољи забони форсї дар сарзамини Њинд дар баробари густариши шеъри форсї,
улуми адабї ва њунарї, таърихнигорї низ тараќќї мекунад, ки ин бузургии салотин ва
шоирнавозии эшонро собит менамояд. Таърихнигорї дар ин сарзамин на танњо дар байни
муаррихон ва донишмандон, балки дар байни шоњон, амирон, шоњзодагони темурї ва вузаро
низ афзоиш меѐбад, ки онњо бо эљоди кутуби таърихии хеш дар тараќќї ва инкишофи
таърихнигорї сањми бориз гузоштаанд.Зањируддин Бобур, Гулбаданбегим, Абулфазли Алломї,
шоњзода Салим ва ѓайра аз он шуморанд, ки бо эљоди асари таърихї барои пешрафт ва рушди
адабиѐти форсї – тоҷикӣ ва таърихнигорї дар ин сарзамин маќоми баландеро соњиб шуда, аз
худ мероси пурарзише ба оламиѐн мерос гузоштаанд, ки яке аз онњо «Љањонгирнома» («Тузуки
Љањонгирї») мањсуб меѐбад.
Нуриддин Муњаммад Љањонгир - шоњаншоњи донишманд, шоир, муаррих, нависандаи
забардасти асримиѐна, наќќош ва хушнавис барои тањкиму таќвияти салтанати Темуриѐни
Њинд сањми арзанда гузоштааст.
Вай чорумин подшоњи империяи Темуриѐни Њинд буда, муддати салтанати ў солњои 10141037 њ./1605-1627, яъне 22 соли пурраро дарбар мегирад. Китоби таърихии ў «Тузуки
Љањонгирї» пас аз асари «Бобурнома»-и Бобур Мирзо аввалин китобе мањсуб меѐбад, ки як
подшоњи ќудратманд ва адабдўст ба сурати шарњи ваќоеи кишвардории хешро ба забони форсї
нигошта, давраи подшоњї ва ќонунњои мулкдории худро ба ќалам овардааст. Тазаккур бояд
дод, ки «Бобурнома»-и Бобур Мирзо бо вуљуди он ки муаллифаш забони форсиро хуб медонист
ва ба забони форсї шеър њам месароид, бо забони туркии чаѓатої навишта шудааст.
Љањонгир бо сабаби беморї ин асар то поѐни соли 17-уми подшоњиаш худ навишта, пас аз он
ин вазифаро ба ўњдаи нависандаи «Иќболномаи Љањонгирї» Мўътамадхон Шариф ибни
Дўстмуњаммад менињад. Мўътамадхон воќеањои
минбаъдаи воќеоти солњои 18-19-уми
салтанатро бо назорати худи Љањонгир менависад. Китоби ў дар асоси ѐддоштњои Љањонгир ва
маводи китоби «Акбарнома»-и Алломї ва «Таќаботи Акбарї»-и Хоља Низомиддин Ањмад
мураттаб гардидааст.
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Сипас, Мирзо Муњаммад Њодї ваќоеи охирини чањорсолаи даврони подшоњии Љањонгир ва
давраи шоњзодагии вайро аз «дунболаи ваќоеи нуздањум аз љулуси муборак» бо истифода аз
«Иќболномаи Љањонгирї»-и Мўътамадхон то замони марги Љањонгир ва љулуси Шоњљањон бар
авранги салтанат» идома додааст [11,с.421].
«Таќаботи Акбарї» аз равонї ва содагии фаровон бархурдор буда, чуноне ки зикр гардид,
дебоча ва асли он то «Наврўзи њабдањум» (боби ХУ11) навиштаи худи Љањонгиршоњ буда, дар
дохили он унвонњое љойгир шудаанд, ки муаллиф барои ифодаи матлаб гузоришњои њарсолаи
хешро пиромуни рўйдодњои хурду калон тавассути ашъори худ ва шоирони дигар истифода
бурдааст. Асар бидуни муќаддима ва хотима, ба монанди дигар асарњои таърихии он давр (ѓайр
аз «Њумоюннома»-и Гулбаданбегим-Н.П.) бо шеваи солноманависї (сол ба сол њикоят кардани
таърих) навишта шудааст.
«Тузуки Љањонгирї» борњо тањти унвонњои мухталиф мавриди таќлиду талхис ќарор
гирифтааст, ки њосили ин таќлиду талхис китобњое чун «Иќболномаи Љањонгирї», «Воќеоти
Љањонгирї», «Таърихи Љањонгирї», «Интихоби Љањонгирї», «Маќолоти Љањонгирї», «Ахлоќи
Љањонгирї», «Таърихи Салимшоњї» мањсуб меѐбанд.
Матни комили «Љањонгирнома» њамроњ бо «Љањонгирї»-и Муътамадхон ва такмилаи
Муњаммад Њодї ба эњтимоми Саид Ањмадхон бо унвони «Тузуки Љањонгирї» соли 1863 дар
Олигарх ба чоп расида, соли 1914 дар Лакњнав таљдиди чоп шудааст.
Нусхае аз « Тузуки Љањонгирї» дар китобхонаи Остони Ќуди Разовии Машҳад мањфуз буда,
бо нусахи Лакњнав тафовути зиѐд дорад ва матолиби дар он омада, дар ин нусха нест. Ин китоб
ба дасти ношиносе хулоса шуда, бо унвони «Мунтахаботи “Тузуки Љањонгирї” соли 1884 дар
Лоњур ба чоп расидааст.
Дастнависе аз ин асар дар музейи Британияи кабир тањти шумораи Add 26, 611, нигањдорї
мешавад. Ин асар якчанд маротиба ба забонҳои урду ва англисї тарљума шуда, тарљумаи
аввали англисии он ба А. Рољерс тааллуќ дорад. Тарљумањои дигари англисии он тавассути
Г.М.Эллиот ва майор Д.Прайс ба амал омада, мавриди ќабули ањли улум гардидааст[5, с.907;
13, с.240].
Ин асари таърихии Љањонгир намунаи барљастаи насри бадеии адабиѐти авоили садаи XVII
Њиндустон ба ҳисоб рафта, аз љињати ќимати адабию бадеї ва таърихї дар ќатори кутуби
таърихии он давр, ба монанди “Таърихи Алфї”, “Таърихи Акбарї”, “Акбарнома”, “Мунтахабут-таворих” ва ѓайра гузошта шудааст.
Шоњзода Салим дар ваќти таълифи “Тузук”-и хеш завќи бадеии ањли адаби аср ва дараљаи
фањмиши доираи васеи ањолии ин хиттаи хурраму сарсабзи афсонавиро ба назар гирифта, тарзи
баѐнеро интихоб кардааст, ки ба талаботи маънавии оммаи мардуми он ќарн љавоб дода
тавонад ва маќбули хосу ом гардад.
«Тузуки Љањонгирї» бо хусусиятњои услубї ва адабии худ аз дигар кутуби таърихии дар он
ањд таълиф шуда, то дараљае фарќ мекунад.
Аввалин хусусияти муњими услубии “Тузуки Љањонгирї”, амсоли дигар кутуби таърихии он
ањд ин тарзи баѐн намудани матолиб тариќи солњо ва масоили иљтимоию ахлоќии дар онњо
таљассумгардида мебошад. Љањонгир “Тузук”-и хешро ба мисли дигар асарњои таърихии
Шибњи ќора аз љашни Наврўзи фархунда оѓоз карда, бо ифодаи «Љашни Наврўзи .....аз љулуси
њумоюн»”, ѐ “Љашни Наврўзи аввалини асар аз шаби сешанбеи 11-уми зулќаъдаи санаи 1014/1606
субњ, ки мањалли фаязони нур аст, њазрати найири аъзам (яъне офтоб) аз бурљи Њут ба хонаи
шараф ва хушњолии худ, ки ба бурљи Њамал бошад, интиќол фармуд, чун аввалин Наврўз аз љулуси
њумоюн буд, фармудам, ки...” ва бо абѐти Хоља Њофиз:
Соќї, ба нури бода барафрўз љоми мо,
Мутриб, бигў, ки кори љањон шуд ба коми мо...
оѓоз менамояд [11, с.22;17, с.9].
Ё, дар ќисмати дигар, ки бо ҷумлаи “Љашни Наврўзи чањорум аз љулуси њумоюн бо тањаввули
њазрати найири аъзами файзбахши олам, ки ба бурљи Њамал шаби шанбеи чањордањуми зулњиљљаи
санаи 1017/1609 иттифоќ меафтад”, шурўъ шуда, дар ин ќисмат хабари вафоти Њаким Алї
оварда мешавад. Мусанниф сараввал хислатњои ин шахсро инъикос карда, зикр менамояд, ки
хидмати Њаким Алї «беназир буда, аз улуми арабия бањраи тамом дошт.., шарње бар “Қонун”
дар ањди хилофати Акбаршоњ таълиф намудааст» [11, с.61-64].
Дар таърихномаи Љањонгир иттилои фаровоне оид ба маљлисњо, ки дар ин ѐ он макон
баргузор мешуданд, дар бораи бисѐр масъала муфассал ва бо љузъиѐту санадњои зиѐд сухан
рафта, зарурати чанд нафарро ба мансабњою њадяњои шоњона, амсоли Абдуллохонро ба хитоби
«фирўзљангї», Хуррам писари Хонаъзамро ба мансаби 2000 њазорї зот ва 1500 савор, Њаким
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Садрро ба мансаби 500 зот ва сї савор мумтоз сохта, ба хитоби «масењуззамон» сарфароз
намудан пеш меомад, ки ин масоил, яъне љамъе умаро ва бандањои даргоњро ба саодати
2020 
сарбаландї
сарфароз гардониданро мо ќариб дар њамаи “љашни Наврўзњо”-и ин шоњкорї
мушоњида карда метавонем.
Яке аз хусусияти сохтории ин асари пурбор дар он аст, ки мусанниф ибтидои њар матлабро аз
рўзи нав оѓоз карда, фикри хешро ифода намудааст. Масалан, «рўзи якшанбе, 50 њазор рупия ба
хонаи Музаффар Њусейн Мирзо писари Султон Њусейн Мирзо ибни Бањром Мирзо ибни Шоњ
Исмоили Сафавї, ки ба љињати фарзанди Хуррам (Шоњљањон, писари Љањонгир-Н.П.) хостгорї
шуда буд, фиристодам» [11, с.66].
Дар аксарияти ќисмати асар муколамаи ќањрамонњо, аз љумла, гуфтугўи шоњ бо дарбориѐн ва
оммаи мењнаткаш ба мушоњида мерасад.
Тафсилоти воќеањо аз он иборат аст, ки нигорандаи асар дар ваќти тасвири рўйдодњо ба
баъзе унсурњои људогонаи онњо бештар диќќат дода, дар хусуси онњо ба таври муфассалтар
сухан меронад. Масалан, дар ќисмати дуюми асар доир ба шаробнўшї машѓул будани ањли
љаласаро тасвир намудан, пиромуни шаробу хусусиятњои он ва шикори хонаводаи шоњ
маълумоти муфассал медињад [11, с.41-65].
Шоњзода Дониѐл ба туфанг ва шикор майли зиѐд дошт. Яке аз туфангњои худро «якею
љаноза» ном нињода буд ва ин байтро худ эљод карда, мефармояд, ки бар он наќш кунанд:
Аз шавќи шикори ту шуд љон тару тоза,
Бар њар ки хўрад тири ту якею љаноза [11, с.15].
Ҷои дигар ин туфангро «такию ҷаноза» [11, с.15].Баъди он ки истеъмоли шароб аз њад
мегузарад, фармони Акбаршоњ ба самъи Абдуррањими Хонихонон содир мешавад, ки «аз
ањволи ў бохабар бошад»[11, с.15].Чун роњи шароб бурдан манъ карда мешавад, Дониѐл ба
Муршид қуллї Туфангчї, ки хидматгори наздик буд, супориш медињад, ки ба њамин туфанг
шароб андохта орад. Он бесаодат бо умеди риояти ин амр шуда, араќ дар он туфанг, ки
муддатњо беборут ва бўи он парвариш ѐфта буд, андохта овард ва занги оњан, ки аз тезии араќ
тањлил шуда буд, маљмаи хўрдан њамон ва афтодани Дониѐл њамон гардид. Дар ин маврид
мусаннифи асар ин абѐтро овардааст:
Касе бояд, ки фол ба дил нагирад,
В-гар гирад, барои худ нагирад [11, с.15].
Мавсуф дар бораи сифати шоњзода Дониѐл низ њарф зада, ќайд менамояд, ки ў љавони
хушќад, баѓоят хуштаркибу намоѐн буда, ба асп майли тамом дошта, гоње ба забони ањли Њинд
шеъре эљод мекардааст.
Абулфазли Алломї дар «Акбарнома» низ пиромуни хислатњои шоњзода Дониѐл ва
шаробнўшии ў њарф зада, зикр намудааст, ки «дар хўрдани он оби оташмизољ аз њадди эътидол
таљовуз намуда…» [3,с.814]. ногуфта намонад, ки Шоњзода Дониѐл соли 1013 њ. //1604/05
милодї бо сабаби истеъмоли аз њад зиѐди машрубот даргузаштааст.
Хусусияти дигари ба назар намоѐни “Тузуки Љањонгирї”-ро махлут намудани наср бо назм
ташкил медињад. Љањонгир њам, амсоли дигар муаррихони мумтози давр, талаботи завќи
бадеии ањли адаб ва хонандагони ќарнро ба инобат гирифта, дар дохили ќисматњои осори худ
порчањои алоҳидаи манзуми зиѐдеро љойгир намудааст. Умуман, дар «Тузуки Љањонгирї» 85
байт, 9 рубої, 2 ќасида, 4 ѓазал, 19 мисраъ, 5 зарбулмасалу маќол, 3 муаммо, 2 бадења, 5 моддаи
таърих истифода шудааст. Дар дохили ќисмати асар низ 1 њикоят ва 3 нома ба Шоњ Аббоси
аввал мављуд аст. Масалан, дар ќисмати «Љашни сездањум» њикояти «Подшоњ ва боѓбон»
оварда шудааст, ки бањси духтари боѓбон ва шоњро оид ба анор ва фавоиди он дарбар мегирад,
ки фоидаи он нияти нек ва адолат дар ҳукмронӣ аст [11,с.251-252].
Ќисмати муќаддимаи асар бошад, 17 байту 4 фард; 1 муаммо ва 1 мисраъро дар бар мегирад.
Порчањои шеърї барои тасдиќ ва пурќувват гардонидани матлаб ба хизмат омада, бо забони
сода ва иборањои њикматнок муносибати мусаннифро рољеъ ба пањлуњои гуногуни њаѐт ва ахлоќ
баѐн намудаанд. Тавассути ин порчањои шеърї метавон аз вазъи иљтимоии он замон маълумоти
судманд пайдо карда, завќи сухансанљии мардумро дарк намуд.
Намунаи шеърњо асосан аз Фирдавсї, Анварї, Саъдї, Амир Хусрав, Саної, Мавлоно Љомї,
Толиби Омулї ва баъзе аз эљодиѐти шуарои њамасри мусаннифи китоб буда, дорои арзиши
адабї њастанд. Ин порчањои шеърї дар баъзе маврид бо зикри номи муаллиф, вале бештар бе
зикри он бо унвони жанрњо (ба мисли байт, ѓазал, ќасида, рубої ва ѓ.) ќаламдод гардидааст.
Миќдори порчањои шеърї дар абвоби “Тузуки Љањонгирӣ” якхела нест. Масалан, дар боби
дуюм 1 зарбулмасалу 2 муаммо, дар боби сездаҳум бошад 2 мисраю 12 байт, 1 маќолу 1 бадења
ва 6 байт аз ќасидаи маддоњи дарбори Султон Санљар-Маѓрибї мављуд мебошад, он гоњ дар
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ќисмати «Љашни наврўзи њаштум ва бистум» ягон абѐт оварда нашудааст [11,с.130-415].
Њамзамон, дар боби аввал» байти Хоља Њофиз [11,с.22], «Љашни наврўзи дуюм ва панљум»
намунаи абѐт аз эљодиѐти Амир Хусрави Дењлавї[11,С.48-81], боби панљум ва чордањум
намунаи ќасоид аз эљодиѐти Анварї[11,с.91-264], њафтум аз ашъори Њофизи Шерозї[11,с.104]
дањум аз табиб ва амири маъруфи Акбаршоњ-Њаким Њумом[11,с.149], ѐздањум ва њабдањум аз
эљодиѐти Саъдї ва «Гулистон»-и ў [11,с.168-355], ѐздањум аз эљодиѐти Бобо Фиѓонї [11,с.177],
сездањум аз эљодиѐти Абдуррањмони Љомї [11,с.233], чањордањум» аз Саної ва малукушшуарои
ањди Љањонгир-Толиби Омулї [11,с.280-286], бисту якум» аз Абдуррањими Хонихонон[11,с.417],
як байт аз эљодиѐти Улуѓбек ибни Шоњрух дар «боби понздањум [11,с.315] ва њатто ду байт аз
эљодиѐти шуарои форсизабони Њинд дар боби сеюм» [11,с.67] дарљ гардидаанд.
Порчањои манзуми «Тузуки Љањонгирї» њаргиз дилгиркунанда ва аз бадеиѐт холї набуда,
бо иборањои «…ин байт аз ўст»[11,с.8], «…мазмуне ба хотир расид ва ин ѓазал дар силки назм
даромад»[11,с.76], «…ин байт ба хотира партав андохт»[11,с.111], «…ин байти амирулумаро
(яъне, Абдуррањими Хонихонон-Н.П.) хонда шуд»»[11,с.111], «…ва ин ду рубоиро ба назм
дароварда»[11,с.151],«…мазмуни гуфтаи Шайх Муслињиддин Саъдї мутобиќи њоли ў омад»
»[11,с.168],«…њосили онро Бобо Фиѓонї дар ин байт ба назм дароварда» [11,с.177],«…оќибати
ин кор чї навъ хоњад шуд, ин ѓазал баромад» »[11,с.188], «…ин байт марќум гардид»[11,с.192],
«…забони њол ин байт мегуфт»[11,с.241],«…ин ду байт дар ин маќом муносиб афтод»[11,с.248],
«…ин ду-се байти Њаким Саної муносиби њол афтод»[11,с.280] ва ѓайра оварда шудаанд.
Баръакс, онњо тавассути даќиќии маъно, њикматнокї ва мўъљазии ба худ хос яке аз хусусиятњои
хеле муњиму дилчаспи асарро ташкил дода, ба насри он њусни тоза зам кардаанд. Ин порчањои
манзум ба мазмуни асар алоќаманд буда, барои тасдиќ ва ѐ пурќувват кардани фикру
мулоњизаи мусанниф истифода шудаанд.
Бояд гуфт, ки хусусияти омехта намудани осори таърихї бо назм на танњо ба “Тузуки
Љањонгирӣ”, балки ба дигар асарњои насрї ва кутуби таърихии бо усули он тартибдодашуда низ
хос буда, њанўз ќабл аз Љањонгир дар таълифоти осори таърихї маъмул гардида буд, ки мо онро
дар дигар кутуби таърихї мушоњида карда метавонем.
Шоњзода Салим порчањои шеъриро барои пурќувват гардонидан ва тасдиќ намудани
масоили мухталифи дар ќисматњои асар таљассумѐфта оварда, бо забони сода матлаби худро
баѐн менамояд.
Хусусияти дигари услубии «Тузук»-и шоњзода Салим, ки дар ваќти тањќиќ ба назар мерасад,
ин барои тасдиќ ва исбот кардани дурустии ин ѐ он фикр далел овардани оѐту њадисњо,
суханњои машоиху салотин ва шуарои бонуфузи адабиѐти форсизабон мебошад, ки мусанниф
дар ќисмати услуби адабии дар асар пешгирифтаи худ ба анъанаи пешина пайравї кардааст.
Љањонгир миѐни њама салотини темурии Њинд ба шеъру шоирї майлу раѓбати зиѐд дошта, худ
њунари шоирї ва дарки сухани мавзуни форсиро доро буд, ки ин донишу мањорати худро дар
“љашнњои наврўзї”-и асараш овардааст. Масалан, рўзе сипањсолор Абдуррањими Хонихонон
дар маљлиси мушоирае, ки шоирон Мирзо Рустами Сафї ва Мирзо Мурод низ иштирок
доштанд, ин мисраи машњури Мавлоно Љомї: “Бањри як гул зањмати сад хор мебояд кашид”-ро
барои љавоб гуфтан тарњандозї мекунад. Шоирони мазкур њар яке ба сари ў низ табъозмої
менамоянд. Љањонгир њам дар бадења ин матлаъро ба хотир меоварад:
Соѓари май бар рухи гулзор мебояд кашид,
Абр бисѐр аст, майи бисѐр мебояд кашид [11,с.233]
Худи Љањонгир дар “Тузук”-и хеш дар мавриди ин мисраи машњури Мавлоно Љомї ва
ѓазали ў чунин гуфтааст: “Ин мисраъ зоњир шуд, ки аз Мавлоно Абдуррањмони Љомї аст.
Ѓазали ў тамом ба назар даромад. Ѓайр аз он мисраъ, ки ба тариќи масал забонзади рўзгор
шуда, дигар коре насохта, баѓоят сода ва њамвор гуфта...”»[С.11-233; С.5-6]. Шиблии Нўъмонї
дар “Шеъру-л-Аљам” дар хусуси нирўи ќавии табъи Љањонгир сухан ронда, дорои дарки сухан
будани ўро эътироф намудааст »[12,с.115]..
Љањонгир дар ваќти таълифи асар зарбулмасалу маќолњо ва суханњои њикматноки халќиро
ба таври васеъ ва эљодкорона мувофиќи матлаб низ истифода бурда, саъйи бориз намудааст, ки
ба воситаи онњо таъсирбахшї, њикматнокї ва хушоњангии суханашро бештар намояд. Дар
ќисмати “Љашни наврўзњои дуюм, ѐздањум, сездањум, њабдањ ва њаждањум” нигорандаи асар
зарбулмасалу маќолњои “Љони љоњил бисанљї, арзонї” »[11,с.48],“Пашша чу пур шуд бизанад
филро” »[11,с.158], “Кашида пўсте бар устухоне” »[11,с.248], “Оќибат гургзода гург шавад”
»[11,с.355],“Забони сурх сари сабз медињад барбод” »[11,с.379] ва ѓайра истифода бурда,
муњокимаронињои кўтоњ карда, ба асар обуранги хоси бадеї бахшидааст.
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«Тузуки Љањонгирї» дар баробари асари пурбор мањсуб ѐфтанаш, давраи њукмронї ва
ќонунњои мулкдории шоњзода Салимро фаро мегирад. Як хусусияти барљастаи ин асар дар он
2020 ки
 симои занони подшоњони темурии Њинд, ба монанди Гулбаданбегим, Салима
аст,
Султонбегим, Руќиябегим, Нурљањон ва ѓ., ки ба илму адаб ва њунар на танњо дар сарзамини
Њинд, балки берун аз он њам машњур гашта буданд, мунъакис менамояд.
Чунончӣ, ҳамсари савуми Љањонгир-Нурљањон зани бисѐр фозила ва тезфањм буда, дар шеър
ва даќоиќи он бањраи кофї доштааст. А.Зарринкўб ќайд кардааст, ки «Љањонгир ва занаш
Нурљањон њар ду ба шеъру адаб алоќа доштанд»[6,с.257].Љањонгир худ шоњи фозилу донишманд
ва дорои њунару истеъдоди баланди шоирї буда, дар фанни шеър аз шогирдони маликушшуаро
Файзии Файѐзї мањсуб меѐфт ва бисѐр ваќт бо Нурљањонбегим бадењагўї карда, розњои хешро
бо шеъри форсї баѐн мекард »[10,с.39].
Дар асари мавриди таҳқиқи маълумот дар бораи хонаводаи падараш ва фарзандони ў ҷой
алоҳидаро ишѓол менамояд, ки мусанниф бо арзу эњтироми бузург оид ба ин масъала сухан
рондааст. Нигорандаи асар доир ба сифатњои волидаи бузургвораш, фатњу тасхири вилоятњо
бисѐр њарф задааст, вале боз ҳам ќайд менамояд, ки агар ба тафсил мазкур гардад, сухан дароз
мешавад »[11,с.20]. Доир ба тавсифот, шуљоату далерї, филсавории Акбарподшоњ сухан ба миѐн
оварда, рољеъ ба моддаи таърихи Мавлоно Ќосими Коњї «Њумоюнподшоњ аз бом афтод», ки
нисбат ба фавти Њумоюн, ки ба соли 962/ 1556 рост меояд, маълумот меорад »[14,с.93].
Љањонгир дар мавриди додарон ва хоњарони худ низ њарф зада, зикр менамояд, ки тавлиди
Шоњмурод дар кўњистони Фатњпур рўй дода, ўро бо ин сабаб «Бањорї» мухотаб сохтаанд.
Ваќте ки ўро ба тасхири Дакан фиристода буданд, ба воситаи инсонњои разил шаробро
истеъмол карда, дар синни 33-солагї дар навоњии Љолинпур аз олам вафот менамояд.
Рољеъ ба туфанг ва шикори оњувон, дар тамоми сол 3 моњ ба гўшт майл доштани
Акбарподшоњ ва дар 9 моњи дигар ба таоми сўфиѐна ќаноат кардани ў низ њарф зада, Љањонгир
ба масъалаи гўшт нахўрдан ва манъи шикори њайвонот, куштани онњо низ дар кутуби
таърихиаш ишора карда, ќайд намудааст, ки ин масъала дар «Акбарнома»-и Абулфазли
Алломї низ дохил шудааст [3,с.21].
Бояд гуфт, ки услуби адабии «Тузуки Љањонгирї» дар таърихи адабиѐти форсизабони Њинд
комилан як услуби махсус набуда, бо сабки адабии осори таърихии ќабл аз асри XVII
навишташуда сахт алоќаманд мебошад.
Забони асар чи тавре ки ќайд намудем, сода буда, нависанда дар ваќти таълифи «Тузук» ба
интихоби калимаю иборањо диќќати махсус дода, аз боигарии беинтињои забони ноби тољикї
моњирона истифода бурдааст.
Њамзамон мусанниф дар ин асар пиромуни номњои љуѓрофї, як ќатор шањрњои Њиндустону
Афѓонистон ва боѓњои дилкушою зебоманзари онҳо таваққуф намуда, рољеъ ба бунѐди боѓњо ва
мевањои он низ њарф зада, ќайд мекунад, ки дар замонаш бунѐд ва ободонии боѓњову гулгаштњо
бисѐр хуб ба роњ монда шуда буд. Аз љумлаи онњо боѓе бо номи «Гулафшон» ва «Боѓи
шањроро» мањсуб меѐфт, ки дар асар маќоми бузург дошта, мусаннифи асар дар мавриде онњоро
ситоиш намуда, дар бораи харбуза ва дигар анвои мевањои Агра сухан рондаааст.
Муаллиф ќайд мекунад, ки дар айѐми давлати падари Љањонгир аксар мевањои вилоят, ки
дар Њиндустон набуд, ба монанди ангурњои кишмишї, њабашї ва ѓ. дар боѓи «Гулафшон» ба
бор меомад. Њамзамон, Љањонгир дар бораи гулњои хушбўй, монанди райњон, ки дар њељ љойи
олам ному нишони он нест ва чанпањгул, ѐсумани сафед, хушандом будани дарахтони боғ сухан
ронда, онњоро васф кардааст.
Дар маљмўъ метавон гуфт, ки дар «Тузуки Љањонгирї» аз анвои адабї бештар маснавї,
ќитъаи таърихї, рубої ва ѓайра интихоб шудаанд, ки ба мазмун ва муњтавои воќеаву њаводиси
њамон давра тавъам мебошанд.
«Тузуки Љањонгирї» асари таърихии буда, як љањон маълумоти муфидро дар бораи замони
зиндагии муаллиф ва манотиќе, ки дар он љо тавлид шуда ба воя расидааст, дар ихтиѐри
хонандагон вомегузорад. Љањонгиршоњ бо эљоди китоби таърихии хеш адабиѐти нимаи аввали
асри XVII-ро пурбортар гардонида, амсоли гузаштагони худ дар рушди таърихнигорї сањми
арзанда гузоштааст. «Тузуки Љањонгирї» дар асоси суннатњои бењтарини таърихнигории форсу
тољик нигошта шуда, дар пешрафти минбаъдаи таърихнигории форсу тољик таъсири зиѐд
расонидааст.
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Вожаҳои калидӣ: “Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди Балгиромӣ, санъатҳои бадеӣ, сабки ҳиндӣ, шарҳ,
ташбеҳ, нақд адабӣ
Мақола ба баррасии “Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди Балгиромӣ, ки яке аз сарчашмаҳои муҳим дар
маърифати аносири балоғии адабиѐти тоҷику ҳинд ба шумор меравад, бахшида шудааст. Қайд
мешавад, ки як бахши алоҳидаи китоби “Ғизолон-ул-Њинд” ба таҳлили санъатҳои маъмули шеъри
ҳиндӣ нигаронида шуда, фарогири дидгоҳҳои интиқодии муаллиф низ мебошад. Дар мақола бо
баробари зикри санъатҳои бадеии шеъри ҳиндӣ муодилҳои он дар шеъри форсиву арабӣ мавриди
таҳлил қарор гирифта, усулҳои ихтирои санъатҳои нави бадеӣ аз ҷониби Озоди Балгиромӣ нишон
дода шудаанд. Тазаккур меравад, ки Озоди Балгиромӣ дар баѐни санъатҳои бадеӣ мисолҳои зиѐдеро
аз осори суханварони сабки ҳиндӣ ба таври шоҳид зикр намуда, аксари онҳоро шарҳу маънӣ
кардааст. Таъкид мешавад, ки усули мазкур ба сифати ѐвар ҷиҳати шинохти масоили ҳунарии
адабиѐт ба кор рафтааст. Хулоса мешавад, ки истифодаи чандин санъати бадеӣ дар як байти
суханварони сабки ҳиндӣ ба дарки маъно таъсир расонида, ҳатто санъатҳои маъмул ва анъанавӣ
дар қолаби худ берун рафта, баъзе хусусиятҳоеро касб сохтаанд, ки барои онҳо то ин дам хос
набуданд.
Ключевые слова: “Гизолон-ул-Хинд” Озоди Балгироми, исскусство,
индийский стиль,
разъяснение, аллегория, литературная критика
Статья посвящена изучению “Гизолон-ул-Хинд” Озоди Балгироми как одного из важнейших
источников в познании элементов индийской и таджикской поэтической речи. Указывается, что в
одной из отдельных глав книги “Гизолон-ул-Хинд” дается анализ популярных троп индийской
поэзии, которые также охватываются критическим взглядом автора. Наряду с тропами
индийской поэзии указываются и их эквиваленты в персидской и арабской поэзии и показаны
способы образования новых литературных приемов
Озоди Балгироми. При описании
литературных приемов Озоди Балгироми употребляет множество примеров из произведения
поэтов индийской литературы и даѐт им разъяснения, что позволяет изучить и раскрыть их
суть. Подводя итоги исследования, автор приходит к мнению о том, что употребление многих
литертурных приемов в поэзии индийских поэтов порой приобретают такие значения и
качества, которые им ранее не были характерны.
Key-word: “Ghizolon-ul-hind” by Ozodi Balgiromii, literary arts, Indian style, explanation, similarity,
literary criticism
The article dwells on the study beset with “Ghizolon-ul-hind” by Ozodi Balgiromi as one of the
important resources in cognizing elements of Indian and Tajik rhetoric. In his article the author mentions
that one chapter of “Ghizolon-ul-hind” is dedicated to an analysis in regard to renowned Indian poem arts
which also contain critical views of the author. Alongside with literary arts of Indian poetry, at the same
time, the article shows their equivalents in Persian-Arabic ones and methods of founding new literary arts
by Ozodi Balgiromi as well. Ozodi Balgiromi has resorted to a plenty of examples adduced from the poets`
and literary activists` creation aimed at expression of literary arts and commented on majority of them.
The given method as an adjuvant is used in recognizing the problems dealing with literary arts. In
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conclusion, the author underscores that the use of many literary arts in one Indian poetry influenced over
the content of the poems and, moreover, traditional and renewed arts were gone away from their frames
2020

and
obtained
some peculiarities that were not similar to them.
“Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди Балгиромӣ дар шумори сарчашмаҳои муҳиме ќарор дорад, ки дар
баробари тазкираву таърихномаҳо, луғатномаҳо ва рисолаҳои алоҳидаи нақди адабӣ дар шибҳи
қораи Њинд ҷойгоҳи арзандаеро касб намудааст. Китоби мазкур бо вуҷуди дар адабиѐтшиносии
тољик аз доираи пажўҳиш берун монданаш ҷиҳати омўзиши масоили назарии адабиѐт, аз ҷумла
поэтикаи адабиѐти татбиқӣ беаҳамият нахоҳад буд. Зеро қиѐси санъатҳои бадеии адабиѐти
ҳиндӣ бо адабиѐти форсӣ ва ба ин васила ба муомилоти адабӣ даровардани теъдоди зиѐди
санъати нави бадеӣ яке аз равандҳое мебошад, ки барои таҳаввули масоили нақду сухансанҷӣ
замина фароҳам овардаанд. Ба ҷуз аз “Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди Балгиромӣ шояд асари
алоҳидае аз фанни балоғат дар Шибҳи Қораи Њинд (асрҳои XV1 - XV11) вуҷуд надошта бошад,
танҳо дар ин раванд як фасли фарҳанги “Ғиѐс-ул-луғот”-и Муҳаммад Ғиѐсуддини Ромпурӣ ба
илми арўз бахшида шуда, дар асри Х1Х Муҳаммад Саъдуллоҳи Муродободӣ ба китоби
“Меъѐр-ул-ашъор”-и номаълуммуаллиф шарҳ навишта, онро “Мизон-ул-афкор фи шарҳи
меъѐр-ул-ашъор” ном ниҳодааст. Илова бар ин, бо назардошти ин ки аксари ҷусторҳои
арўзшиносони аҳди классикӣ “Тарҷумон-ул-балоға”-и Фаррухии Сигзӣ, “Зиннатнома”-и
Рашидии Самарқандӣ, “Канз-ул-ғароиб”-и Аҳмад ибни Муҳаммад Маншурии Самарқандӣ,
“Ғоят-ул-арўзайн”-и Абулҳасан Алии Сарахсӣ то замони мо омада нарасидаанд [4, с.245],
“Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди Балгиромӣ бо касби хусусиятҳои хоси шеършиносӣ ва маърифати
саноеи бадеӣ дорои мақоми вижа мебошад. Яке аз афзалиятҳои “Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди
Балгиромӣ аз “Ал-мўъҷам фи меъѐри ашъор-ул-Аҷам”-и Шамси Қайси Розӣ, “Њадоиқ-ус-сеҳр
фи дақоиқ-уш-шеър”-и Рашидаддини Ватвот, “Меъѐр-ул-ашъор”-и номаълуммуаллиф ва
“Эъҷози Хусравӣ”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ аз шарҳу маъникушоӣ ва овардани ашъори
суханварони адабиѐти форсӣ дар қолаби улуми балоғии ҳиндӣ зоҳир мегардад. Сируси Шамисо,
ки соли 2001 китоби мазкурро бори аввал омодаву нашр кардааст, доир ба ин масъала
андешаронӣ намуда, аз ҷумла фармудааст: “...ва лизо метавон ин китобро рисолае дар мавзўъ ѐ
мазмуншиносӣ ва ба таври куллӣ маънишиносии шеъри форсӣ донист” [1, с.10]. Яъне, тавре
аллакай рўшан гардид, мазмуншиносӣ ва шарҳу тафсири шеър ҷузви муҳими “Ғизолон-улЊинд” буда, танҳо барои нишон додани ҳунари суханварӣ, бозгў кардани санъатҳои ҳиндӣ ва
бо ин роҳ овардани муодилҳои он дар шеъри форсӣ ба кор рафтаанд. Аз ин ҷиҳат, ҳарчанд ба
таъкиди худи ў Озоди Балгиромӣ баъзе санъатҳои бадеиро ихтироъ кардааст, аммо як бахши
алоҳидаи китоби “Ғизолон-ул-Њинд” ба таҳлили санъатҳои маъмули шеъри ҳиндӣ бахшида
шуда, фарогири дидгоҳҳои интиқодии муаллиф низ мебошад. Қабл аз он, ки масъалаи мазкур
мавриди баррасӣ қарор дода шавад, як мулоҳизаи Сируси Шамисоро, ки андешаи интиқодии
Озоди Балгиромиро истиқбол намудааст, иқтибос меоварем. Ин мулоҳиза доир ба санъати
“истихдом” рўи кор омадааст: “Озод масоиле аз бадеи суннатии моро ҳам аз зовиѐи тозае
матраҳ кардааст. Масалан, дар мавриде тавзеҳ додааст, ки фалон санъат дар арабӣ ва ҳиндӣ
дилнишин аст ва аммо дар форсӣ на ... дар баҳси истихдом менависад “удабои фурс ба ин
санъат аслан пай набурдаанд” ва ҳақ бо ўст. Қабл аз китоби ман “Нигоҳе тоза ба бадеъ” ин
санъат, ки ҷузви зери маҷмўаи айѐм аст ва дар шеъри шоирони бузург чун Њофиз фаровон аст,
маҷҳул буд, зеро ба наҳви нокоромаде тавзеҳ дода шуда буд, ки ба кори кашфи ин санъат дар
ашъори бузургон намеомад” [1, с.10]. Ин гуна баҳогузории арўзшиноси ҳирфаӣ Сируси Шамисо
ба асари мазкур нишон медиҳад, ки дидгоҳҳои муҳаққиқ доир ба шинохти афкори бадеӣ пас аз
мутолиаи он дигаргунатар ва васеътар низ гардидааст ва дар асоси се адабиѐт баѐн шудани
мулоҳизаҳои Озоди Балгиромӣ қисматҳои ба қавли Сируси Шамисо “маҷҳул”-у “нокоромад”-и
санъатҳои бадеиро такмил дода, як тозагиеро дар ин масир эҷод кардаанд. Аз ин ҷиҳат, бо
назардошти ин хусусиятҳо Сируси Шамисо Озоди Балгиромиро бо яке аз чеҳраҳои барҷастаи
адабиѐт Сироҷиддин Алихони Орзў муқоиса намуда, дар натиҷа ба чунин хулоса расидааст:
“Гумон намекунам, ки дар фазл ҳатто Сироҷиддин Алихони Орзў ҳам ба рутбаи ў (яъне Озоди
Балгиромӣ – А.Р.) бошад, мунтаҳо завқи адабии Орзў, махсусан, дар нақди адабӣ ва
сабкшиносӣ боиси мазият ва шуҳрат ба ҳаққи ў (яъне, Озоди Балгиромӣ – А.Р.) шудааст” [1,
с.14]. Воқеан ҳам Озоди Балгиромӣ дар канори бузургтарин суханварону сухансанҷони замони
худ қарор дорад ва ҳатто бо илова аз гуфтаи Сируси Шамисо метавон онро яке аз поягузорони
мактаби адабиѐтшиносии муқоисавии форсизабони Њинд унвон намуд. Мутобиқи таъкиди
қаблӣ таҳлили санъатҳои маъмули шеъри ҳиндӣ, ки ҳамагӣ 27 адад мебошанд, дар фасли
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аввали китоб “Дар баѐни тафарруси саноеи ҳиндӣ” аз нигоҳи интиқодӣ гузаштаанд. Озоди
Балгиромӣ мавқеи санъатҳоро дар адабиѐтҳои форсӣ, арабӣ ва ҳиндӣ муайян намуда,
истифодаи онҳоро дар шеъри форсӣ белутфу бемазза меномад. Ин гуруҳи санъатҳо “истихдоми
музмар”, “бароат-ул-ҷавоб”, “ҷамъ-ул-хизона ва тафриқҳо” ва ғ. буда, миқдоран зиѐд нестанд.
Чунончӣ, дар бораи “бароат-ул-ҷавоб” фармуда: “Иборат аст аз ин ки ҷавоб дода шавад ба
лафзи муштарак аз асилаи мутаадида ва ин санъат ҳамон сарф-ул-хизона аст, магар ин ки ҷавоб
ба калимаи воҳид аз усулаи мутаадида ғаробате дорад, лизо навъи алоҳида қарор ѐфт, аммо
лутфи он дар забони арабӣ ва ҳиндист аст. Дар форсӣ ба он мартаба лутф надорад. Мисолаш
Шарофуддин Алӣ мутахаллис ба Паѐми Акбарободӣ гўяд. Фард:
Солу моҳи шайх агар пурсад касе,
Дар ҷавобаш метавон гуфтан чил аст.
Чил бо каср мухаффафи чиҳил ва аҳмақ” [1,с.51]. Воқеан ҳам ҳамин ҷанбаи бақайдгирифтаи
Озоди Балгиромӣ нисбат ба истифодаи санъати мазкур дар шеъри форсӣ аз мисоли зикршуда ба
таври аҳсант ба мушоҳида мерасад ва бори дигар ба он ишорат мекунад, ки белутф будани
чунин санъатҳо дар шеъри форсӣ ба кори тасвир ва ҳунари суханварии шоир низ бетаъсир
намондааст ва ҳатто бадеияти шеъри мазкурро то андозае рангину дилчасп накардааст. Дигар
ҷанбаи афзалиятноки ҷусторҳои Озоди Балгиромӣ дар он зоҳир мешавад, ки ў дар ашъори
шоирони сабки ҳиндӣ хусусиятҳоеро дарѐфтааст, ки ба санъатҳои ҳиндуѐн шабоҳат дошта, дар
шеъри форсӣ онҳо ҳамчун санъат шинохта нашудаанд. Акнун суоле пайдо мегардад, ки оѐ
чунин тарзу усули баѐни шоирон бо таъсирпазирӣ аз адабиѐти Ҳинд рўи кор омадааст ва ѐ дар
адабиѐти форсӣ собиқаи тўлонӣ доранд. Бояд доир ба масъалаи мазкур ҷусторҳои алоҳида
сурат бигирад ва бар ҳар ҳол Озоди Балгиромӣ дар ин раванд танҳо шабоҳатҳои санъатҳои
ҳиндиро дар шеъри форсӣ ҷуста, намунаҳои барҷастаи онро пайдо кардааст. Аз ҷумла, дар
бораи санъати “мухолита” менависад: “Иборат аз ин ки таълил карда шавад амри козиб ба
амри содиқ. Њиндуѐн таърифи ин санъат чунин кардаанд ва фақир баъди имкони назар онро дар
баъзе маонӣ муболиға ѐфтам ва чун ҷиҳати алоҳида аст онро дар саноеи ҳиндия ба қалам
овардам. Қосими Девонаи Машҳадӣ гўяд. Фард:
Бас, ки афтод аз ғамат шўридагӣ дар кори мо,
Бар сари мо худ ба худ во мешавад дастори мо.
“во шудани дастор” худ ба худ бар сари ошиқ амри козибест, ки таълил кардани онро ба
афтодани шўридагӣ дар кори ошиқ аз ғами маъшуқ ва он содиқ аст… дар баъзе дигар аз маонӣ
муболиға ѐфт намешавад. Чунончи Толиби Омулӣ гўяд. Фард:
Зи ғорати чаманат бар баҳор миннатҳост,
Ки гул ба дасти ту аз шох тозатар монад.
Дар ин байт муъаллали миннат бар баҳор аз ғорати чаман ва муъаллал бар тозатар мондани
гул ба дасти маҳбуб бошад, ҳарду козиб аст” [1, с.60]. Муаллиф тасвирҳои шоиронаро, ки аз
ҳадди воқеияти сухан гоҳо берун рафта, ба ҳолати айнӣ робита пайдо мекунанд, бо ифодаи
“таълили амри козиб ба амри содиқ” ѐдовар шуда, дар вақти истифодаи ин санъат як вижагии
дигарро бо овардани байти Толиби Омулӣ ба қайд гирифтааст ва тавре аллакай ба мушоҳида
расид, дар паҳлўи ҳам омадани ду ҳарфи дурўғ баракси қоидаи эҷодшуда буда, чунин тафовут
ва фарқиятҳо имконоту зарфиятҳои кашфношудаи ҳунари бадеиро дар шеъри форсӣ ба намоиш
мегузорад. Яъне, Озоди Балгиромӣ аввал дар дохили матн санъати шеърии ҳиндиро нишон
дода, баъдан ҷиҳати фарқкунандаи онро бо санъати мазкур бозгў карда, навъҳои дигари чунин
санъатро дар шеъри форсӣ нишон додааст. Аз ҷумла, “мухолита”-ро дар шеъри форсӣ ба қайд
гирифта, аввал муайян мекунад, ки ин санъат дар баъзе маврид ба шакли муболиға омада,
баъдан шоҳидҳоеро пайдо мекунад, ки аслан муболиға дар он ба кор нарафтааст. Ин биниши
нозук бори дигар аз маърифату дараҷаи шеършиносии Озоди Балгиромӣ дар ҳавзаи адабии
Њинд дарак медиҳад. Њамчунин Озоди Балгиромӣ дар мисоли муқоисаи ташбеҳҳои арабиву
ҳиндӣ низ чандин намуди ин санъатро бо фарқиятҳояшон нишон дода, ин масъаларо ба таври
васеъ баррасӣ менамояд. Ин бахши кори муаллиф дар мисоли санъати ташбеҳ, аз ҷумла
“ташбеҳ-уш-шайъ би нафсиҳӣ”, “ташбеҳи бурҳон”, “ташбеҳ-уз-зикр”, “ал-интизоъ”, “акси алинтизоъ”, “ташбеҳ-ун-нафй”, “ташбеҳ-ус-сулб”, “ташбеҳ-ут-тақвия”, “ташбеҳ-ул-истиғно”,
“ташбеҳ-ут-таманнӣ” идома ѐфта, муаллиф ҳангоми овардани қоидаи онҳо ба таври намуна
ашъори зиѐдеро ҳамчун санад ҷой додааст. Қиѐси китоби “Ғизолон-ул-Њинд”-и Озоди
Балгиромӣ бо “Санъати сухан”-и Турақул Зеҳнӣ нишон дод, ки ҳанўз ҳам имкону зарфиятҳои
ҳунарии шеъри форсӣ дар самти кашфи афкори бадеӣ дақиқ муайян нагардидаанд ва яке аз
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роҳҳои омўзиш ва дарки онҳо, чунонки маълум гардид, муқоисаи афкори бадеии адабиѐти
халқҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Чун дар маҳдудаи мақолаи мазкур имкони вусъат бахшидани
2020 
баррасӣ доир ба санъатҳои ѐдшуда вуҷуд надорад, як иқтибос дар бораи санъати “ташбеҳ-ушшайъ би нафсиҳӣ” оварда мешавад, ки чунин аст: “ва он (манзур санъати мазкур – Р.А.) чунон
аст, ки мушаббаҳун биҳӣ ва мушаббаҳ ба яке бошад. Шайх Низомии Ганҷавӣ дар
“Сикандарнома” дар охири достони меъроҷ дар мадҳи ҷаноби набавӣ мегўяд. Фард:
Гузинкардаи ҳарду олам туӣ,
Чу ту гар касе бошад, он ҳам тўӣ.
Зуҳурии Туршезӣ. Фард:
Чун Зуҳурӣ ба ҷуз зуҳуре нест.
Дар муҳаббат ягона мебошад” [1, с.38].
Тавре ба мушоҳида расид, ташбеҳоти ҳиндӣ ба яке аз қоидаҳои низомномавии ташбеҳоти
форсӣ, ки тибқи таъкиди Рашидаддини Ватвот накў, сода, писандида ва монанди инҳо бошад,
мувофиқ меояд ва Сируси Шамисо низ баъзе ҷузъиѐти ин бахши масъаларо писандида ва
чунонки дар боло бозгў гардид, истиқбол низ намудааст. Сабаби асосии унвони арабӣ
гирифтани санъатҳои мазкур шояд аз он бошад, ки Озоди Балгиромӣ аввал китобро бо забони
арабӣ таълиф ва баъдан бо пешниҳоду дархости шогирдонаш ба форсӣ тарҷума сохтааст. Як
қитъаи арабиро бо забони форсӣ дар либоси назм нақл кардани муаллиф ҳам аз таваҷҷўҳи ў ба
арабӣ ва бо ин роҳ баъзе санадҳоро ба адабиѐти форсӣ ворид кадани ў дарак медиҳад, ки хеле
нодир аст:
“Гул чист то ба мартабати дилбарӣ расад,
Бардорад аз чӣ булбули беҳуда нози ў.
Чун кавн астарест бурун аз пайи бароз,
Монда аз он ба қади дарам аз барози ў.
Дар ин қитъа мазмуни қитъаи арабӣ аст, ки Ибни Румӣ шоири машҳури Араб дар ҳаҷви гул
гуфта ва зоҳир аст, ки аввал аз боби талмеҳ-ул-қабеҳ ва сонӣ аз боби тақбеҳ-ул-малеҳ нест, зеро,
ки муътабар дар ин ҳар ду он аст, ки бинанда эътиқод кунад, ки қабеҳи малеҳ аст ва малеҳи
қабеҳ ва дар маъойирати эътиқод дахл надорад ва мадори он бар тавҷеҳ аст”(1,с.68). Баъзе
равишҳои ҳунари суханвариро Озоди Балгиромӣ хоси адабиѐти араб дониста, дар шеъри форсӣ
набудани онҳоро алоҳида таъкид кардааст. Ин равиш чунин аст, ки суханвар нахуст дар мисраи
аввал ҳарфашро иброз дошта, як қисми онро дар мисраи дувум баѐн мекунад:“Дар шеъри арабӣ
гоҳе як лафзро тақсим карда, баъзе ба мисраи аввал ва баъзе ба мисраи сонӣ диҳанд бе ҳеҷ айб,
ин тафкик дар забони форсӣ, туркӣ ва ҳиндӣ нест
Муҳаммад сайид-ул-кавнайн ва-с-сақалайн
В-ал фариқай мин арабин ва мин Аҷам” [1, с.30].
(Муҳаммад саиди ду ҷаҳон ва инсу ҷин
Ва ду гурӯҳ Арабу Аҷам).
Усули мазкур баръакси андешаи Озоди Балгиромӣ яке аз равишҳои пуркорбурди санъати
суханварӣ дар адабиѐти форсӣ буда, дар тамоми давраҳои адабиѐт намунаҳои он дида мешавад.
Масалан, Абдурраҳмони Ҷомӣ дар байте аз қасидаи “Ҷило-ур-руҳ” мефармояд:
Зи кас н-ояд ин устоду шогирдӣ, на ҳар кўҳе
Бадахшон бошаду ҳар саргпора лаъли рахшонаш [6, с.25].
Яъне, таркиби “на ҳар кўҳе”-и мисраи аввал, қисми оғозини матлаби мисраи дуюми шоир
“Бадахшон бошаду ҳар саргпора лаъли рахшонаш” аст. Агар дар шеъри арабӣ ба воситаи
пайвандаки пайвасткунандаи “в-ал” шоир матлабашро ба дигар мисраъ кўчонад, дар шеъри
Ҷомӣ зарурати корбурди пайвандаки “ва” пеш наомадааст. Њатто на ин байт, балки мавҷудияти
порчаҳои шеърӣ дар адабиѐти форсӣ аз доираи васеи истифодаи чунин равишҳо дарак
медиҳанд, ки баҳси тўлонист. Масалан, аз порчаи зерини шеъри Рўдакӣ ҳар мисраъ идомаи
мисраи қаблӣ буда, матлаби суханвар ҳунармандонаву устодона дар ҳар як мисраъ барҷаста
баѐн ва ҳатто истифодаи рақами тартибии яку ду, се давомнокии риштаи фикри суханварро ба
таври рўшан нигоҳ доштаанд:
Нигорино, шунидастам, ки гоҳи меҳнату роҳат
Се пироҳан салаб будаст Юсуфро ба умр андар.
Яке аз кайд шуд пурхун, дувум шуд чок аз туҳмат
Савум Яъқубро аз бўш равшан гашт чашми тар…
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Њамин тариқ, тавре мушоҳида шуд, муаллиф барои ѐфтани муодилҳои санъатҳои бадеии
ҳиндӣ дар шеъри форсӣ ҷусторҳои пурдоманаву мутолеоти густарда анҷом дода, ҳатто баъзе
санаду мисолҳоро аз ашъори шоирони араб иқтибос намудааст, ки ҳусни каломи ўро боз ҳам
рўшантару барҷастатар сохтааст. Муаллиф кўшиш ба харҷ додааст, ки шабоҳату монандиҳои
ҳунарии ин ду адабиѐтро дар мисоли санъатҳои серкорбурди шеърӣ нишон дода, дороиҳои
адабии ин ду манбаи муҳими тамаддуни башариро аз ҳисоби якдигар афзоиш диҳад. Бахши
дигари фаъолияти ў ба ихтирои санъатҳои бадеӣ алоқамандӣ дорад, ки аксари онҳо дар роҳи
маърифати адабиѐти арабу форсу ҳинд рўйи кор омадаанд. Хусусияти эҷодкории Озод дар
шинохти санъатҳои ҳиндӣ аз он зоҳир мешавад, ки баъзе қисматҳои он санъатҳоро дар асоси
шоҳидҳои шеъри форсӣ пурра карда, такмил бахшидааст. Масалан, ин ҳолат дар мавриди
“ташбеҳ-уш-шайъ би нафсиҳӣ” ба қайд гирифта мешавад ва худи муаллиф ҳам бо ифодаи
“хомаи ҳиндуѐн ба он ошно нашуда” чунин тафовутҳоро иброз медорад. Илова бар ин, санъати
“акс-ул-интизоъ”-ро муаллиф истихроҷкардаи худ ҳисобида, аммо дар бахши санъатҳои
ихтироънамудааш наовардааст [1, с. 39-42]. Дар маҷмўъ, чунон ки таъкид шуд, тозакориҳои
ҳунарии Озоди Балгиромӣ аз ҷониби Сируси Шамисо бо зикри ифодаи ў “удабои фурс ба ин
санъат аслан пай набурдаанд” бозгў гардида бошад, метавон дар такя ба таъбири “аз таҳрироти
муаллиф аст” хидматҳои Озоди Балгиромиро ҳамин гуна дар шинохти афкори ҳунарии ҳиндўѐн
баҳогузорӣ кард. Таҷрибаву барномарезии Озоди Балгиромӣ аз фанни бадеи форсӣ, аз ҷумла
эҷоди қоидаҳои алоҳида ва зикри намунаҳои шеърӣ низ аз ихтирои 33 санъати бадеӣ, ки ба
унвони мисол баъзеашон ба монанди “ат-тафовул” (таърифи он истинботи хайр аз қавл ѐ феъл),
“ан-назр” (иборат аз ин ки воҷиб кунад шахсе бар худ илмеро, ки аҷре дошта бошад бар
мазҳаби ишқ), “ат-ташаббус” (иборат аст аз ин ки боқӣ монад маълул баъди фанои иллати
мабқияи худ), “ал-ғасб” (иборат аз ин ки бигирад шайъ хосаи ғайрро), “ат-тавсия” (иборат аст
аз ин ки шахсе маъмур кунад касеро ба тақдими амре, ки таманнои он дошта бошад дар
мазҳаби ишқ ѐ ғайри он баъди мавт), “калим-ур-руҳ” (иборат аст аз ин ки мутакаллим худро
майид фарз кунад ва аз нафси нотиқаи худ ҳарф занад), “ҷар-ул-сақил” (иборат аст аз он ки
даъво кунад мутакаллим, ки маҳол мумкин аст ва мумкини маҳол, пас мутакаллим ду сақилро
мекушад ва аз ин ҷо ваҷҳи тасмия самти вузуҳ ѐфт), “ат-таҳаввул” (иборат аст аз ин ки мулаққаб
шавад муомилаи муқаррара миѐни ду амр) ва ғайра зикр мешаванд, намудор мегардад. Бо
назардошти ин ки санъатҳои ѐдшуда, айни ҳол ба аҳли илму таҳқиқ дастнорас мебошанд, ба
таври шоҳид аз ҳар як санъат як мисол зикр мешавад:
“ат-тафовул”:
Насим гуфт: ба ман навбаҳор меояд,
Гирифт фол дили ман, ки ѐр меояд [1, с.69].
“ан-назр”:
Аҳд кардам, ки гар ин бор ба кўи ту расам,
Сурмаи дида кунам сояи девори туро[1, с.70].
“ат-ташаббус”:
Коре, ки буд бо ту маро пештар нарафт,
Сар рафт дар ҳавои ту, ин дарди сар нарафт[1, с.74].
“ал-ғасб”:
Фурўғи моҳи рухат дидаам пуроб кунад,
Касе надид, ки маҳ кори офтоб кунад [1, с.75].
“ат-тавсия”:
Сояи бодомро ҳар сў маяфкан дар назарбозӣ,
Нигаҳ дораш, ки рўзе бар сари тобутам андозӣ [1, с.76].
“калом-ур-руҳ”:
Дар гулистони рухат кушта шудам, мехоҳам
Ки маро мусҳафи гул бар сари марқад бошад [1, с.77].
“ҷар-ул-сақил”:
Самар аз сарви гул аз бед намоѐн гардид,
Кай ту, эй нахли гуландом, ба бар меоӣ [1, с.80].
“ат-таҳаввул”:
Эй фурўғи моҳи ҳусн аз рўйи рахшони шумо,
Обрўйи хубӣ аз чоҳи занахдони шумо [1, с.82].
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Озод дар кашфи асрори фанни бадеъ чанд усулро ба кор гирифтааст, ки яке аз ин гуна
равишҳо дар асоси санъатҳои мавҷудаи адабиѐти форсӣ рўйи кор омадани санъатҳои нав
2020  Масалан, дар бораи ҷараѐни ихтирои санъати “ал-хориқ” чунин менависад: “Иборат
мебошад.
аст аз вуқўи амре, ки мустаҳил бошад аз рўйи одат ѐ ақл. Бояд донист, ки удабои фурс санъате
баровардаанд, ки номи он санъат тааҷҷуб аст ва таърифи он чунин кардаанд, ки шоир дар
каломи худ аз чизе шигифт изҳор намояд ва аз ин таъриф пайдост, ки дар тааҷҷуб лозим аст, ки
изҳори шигифт дар калом мундариҷ бошад. Хилофи “хориқ”, ки дар он изҳори шигифт лозим
нест...
Њалоки ғайратам аз шўхии нозофарин тифле,
Кунад сад ранг бозӣ дар замини сафҳа тасвираш.
“Бозӣ кардани тасвир дар замини сафҳа” хилофи одат ва муҷиби тааҷҷуб аст ва шоир изҳори он
ҳам карда…
Ба тан бўѐ кунад гулҳои тасвири ниҳолиро,
Ба по бедор созад хуфтагони нақши қолиро
Дар ин мисол хориқ аст тааҷҷуб нест, зеро, ки шоир изҳори шигифт нанамуда [1, с.83]. Яъне,
агар шоир бо ифодаи «ҳалоки ғайратам» тааҷҷуб доштани худро аз ифодаи «дар замини сафҳа
бозӣ кардани тасвири тифл» зоҳир намояд, дар байти дувум аз таъбири «бедор гардидани
нақши қолӣ бо расидани пои маъшуқ», ки хилофи одат аст, тааҷҷўб дида намешавад. Њамин
ҷанба як дарѐфти бисѐр нозуки Озоди Балгиромӣ мебошад, ки хеле ҷолибу пазируфтанист. Ба
таъбири дигар, агар аз санъати «тааҷҷуб» назарияпардозони адабиѐти тоҷикӣ - форсӣ изҳори
шигифтро ба қайд овардаанд, аммо Озоди Балгиромӣ дар ин раванд бо огоҳӣ аз адабиѐти
ҳиндуѐн амиқтару васеътар иқдом гузоштааст. Аз ин нуктаи назар дар баробари «тааҷҷуб» «алхориқ» -ро ҳамчун санъат офаридани ў мувофиқи мақсад мебошад.
Њамчунин баъзе санъатҳои ихтироъшуда дар такя ба санъатҳое, ки ба таври муштарак ҳам
дар адабиѐти форсӣ ва ҳам дар адабиѐти арабӣ дида мешаванд, бозгў гардиданд. Хусусан, бо
истифода аз хусусиятҳои санъати арабӣ чунин равишро идома додааст. Чунончӣ дар мисоли
«ал-вифоқ» мехонем: “Иборат аз ин ки ду зид бо ҳам мувофиқ кунад ва яке аз дигаре содиқ ояд.
Муаллиф ин санъатро дар баробари «тибоқ» бароварда…. «вифоқ» нисбат ба «тибоқ» пояи
баланд дорад ва бо он, ки удабои араб табақа баъд аз табақа дар истихроҷи саноеъ саъйи балеғ
намудаанд, ҳеҷ касе пай ба “вифоқ” набурда..
Бо қадди хамида чун суроҳӣ шабу рўз,
Дар қаҳқаҳаам валек хун мегирям.
“Қаҳқаҳа” ин ҷо ба маънии қалъа воқеъ шуда, ба маънии хандаи муфрат нест [1, с.72]. Ин ҷо
равишҳои ихтирои санъатҳои бадеӣ баѐн шуда, муаллиф барои нишон додани ҷанбаҳои
барҷастаи ҳунарӣ, ки назарияпардозони араб аз он пай набурдаанд, ҷустуҷўҳои амиқ анҷом
додааст. Озод дар баробари ихтирооти хеш ҳангоми бозгўйии усулҳои кор, як маврид доир ба
ихтироъ гардидани як санъат аз ҷониби Закиуддин Абусабъ, ки он “ат-танзил” унвон дорад,
маълумот додааст: “ат-танзил иборат аст аз ин, ки низол карда шавад сағир ба манзалаи кабир
ѐ қалил ба манзалаи қасир. Ваҷҳи ин тафсир сағир ѐ кабир дар ками муттасил, яъне масоҳат
мутааммил мешавад ва қилат ва касрат дар ками мунфасил, яъне адад. Ва ин санъатро шайх
Закиуддин Абусабъ бароварда...:
Аз ў инояти кам бешумор медонам,
Чу андалеб якеро ҳазор медонам” [1, с.81].
Ифодаҳои “ками бешумор” ва “яке”-ро “ҳазор” ифодакунандаи ин санъат ҳастанд, ки дар
шеъри форсӣ чунин намунаҳо хеле зиѐданд. Њамчунин баъзе санъатҳоро дар таърихи адабиѐт ба
унвони нахустин санъат ѐд мекунад: “ва тибоқ санъате аст, ки уламои фанни бадеъ онро
саромади бадеъ дониста ва Сакокӣ дар “Мифтоҳ” ва уламои дигар дар мусаннифоти худ оғози
фанни бадеъ ба он намудаанд” [1, с.71]. Њамин гуна Озоди Балгиромӣ дар боби ташбеҳ низ
хидматҳои арзандаеро анҷом додааст. Ў дар баробари баѐни 5 ташбеҳи ҳиндӣ, инчунин 8
ташбеҳи дигарро, аз ҷумла ташбеҳ-ул-истиқдом, ташбеҳ-ул-осор, ташбеҳ-ул-интиқол, ташбеҳул-эҳтироз, ташбеҳ-ул-истифода, ташбеҳ-ул-истидлол, ташбеҳ-ул-иҷтиҳод, ташбеҳ-ут-тарақӣ
ихтироъ карда, бо ин роҳ дороиҳои ҳунарии шеъри форсӣ-тоҷикиро афзудааст. Санъатҳои
мазкур мисли ташбеҳоти форсӣ бо дигар санъатҳо алоқамандии устувор доранд. Масалан, баъзе
ташбеҳшавандаҳои зикргардида таҷнис шуда, сипас бо ягон ашѐ шабоҳат дода шудаанд.
Масалан, дар “ташбеҳ-ул-истихдом” калимаи “уд” ба ду маънӣ омада, ба он ѐридиҳандаи
монандкунадаи “вор” ҳамроҳ шуда, дар натиҷа санъати мазкурро ба вуҷуд оварадаанд:
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“ташбеҳ-ул-истихдом... таърифаш ин ки ташбеҳ диҳад мутакаллим шайъи воҳид ва ашѐи
мутааддида ба ашѐи мутааддидаи мудраҷ дар лафзи муштарак. Осафӣ гўяд.
Фард: Афғон зи дасти мутрибу соқӣ, ки удвор,
Месўзад ин ба дардаму он соз мекунад.
Уд чўби хушбўе, ки ба он бухур кунанд ва созе созанд” [1, с.95]. Муаллиф баъзе шабоҳатҳоро
байни ташбеҳоти худ ва ташбеҳоти анъанавӣ ба қайд гирифта, фарқи онҳоро бо истифода аз
сарчашмаҳои соҳавӣ нишон додааст. Аз ҷумла, “ташбеҳ-ул-интиқол”-и ихтироъкардаи ў бо
“ташбеҳи измор” қаробат дорад. Масалан, “ташбеҳ-ул-интиқол”: “иборат аст аз ин ки даъво
кунад мутакаллим, ки мушбаҳ айни мушаббаҳ аст ва собит кунад баъзе аз лавозими мушаббаҳ
аз ғайри мушбаҳ” [1, с.96]. Аммо дар ташбеҳи измор нависанда чизеро ба чизе шабоҳат
медиҳад, вале зоҳир мекунад, ки мақсадаш ташбеҳ нест, балки чизе дигар, лекин мақсад дар асл
ҳамон ташбеҳ мебошад. Яъне, агар аз ташбеҳи измор як андоза ташбеҳи пўшида бошад,
ташбеҳи ихтироънамудаи Озод андак мутафовит аст. Ба назар мерасад, ки ташбеҳи
ихтироънамуди Озод дар асоси ташбеҳи измор сохта шудааст, зеро мисоле, ки ў зикр менамояд,
ҳамон шоҳиде аст, ки муаллифи “Њадоиқ-ус-сеҳр” дар боби ташбеҳи измор овардааст:
“Гар нури маҳу рўшании шамъ турост,
Пас коҳишу сўзиши ман аз баҳр турост.
Гар шамъ тўйи, маро чаро бояд сўхт,
В-ар моҳ тўӣ, маро чаро бояд кост [1, с.96].
Озоди Балгиромӣ тибқи қоидаи санъати ихтироъкардааш ба мушоҳида гирифтааст, ки
ташбеҳшаванда аз байти дуюм айни ташбеҳкунанда буда, баъзе хусусиятҳои ташбеҳкунанда (ту
шамъ ҳастиву худро не, балки маро месўзонӣ, моҳ ҳастиву баръакс маро коста мегардонӣ)- ро
надорад. Аммо мақсад аз шабоҳатшавиву шабоҳаткунӣ ҳамон ташбеҳи измор (манзур
маъшуқро ба моҳу шамъ монанд кардан) аст, ки суханвар дар зимн онро дорад. Яъне, дар ин
байт ҳам “ташбеҳ-ул-интиқол”ҳасту ҳам “ташбеҳи измор”. Њамин тариқ, Озоди Балгиромӣ аз
батни ашъори суханварони тоҷикӣ-форсӣ санъатҳои кашфношудаи бадеиро берун оварда, бо
муқоиса бо санъатҳои дигар хусусияту хосиятҳои онҳоро нишон дода, асрори фатҳи қуллаҳои
ҳунариро дар сабки ҳиндӣ аз ҳамин падида бозҷустааст.
Дигар равиши афзалиятноки Озоди Балгиромӣ зикри санъатҳои қадимаи шеъри форсӣ ба
шумор меравад. Ў таҳти унвони санъатҳои қадима доир ба санъатҳои “аз-зубур”, “аб-баѐнот”,
“доират-ут-таърих” маълумот додааст, ки то имрўз, дар ин маврид ягон маълумоте дар
адабиѐтшиносии муосир ба мушоҳида намерасад. Њатто, як маврид аз санъати ихтироъкардаи
Амир Хусрави Деҳлавӣ бо номи “бӯқаламун” ѐдовар ҳам мешавад ва ба назар расид, ки санъати
мазкур дар китоби Турақул Зеҳнӣ “Санъати сухан” мавҷуд нест. Дар сурате, ки кошифи асосии
ҳунарӣ дар адабиѐт ҳамин суханварони сабки ҳиндӣ ба шумор мераванд, наметавон бе
назардошти омўзиши чунин равандҳои адабӣ ба моҳияти ашъори онҳо даст ѐфт. Яке аз
сабабҳои мушкилписандии шеъри шоирони сабки ҳиндӣ шояд ҳамин бошад, ки баррасии
масоили мазкур ҷой баҳси дигар аст. Муаллиф санъати “буқаламун”-ро ин гуна тафсир
кардааст: “Дар луғат ҷомаеаст румӣ, ки алвони мухталифа дорад ва дар истилоҳ лафзе аст
муштарак дар ду забон ѐ зиѐда... масали Тубо... Тубо дар арабӣ ба маънии хушӣ ва номи
дарахтест дар биҳишт ва дар ҳиндӣ ба маънии биҳишт” [1, с.103]. Њамин гуна як чанд калимае,
ки шаклан дар форсиву ҳиндӣ як хел буда, суханварон мазмуни ҳиндиашонро истифода
кардаанд, ҳамчун санъати “буқаламун” муаррифӣ гардидааст. Масалан, “паланг” ба забони
ҳиндӣ сарирест, ки атрофи он бо чўб сохта шавад, “баҷо-баҷо” ба ҳиндӣ амрест бинавоз, “чанд”
дар форсӣ маълум дар ҳиндӣ моҳ, “коло” дар форсӣ ба маънии матоъ дар ҳиндӣ ба маънии сиѐҳ,
“каду” дар форсӣ маълум дар ҳиндӣ ба маънии гоҳе, “макрӣ” ба форсӣ мансуб ба макр ва дар
ҳиндӣ анкабут ва ғ..:
Ҷуз Њинду гулрухонаш дар ҳеҷ кишваре нест,
Оҳу, ки хобгоҳаш пушти паланг бошад [1, с.104].
******
Њарфи баҷо зи кас нашунидам дар аҳли Њинд,
Ғайр аз касе, ки гуфт ба мутриб баҷо-баҷо [1, с.104].
******
Гирифт он маҳи ҳиндӣ маҳи дигар дар бар,
Дигар мапурс ҳикоят, ки чанд дар чанд аст [1, с.104].
******
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Дасти ман кўтоҳу он ҳиндисанам болобаланд,
Муштарӣ бисѐр муфлис қимати коло баланд [1, с.104].
2020 
******
Гуфтам: «Дар ин баҳор гаҳе бода мекашӣ?»,
Аз ноз гуфт он бути ҳиндў «каду каду» [1, с.104].
******
Намесозад раҳо аз дасти худ тасбеҳро зоҳид,
Тамошо метавон кардан расанбоз аст ин макрӣ [1, с.104].
Тавре мушоҳида шуд, вожаҳои мазкур ҷавҳари асосии фикри суханварронро ифода карда,
тобишҳои маъноии онҳоро моҳиятан дигар сохтаанд. Дар сурати аз чунин махсусиятҳои ҳунарӣ
огоҳ набудан, печидагиҳои сухани шоирони ин ҳавза печидатару мубҳам хоҳад шуд. Илова бар
ин, усули дигаре, ки дар ин раванд қобили таваҷҷўҳ мебошад, ин тарзи номгузории санъатҳои
бадеӣ ба шумор меравад. Муаллиф вобаста ба хусусияти санъатҳо онҳоро номгузорӣ кардааст.
Масалан, дар бораи санъати “ғасб” менависад: “иборат аз он ки бигирад шайъ хосаи ғайрро...
Фурўғи моҳи рухат дидаи пуроб кунад,
Касе надид, ки маҳ кори офтоб кунад” [1, с.75].
Дар санъати мазкур хосияти як ашѐ (офтоб) аз ҷониби ашѐи дигар (моҳ) ғасб (яъне аз фурўғ
(гармӣ)-и моҳ чизе (чашм) об) шудааст, аз ин ҷиҳат, ин санъат унвони “ғасб”-ро гирифтааст..
Њамин тариқ, хосияти аксари санъатҳои ихтироъкардаи муаллиф аз рўй маънои луғавии
калимаҳо, ки ҳамчун унвони онҳо пазируфта шудаанд, муайян карда шудааст. Аз ҷумла, дар
мавриди санъати “афҳом” менависад: “дар луғат хомўш гардонидани хасм ба ҳуҷҷат ва дар
истилоҳ иборат аст аз ин ки мутакаллим далел орад бар вуқўи амре, ки назди хасм мустаҳил ѐ
мустабид аст...Сархуш, фард:
Замину осмон дар майкашӣ фармонбарат гардад,
Сарат чун гардад аз мастӣ ҷаҳон гирди сарат гардад” [1, с.86].
Ин ҷо иҳом аст. Шоир ба қаҳрамони лирикӣ мегўяд, ки замину осмон дар майкашӣ пеши ту
фармонбардор ҳастанд. Вақте ту маст мешавӣ на ин ки сари ту аз мастӣ чарх мезанад, балки
ҷаҳон дар гирди сари ту чарх мезанад.Маънии дуюм: Ту чунон майкаш ҳастӣ, ки ҳама (замину
осмон) дар назди мастии ту ҳечанд ва чун ту маст мешавӣ аз чарх задани сарат фикр мекунӣ, ки
ҷаҳон дар гирди сарат гашта истодааст.
Аз ҳар ду маънӣ ҳам шоир ба қаҳрамони лирикӣ далелҳои раднопазир меорад ва бо
маънибозӣ матлаби хешро баѐн сохта, ҳусни байтро таъмин менамояд.
Санъатҳое, ки унвонашон дуҷузъа ҳастанд, чунин хусусиятҳоро касб кардаанд. Ҷузъи аввали
ин гуна санъатҳо унвони санъатҳои маъмулии адабиѐт буда, аз рўйи ҷузъи дуюмашон
хусусиятҳои онҳо муайян карда шудаанд. Аз ҷумла, санъати “ташбеҳ-ул-истифода”: “иборат аз
ин ки истифода кунад мушаббаҳун биҳи баъзе авсофи мушаббаҳро ѐ баракс:
Боди саҳар аз бўйи ту дам зад ҳама ҷон шуд,
Оби Хизир аз лаъли ту ҷон ѐфт равон шуд” [1, с.97].
Яъне, истифодаи як амал аз ҷониби ташбеҳшаванда ѐ ташбеҳкунанда барои пайдо шудани
боз як навъи дигари санъати ташбеҳ замина фароҳам овардааст. Муаллиф дар баробари
калимаи “ташбеҳ” вожаи “истифода”-ро кор фармудааст, аз он ҷиҳат, ки ташбеҳшаванда ѐ
ташбеҳкунанда амали анҷомдодаи якеро истифода мекунанд. Масалан, оби Хизр, ки ҷонро аз
лаъли маъшуқ боз ѐфтааст, боди саҳар онро ҳангоми аз бўйи маъшуқ дам задан ба даст
овардааст. Яъне, амали “оби Хизр” дар байти боло такрори амали “боди саҳар” буда, онҳо
барои иҷрои амали такрорӣ ба натиҷаи ҳамгун (табдили ҳар ду ба ҷон) омада расидаанд.
Њамин тариқ, тавре аз баррасињои анљомшуда маълум гардид, Озоди Балгиромӣ бо овардани
санъатҳои бадеии хоси адабиѐти ҳиндӣ ва муқоисаи он бо санъатҳои роиљ дар адабиѐти форсиву
арабӣ баъзе хусусиятҳои кашфношудаи санъатҳои қадимаро барҷаста баѐн сохтааст. Ў дар
раванди арзѐбии бадеияти ашъори суханварон дидгоҳҳои интиқодие низ вобаста ба ҷойгоҳи
арўзшиносони форсу араб ва ҳинд ҳам ба миѐн овардааст, ки як ҷузви муҳими афкори
танқидии ў дар ин арса ба шумор мераванд. Илова бар ин, доир ба равишҳои ихтирои
санъатҳои бадеӣ Озоди Балгиромӣ маълумоти муфассал пешниҳод намудааст, ки минбаъд
чунин таҷрибаи суханшиносӣ барои муҳаққиқоне, ки ба шинохти бадеияти ашъори суханварони
форсӣ алоқамандӣ зоҳир менамоянд, як раҳнамои беминнат хоҳад гардид. Озоди Балгиромӣ аз
санъатҳои қадимаи шеъри тоҷикӣ-форсӣ огаҳии комил дошта, ҳатто доир ба як пешаи алоҳидаи
суханварӣ, ки бевосита ба ҳунару истеъдоди суханвар вобастагӣ дорад, алоқамандии худро
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нишон додааст, ки он пеша бо номи “доирагўѐн” ѐд шудааст. “Доирагўѐн” ба сурудану
кушудани асрори санъате машғул мешудаанд, ки дар ќадим хеле равнақ дошт ва он чунин буд,
ки мисраъ ѐ байтеро ба чанд қисмат пора карда, ба дохили доираи бисѐрхонадор ворид
мекарданд ва ҳатто намунаҳои дигар ва мушкили ин санъат вуҷуд дошт, ки ба он танҳо
шахсиятҳои хос, ки Озод онҳоро “доирагўѐн” унвон кардааст, машғул мешуданд. Озоди
Балгиромӣ ба ин ҷанба ҳам таваҷҷўҳ карда, худро ҳангоми зикри санъати “Доират-ул-таърих”
ҳамчун “доирагў” нишон додааст. Аз баррасии ў бармеояд, ки ин навъи санъат дар адабиѐти
тоҷику форсӣ маъмул буда ва танҳо дар ин пеша кам суханварон дасти тавоно доштаанд.
Турақул Зеҳнӣ низ дар китоби “Санъати сухан” намунаҳои содаи чунин санъатро таҳти унвони
“Санъати мудаввар” зикр намудааст[3, с.220] ва ба назар мерасад, ки омўзиши чунин масоил
дар шинохти ҷанбаҳои ҳунарии адабиѐти форсӣ имрўз низ зарурат дорад. Илова бар ин, шарҳу
маънигузории ашъори шоирони ҳавзаи адабии Њинд ба завқи шеършиносиву маънигустарии
Озод ишорат мекунанд. Шарҳу маънигустарӣ дар шинохти масоили ҳунарии адабиѐт ба сифати
ѐвар барои Озоди Балгиромӣ хидмат кардаанд. Чун шеъри ҳиндӣ бо назардошти
мушкилписандиву мушкилмаъноӣ ба сифати шеъри тафаккур пазируфта шудааст, масоили
баррасинамудаи Озоди Балгиромӣ нишон медиҳад, ки шеъри ин ҳавза дар маќоми шеъри
ҳунарї ќарор дорад. Шоирони ин ҳавза дар баробари ҷой додани маъниҳои тоза дар қолаби
танги калимаҳо кўшиш кардаанд, ки ҳамин амалро ба воситаи ҳунарӣ анҷом диҳанд ва
афкорашон бештар санъаткорона рўи сафҳа резад. Бо баробари тобишҳои гуногун гирифтани
маъноҳои баѐншуда, аз ҳар ҷиҳат, истифодаи чандин санъатҳои бадеӣ дар як байт боис ба он
гардидаанд, ки дарки маъно мушкил шуда, ҳатто санъатҳои маъмул ва анъанавӣ баъзе
хусусиятҳоеро касб сохтаанд, ки барои онҳо то ин дам хос набуданд. Мањз, руљўи бештари Озод
ба шеъри шоирони сабки њиндї ва љусторњои вай дар заминаи татбиќи аносири балоѓати њиндї
дар таркиби шеъри замони хеш имкон додааст, ки дар кашфи бархе санъатњои бадеї муваффаќ
гардад, ки ба намунањои он руљўъ шуд.
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Статья посвящена литературному переводу в первой половине ⅩⅩ века в Иране. Дается
характеристика художественного перевода и выделяются особенности поэтического перевода в
иранской поэзии. Приводятся основные периоды художественного и поэтического перевода. Автор
показывает применимость коммуникативно-функционального подхода к переводу поэтических
текстов. Рассматривается значение литературного перевода произведений для укрепления
взаимных отношений Запада и Востока в сфере духовной культуры. Благодаря переводу
произведений писателей и поэтов других стран на персидский язык, иранцы получили возможность
открывать для себя новые ценности, узнавать о неизвестных ранее формах поведения. Это
наглядно видно по результатам перевода на персидский язык произведений западных авторов в
первой половине хх века.
Вожаҳои калиди: тарҷума, Эрон, Аврупо, адабиѐти Аврупо, маҷаллаҳо, шеъри нави форсӣ,
нашри рӯзномаҳо
Мақола ба тарҷумаи адабӣ дар Эрон дар нимаи аввали асри ХХ бахшида шудааст. Дар он
вижагиҳои тарҷумаи бадеӣ оварда шуда, хусусияти тарҷумаи шеър дар адабиѐти Эрон нишон
дода шудааст. Давраҳои асосии тарҷумаи бадеӣ тадқиқ гардида, таъсири равобити дуҷонибаи
Эрону Аврупоро дар тарҷумаи шеър баррасӣ шудааст. Аҳамияти тарҷумаи бадеӣ барои таҳкими
робитаҳои мутақобилаи байни Ғарб ва Шарқ дар соҳаи фарҳанги маънавӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифтааст. Тазаккур меравад, ки ба туфайли тарҷумаи осори нависандагон ва шоирони
кишварҳои дигар ба забони форсӣ, эрониѐн тавонистанд арзишҳои нави маънавиро барои худ пайдо
кунанд. Инро дар натиҷаҳои тарҷумаҳои форсии асарҳои муаллифони Ғарб дар нимаи аввали асри
ХХ баръало мушоҳида кардан мумкин аст.
Key words: translation, Iran, Europe, European literature, magazines, new Persian poetry, edition of
newspaper
The article dwells on literary translation referring to the first half of the ХХ-th century in Iran. The
author adduces characteristics of literary translation and reveals peculiarities of poetic translation in
Iranian poetry. In his article the author gives the main periods of literary and poetic translation. The author
shows the applicability of the communicative - functional approach to the translation of poetic texts. He
canvasses the significance of literary translation of productions for strengthening mutual relations between
the West and the East in the sphere of spiritual culture. Owing to the translation of writers` and poets`
literary productions of other countries into Persian the Iranians were able to discover new values in order to
learn previously unknown forms of behavior. This can be clearly seen from the results of the translation into
Persian of the literary productions belonging to the pen of Western authors referring to the first half of the
XX-th century.
Из истории перевода в Иране: В конце хх века правителям Ирана Каджарам было известно,
что перевод является одной из форм межкультурного и межъязыкового общения, но поначалу
их цели были совершенно иными.
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Династия Каджаров нуждалась в специалистах в области европейских достижений в сфере
технических и естественных наук. Они посылали в Европу студентов, пытаясь модернизировать
технологии и армию. Согласно чешскому иранисту, академику Ян Рипку, с той же целью в 1852
году в Тегеране был построен первый Политехнический институт «Дар аль-Фунун» («Дом
знаний»), основанный по европейской модели [8,с.322]. Учителя были набраны из Европы,
особенно из Франции, а иранцы выполняли обязанности помощников и переводчиков. По
сведениям Эдуарда Брауна, французские преподаватели писали учебники для «Дар аль-Фунун»,
а иранцы переводили их на персидский язык. Таким образом, перевод оказался востребован в
иранском обществе [1,с.458].
Многие из первых переводчиков европейской литературы были выпускниками «Дар альФунун». Ведущим среди них был Мохаммад Хасанхан (1843–1896), известный под псевдонимом
Этимодасалтане. С 1871 по 1897 год Этимодасалтане стал председателем нового
правительственного агентства «Дар аль-Тарджуме» («Дом перевода»), которое стремилось
ввести цензуру в сферу перевода. В тот период многие европейские работы были переведены, в
основном с французского, переводы делались довольно близко к оригинальным текстам.
Иранский ученый Фатима Шафии в своей статье «История и традиции перевода в Иране»
пишет: «Через некоторое время стали переводиться и работы по таким дисциплинам, как
история, политика и литература, была обновлена часть программ в этих областях. Почти все
переводчики, работающие в этих направлениях, пытались показать отсталость Ирана по
сравнению с Европой, а также величие истории Ирана; поскольку европейские востоковеды
читали иранскую литературу, они знали историю Ирана. Романтики восхищались иранской
культурой и цивилизацией, особенно древним Ираном, и иранцы обратились к европейскому
наследию, прославляя свою древнюю культуру» [10].
Знания, полученные благодаря переводу и культурному влиянию, создали движение в
обществе, так как имели большое историческое значение. Среди них есть книги, переведенные в
последние десятилетия хх века, такие как «Александр Великий», «Петр Великий», «Шарль
двенадцатый», «Беглец» и «Летающий лекарь» Мольера, «История Ирана», «Три мушкетера»
Александра Дюма и работы некоторых из самых известных европейских писателей того
времени, включая Франсуа Фенелона, Алена Рене Лесажа, Бернардена де Сен-Пьера, Жюля
Верна и Даниэля Дефо [4]. Перевод этих и подобных им произведений известных писателей в
Иране постепенно оказывал влияние на разные сферы народной жизни, начиная от письменного
языка и его стиля до вопроса о положении женщин.
«К концу XIX века значительная часть европейской науки и искусства была доступна
иранцам при посредстве перевода, а литературный перевод европейских произведений привел к
новому движению, направленному на модернизацию персидской литературы», – пишет Фатима
Шафии [10]. Таким образом, Иран вступил в двадцатый век с сильной жаждой перевода,
которая помогла обновить систему правительства, общества и культуры.
Из всех переводов ХХ века особенно удачным с точки зрения языка считается перевод The
Adventures of Hajji Baba of Ispahan («Приключения Хаджи Бабы Исфахани), сделанный Мирза
Хабибом Исфахани в ХХ веке. Эта книга Джеймса Мориера была написана в 1824 году и
переведена с французского на персидский язык в 1872 году, но была опубликована в ХХ веке.
Книга была широко раскритикована иранской общественностью, и работа никогда не была
принята иранской публикой, но перевод данного произведения имеет большую ценность,
потому что переводчик придал своей работе местный дух, использовал большое число
персидских пословиц, добавил персидские стихи и шутки.
Перевод на персидский язык материалов французской революции сыграл важную роль в
Конституционном движении (1905–1911), а персидский перевод «Конституции» Бальзака
использовался в качестве документа при работе над проектом конституции Ирана 1906 года.
Спустя сто лет различные переводы с французского и английского играли такую же роль, как
трактат Бальзака, уже во многих областях.
Главные переводы многих философских, культурных, социальных и политических
произведений датируются ХХ веком. Перевод как оригинальный инструмент для знакомства
иранцев с новыми идеями, школами мысли и литературными процессами привел к прогрессу,
инновациям.
Переводы, сделанные до Второй мировой войны, отличаются от более поздних переводов. В
этих работах авторы пытались проводить линию на рекомендации по модернизации иранского
общества и культуры по европейским образцам. Из великих переводчиков ХХ века можно
назвать Мирзу Хабиба Исфахани, Мирзу Мухаммеда Хусейн Фаррухи и его сына Мухаммадали
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Фаррухи, Абдурахима Талибова, Насиралмулка и Этисомулмулка [3, с.248]. Почти все
переводчики начала ХХ века, в том числе Юсуф Этисомулмулк, Мухаммадали Форуги, Аббас
2020  Аштиани и Саид Нафиси, в первую очередь были заинтересованы в обслуживании
Икбал
интересов иранских читателей и показывали культурные позиции европейцев.
В течение этого периода почти все средства массовой информации –литературные и
политические журналы, а также высшие учебные заведения занимались переводческой
деятельностью. Например, иранские журналы, такие как «Бахар» («Весна»), «Донешкаде»
(«Храм знаний»), «Армоган» («Подарок»), «Вафа» («Верность») и «Айина» («Зеркало»), при
ознакомлении иранцев с европейской историей, политикой и культурой опирались на перевод и
призывали иранцев следовать примеру Европы. При этом они показывали людям новый стиль
письма и новую литературную традицию.
После Второй мировой войны место французского в иранских средних школах постепенно
занял английский язык [10], основная масса переводов также делалась с английского языка.
Постепенно место англичан в Иране заняли американцы, и к концу 1960-х годов перевод
вступил в новую фазу, поскольку конкурирующие политические силы продвигали свои
программы посредством перевода.
В переводческой деятельности марксистской литературы членами партии «Туде» («Народ»)
активно использовалась русскоязычная литература.
В 1953 году, по инициативе Эхсанйара Шатира, получившего образование на Западе, в
Тегеране был создан под контролем правительства «Бонгахе тарджуме ва нашре кетаб» («Центр
перевода и публикации»). Этот центр опубликовал много литературы в различных областях,
включая иностранную литературу, детские и молодежные книги, книги по иранистике,
персидские древние тексты и персидскую литературу. Другим учреждением подобного рода
стала американская издательская компания, основанная в 1954 году, «Иранский Франклин».
Итак, на перевод европейской литературы в Иране оказали влияние четыре фактора:
политические отношения, культурно-политическая ориентация элиты, система образования и
ведущие установки при выборе языка.
Перевод поэзии. До конституционной революции перевод поэтических произведений в
иранских журналах встречался относительно редко, что было связано с ограниченным числом
периодических изданий. После революции ситуация с переводом лирики изменилась, и во
многих журналах появились разделы, посвященные поэзии. Таким образом, началом периода
переводческой деятельности в сфере поэзии в Иране можно считать конституционное движение;
этот период совпадает с периодом зарождения современной иранской литературы.
В своей книге «Ба чарагу айине» («С фонарем и зеркалом») иранский ученый д-р Шафии
Кадкани выделил четыре периода в переводческой деятельности в сфере европейской поэзии на
персидский язык:
1) от конституционной революции до переворота 1920 года;
2) от переворота 1920 года до 1941 года, годы правления Реза-шаха;
3) после отставки Реза-шаха до 1953 года;
4) после переворота 1953 года до падения династии Пехлеви (1979).
В эти годы периодически наблюдается некий литературный прогресс, который тесно связан с
данными периодами в переводческой деятельности в поэзии. На каждом из этапов выделяются
журналы, которые способствовали развитию перевода поэзии в соответствующий период. С
переходом от этапа к этапу менялись имена европейских поэтов, чьи стихи переводились на
персидский язык.
Согласно Кадкани, на первой стадии журналами, которые внесли наибольший вклад с точки
зрения литературных дебатов и перевода иностранных стихов, были «Бахар» («Весна»),
«Данешкаде» («Храм знаний»), «Данеш» («Знание»), «Адаб» («Словесность»), «Иран-шахр»,
«Вафа» («Верность»), «Дабестан» («Школа») и «Каве» [3, с. 146].
Перевод произведений европейских авторов-поэтов, их представление читателям во многих
престижных журналах предстает как некое соревнование между иранскими поэтами и
писателями, в нем принимают участие многие крупные поэты, а «судьи»
объявляют
победителей.
В этот период в журналах и газетах появлялись статьи, призывающие иранских поэтов
знакомиться и переводить западные литературные произведения. Например, в журнале «Ираншахр» под руководством Хосейн Казимзаде в Берлине [9, с. 150] (выпуск 4, год 3, стр. 203) была
переведена поэма Шиллера «Игра жизни» с таким предисловием:
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«В ходе литературной революции интеллектуальное обновление и тема важнее обновления
языка и стиля. Иранским поэтам и писателям полезно уделять больше внимания переводу и
цитированию западной поэзии, знакомству с прозаической литературой, идеями и значениями
словаря, чтобы они могли придать новый дух персидской литературе» [3, с. 147].
В этот период поэзия переводилась в основном с образовательными (учебными) целями, и
почти все периодические издания занимались переводом поэзии. Например, такие журналы, как
«Бахар» («Весна», главный редактор Этисоммалмулк), «Данешкаде» («Храм знаний», Малик
ош-Шоаро Бахар), «Вафа» («Верность», Низам Вафо), «Дабестан» («Школа», Саид Хасан
Мушкан), «Кудс» (Хусейн Кудси), «Навбахаре бачеги» («Весна детства», под руководством
Бахара), «Хуршиде Иран» («Солнце Ирана»), «Фарханге Рашт» («Культурный Рашт»), «Илм ва
хунар» («Наука и искусство»), «Ма’ореф» («Просвещение»), «Аль-Адаб» и «Екбал» («Успех»)
публиковали переводы стихов Альфреда де Мюссе (1810–1857), Альфреда Виктора де Виньи
(1797–1863), Горация Смита (1779–1849), Никола Буало(1636–1711), Александра Поупа (1688–
1744), Карло Альбрето Салюстри (1871–1950), Данте Алигьери (1265–1321), Жан-Жака Руссо
(1712–1778), Жерара де Нерваля (1808–1855), Жан-Пьера Клари де Флориана (1755–1794),
Иоганна Вольфганга фон Гете (1749–1832), Луи Жана Непомюсена Лемерсье (1771–1840),
Максима Горького (1867–1936), Джона Мильтона (1608–1674), Николауса Ленау (1802–1850),
Петра Вяземского (1792–1878), Генриха Гейне (1797–1865), 4 стихотворения Уильяма Шекспира
(1564–1616), 8 стихов Иоганна Фридриха Шиллера (1759–1805), 3 стиха Жана де Лафонтена
(1621–1695), 4 стихотворения Альфонса де Ламартина (1790–1869), 4 стихотворения Виктора
Гюго (1802–1885), Горация (149–65 до н.э.), Джакомо Леопарди (1798–1837), Теофиля Готье
(1811–1872), Оскара Уайльда (1854–1900), Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), Роберта
Браунинга (1812–1889), Эдгара Аллана По (1809–1849), Альфреда Теннисона (1809–1892) и
Генри Ньюбольта (1862–1938).
Как отмечает Шафии Кадкани, «во второй период (правление Реза-шаха) число журналов,
которые занимались переводом европейской поэзии, сократилось» [3, с. 159], что, безусловно,
связано с политической жизнью страны, поскольку Реза-шах объявил на время «каникулы» для
государственных и негосударственных газет и журналов.
На втором этапе перевода европейской поэзии Шекспир, Лафонтен и Ламартин все еще
находятся в центре внимания, но интерес устремляется к романтизму. В этот период
большинство переводов из Йейтса, Арнольда и Ламартина. Журналами, которые переводили
европейские произведения, были «Дабестан» («Школа», главный редактор Вахид Дастгарди),
«Мехр» («Солнце», главный редактор Маджид Муваккар) и «Каноне шуара» («Закон поэтов»,
главный редактор Хуссейн Мутей). В этих журналах были переведены и опубликованы стихи
Эдгара Оленту (2 стиха), Оскара Уайльда, Роберта Браунинга (3 стиха), Александра Пушкина,
Рабиндраната Тагора (3 стиха), Альфреда де Мюссе, Рене Франсуа Армана Сюлли-Прюдома,
Уильяма Шекспира (проза и поэзия), Перси Биши Шелли, Жана де Лафонтена, Альфонса де
Ламартина (3 стиха), Мэтью Арнольда (2 стиха), Генриха Гейне (1797–1837), Уолтера Рэли
(1552–1618), Анакреонта (488–572), Джона Китса (1795–1821), Редьярда Киплинга (1865–1936),
Джона Драйдена (1631–1700), современника Шекспира Роберта Геррика (1591–1674),
произведения Оноре де Бальзака (1799–1850), Стивена Спендера (1909–1995), Пабло Неруды
(1904–1973).
В третий период, который длился с 1941 по 1953 год, появилось много прогрессивных
журналов, главными были «Сохан» («Слово»), «Мардом» («Народ»), «Пейаме ноу» («Новый
вестник») и «Розгаре ноу» («Новая жизнь»). Журнал «Народ» опубликовал стихи Стивена
Спендера (1909–1995), Александра Пушкина (1799–1837), Генри Уодсворта Лонгфелло (1807–
1882), Владимира Маяковского (1893–1930), Пабло Неруды (1904–1973), Уолтера Джона Де Ла
Мара (1873–1956), Уолта Уитмена (1819–1892) и Веры Инбер (1890–1972), а «Новая жизнь»,
«которая издавалась раз в три месяца в Лондоне» [6, 242], опубликовала стихи английских
поэтов: Томаса Стернза Элиота (1888–1965), Эмили Бронте (1818–1848), Фрэнсиса Томпсона
(1859–1907), Джона Мейсфилда (1878–1967), Уильяма Шекспира (1564–1616), Сэмюэля
Кольриджа (1772–1834) и Рэли Уолтера (1552–1618). В издании «Новый вестник» вышли в свет
переводы европейских поэтов, в том числе 7 стихов Александра Пушкина, Александра Блока
(1880–1921), 2 басни Ивана Крылова (1768–1884), 3 стиха Михаила Лермонтова (1814–1841), 2
стихотворения Николая Некрасова (1821–1877) и Назыма Хикмета (1902–1963). За исключением
Назыма Хикмета, в «Новом вестнике» были переведены и опубликованы исключительно
произведения русских поэтов. Оба журнала, «Новый вестник» и «Новая жизнь», имеют
политическую направленность.
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«Первый выпуск «Слова» был опубликован в июне 1943 года под редакцией Парвиза Натили
Ханлари» [6, с. 242]. Этот журнал издавался начиная со времени государственного переворота
2020

до
распада
династии Пехлеви, в нем напечатаны стихи Луи Арагона (1897–1982), Анны де Ноай
(1876–1933), Генрика Ибсена (1828–1906),2 стиха Шарля Бодлера (1821–1867), Артуро Серрано
Плаха (1909–1979), 3 стиха Рабиндраната Тагора (1861–1941), Хименеса (1881–1958), Леконта де
Лиля (1818–1894), Филиппа Дюмона (1882–1959), сербского поэта Милана Ракича (1876–1938),
Сюлли-Прюдома (1839–1907), Перси Биши Шелли (1792–1822), Фридриха Шиллера (3
стихотворения), Ивана Андреевича Крылова (1769–1844), Генри Лонгфелло (1807–1882),
Иоганна Гете (2 стиха), Михаила Лермонтова, Пьера Луиса (3 стихотворения), Микеланджело
(1475–1564), Владимира Маяковского, Николая Некрасова (1821–1878), Поля Валери (1871–
1945), Уолта Уитмена, Уолтера Джона Де Ла Мара (1873–1956), 2 стихотворения чешского
поэта Иржи Волькера (1900–1974), Филипа Сидни (1554–1586) и Уильяма Йейтса (1865–1939).
В третий период переводческой деятельности поэзии можно найти стихи индийских,
китайских, чешских, сербских, польских поэтов и представителей литературы других народов,
но количество этих переводов крайне мало.
В четвертый период мы сталкиваемся с переводами стихов Элиота и Лорки и др. Углубить
понятие литературного обновления наряду с произведениями Элюара и Арагона, Бодлера и
Рембо помогает поэзия Жака Превера. В своих инновациях Нима, Форуг и Сухроб Сипехри
вдохновлены поэзией и теориями Томаса Элиота и Жака Превера. «В этот период значимое
присутствие этих поэтов в наших (иранских.– Н.Д.) исторических, социальных и культурных
условиях смогло кардинально изменить стиль поэзии последователей Нима (поэтов периода
Второй мировой войны)» [3, с.175].
В четвертый период лидирующие позиции занял журнал «Джахане ноу» («Новый свет»),
который первый раз увидел свет в июне 1946 года [6, с. 300]. Помимо «Нового света» есть и
другие журналы, такие как «Хунар ва сан’ат» («Искусство и ремесло»), «Джанге хунару адаб»
(«Битва искусства и литературы»), «Садаф» («Жемчужина»), «Елм ва зендаге» («Наука и
жизнь»), в которых переводятся стихи Поля Элюара (1895–1952), Оскара Уайльда (1854–1900),
Шарля Бодлера (1821–1867) и Томаса Бернхарда ( 1931–1989), Поля Верлена (1844–1896), Томаса
Гуда (1799–1845), Элизабет Браунинг (1806–1861), Артура О’Шонесси (1844–1881), Эмиля
Верхарна (1855–1916), Роберта Бѐрнса (1759–1796), Жюля де Рессегье (1788–1862), Марселины
Деборд-Вальмор (1786–1859), Фрэнсиса Бурдийона (1852–1921), Роберта Саути (1774–1843),
величайшего китайского поэта Тай-Пэна Ли Бо (710–762), Джойса Килмера (1886–1918),
Константина Симонова (1915–1979), Джона Кендрика Бэнгса (1862–1922), Вальтера Скотта
(1771–1832), Кристины Россетти (1830–1894), Бенжамена Пере (1899–1959), Эзры Паунда (1885–
1972), Теодора Ротке (1908–1963), Джеймса Лоуэлла (1819–1891), Райнера Мария Рильке (1875–
1926), греческого поэта Константиноса Кавафиса (1863–1933), китайского поэта Мао Цзэдуна
(1893–1976), Анри Мишо (1899–1984), Фридриха Ницше (1844–1900), Джерарда Хопкинса (1844–
1889), Евгения Евтушенко (1932–2017), Уистена Хью Одена (1907–1973), польского поэта Адама
Мицкевича (1798–1855), Жака Превера (1900–1977), Эдгара Аллана По (1809-1849), Эмили
Дикинсон (1830–1886), Артюра Рембо (1854–1891), Поля Верлена (1844–1896), Перси Биши
Шелли (1792–1822) и Дэвида Лоуренса (1885–1930).
Также в этот период есть переводчики, которые переводят уже сборники стихов. Например,
Шуджауддин Шифа (1918–2009) перевел и опубликовал такие книги, как «Поэтические песни»
или «Лучшая коллекция произведений Ламартина» (1937), «Лучшие стихи Виктора Гюго» (1954)
и «Подборка шедевров мировой поэзии».
Среди переводчиков европейской поэзии на персидский язык можно найти известных и
новаторских иранских поэтов ХХ века, которые сделали хорошие переводы. Наиболее
известными иранскими переводчиками и поэтами первой половины прошлого века были Реза
Камаль Шахрзад (1898–1937), Адибассалтана, Райхан (род. 1896), Хайдарали Камали (умер в
1946 году), Насралла Фалсафи (1901–1981), Латифали Суратгар (1900–1969), Хуссейн Паджман
(1910–1974), Масуди Фарзад (1906–1981), Абулкасим Хатам (1919–1992), Рашид Йосами (1896–
1951), Эхсан Табари (1917–1989), Махди Хамиди Ширази (1914–1986), Хабиб Сахир (1903–1985),
Ханлари (1913–1990), Хасан Хунарманди (1928–2002), Сухроб Сипехри (1928–1980) и другие,
которые сыграли значительную роль в представлении европейской поэзии в Иране [3].
Роль перевода в развитии иранской политики, общества, науки и культуры огромна. В
области литературы именно перевод западных литературных произведений привел к
литературной революции в Иране. Можно сделать вывод, что современная иранская поэзия
имеет две опоры: классическую основу и европейскую основу, которую она приобрела
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благодаря переводу. Именно перевод европейской поэзии вывел новую персидскую поэзию на
иную ступень развития.
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Муаллиф дар маќола ба яке аз масъалањои муњимми адабиѐти бадеї, яъне илми бадеъ пардохта,
ќабл аз арзѐбии мавзўи мењварї дар такя бо афкору андешањои назарии бадеъшиносон рољеъ ба
асолату моњияти орояњои адабї, таснифу табаќабандии онњо ба лафзиву маънавї ва монанди
инњо иљмолан дахл кардааст. Муаллифи маќола бадеъро, дар баробари маонї, унсури зотии
адабиѐти бадеї ќаламдод карда, таъкид доштааст, ки унсури асосии ба адабиѐт мубаддал
сохтани њар гуна навишта мањз саноеи бадеї мебошад. Тазаккур мешавад, ки раѓбати адибон ба
санъатгарої дар адабиѐти форсї-тољикї њанўз аз ибтидои асри XI шурўъ шуда, дар ќарни XIII
батадриљ ба ављи баланд расидааст. Имомии Њиравї, ки фарзанди њамин айѐм аст, бо доштани
огоњии комилу кофї аз фунуну саноеи адабии адабиѐти арабу Аљам љињати ба намоиш гузоштани
ќудрату тавоноии эљодї ва њунари адабии хеш наметавонист аз баѐни мутакаллифу маснўъ,
махсусан дар ќасоид, сарфи назар кунад. Бинобар њамин, шояд ин суханвар барои иблоѓ ва ба
алоќамандон расондани мазомини мавриди назараш дар ашъори худ аз анвои гуногуни саноеъ
корбурд кардааст.
Ключевые слова: художественность, смысл, слово, звук, музыка, соотношение, открытия,
любители приѐмов, простое изложение
Автор в статье, рассматривая одну из актуальных проблем художественной литературы,
т.е. художественное слово, еще до оценивания стержневой темы с опорой на теоретические
взгляды литературоведов относительно сути художественных приѐмов, вкратце
останавливается на их языковой и смысловой классификации. Рассматривается
художественность наравне со смыслом и подлинным элементом художественной литературы.
Подчѐркивается, что благодаря художественному приему, как основному элементу, написанное
обретает форму литературного произведения. В продолжение исследователь заявляет, что
интерес литераторов к приѐмам в персидско-таджикской литературе начинается ещѐ с XI века и
постепенно достигает своего развития в XIII веке. Имам Хирави, который является
представителем этой эпохи, своей достаточной осведомлѐнностью о художественных приѐмах
арабской и персидской литератур, демонстрируя творческую силу и литературное мастерство,
не мог оставить без влияния художественное изложение, особенно в касыдах. В связи с этим,
этот художник слова для большего воздействия на своих читателей использует различные
приѐмы.
Кey words: artistry, meaning, word, sound, music, ratio, discoveries, lovers of techniques, simple
presentation
The article dwells on one of the actual problems beset with imaginative literature, i.e. the artistic word,
before evaluating the core theme designing on the premise of theoretical views of literary critics regarding
the essence of artistic techniques, briefly focuses on their linguistic and semantic classification.
Considering artistry on a par with the meaning and authentic elements of fiction, the author of the article
lays emphasis upon the idea that the main element of turning everything written into literature is an
artistic technique. In the sequel, the researcher states that the interest of writers in techniques in PersianTajik literature begins in the XI-th century and gradually reaches its development in the XIII-th century.
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Imam Hiravi who was a representative of that era, could not leave the artistic presentation, especially in
qasids, without influence, because of his sufficient knowledge of the artistic techniques of Arabic-Persian
literature demonstrating his creative power and literary mastership. In this regard, the relevant artist of
words uses various techniques to make a greater impact on his readers.
Мусаллам аст, ки маќсад аз таълифи асари адабї, махсусан шеър, иборат аз матрањ кардани
фаќат маънї нест, балки роњандозиву ба низом даровардани лафзу садо ва оњангу мусиќї низ
дар он аз љумлаи лузумот аст. Мантиќан маънии бикру баланд ва лафзи ширину хушоњанги
мутаносибро метавон ду боли парвоз ва расои њар гуна навишта ќаламдод кард, зеро дар сурати
ноќису нокомил будани яке аз ин ду абзор њељ асари бадеї болиѓу баландпарвоз буда
наметавонад. Дар иртибот ба ин метавон ба хулосае омад, ки мувофиќу муносиб ироа шудани
лафзу маънї боиси таќвияти њамдигар шуда, саранљом бар асари бадеї шукўњ ва ба халлоќи он
шуњрат ато мекунад. Дар сатњи њамапазир риоят кардани таносуб миѐни лафзу маънї аз
нависанда ва адиб истеъдоду њунари вижа талаб мекунад, истеъдоду њунар бошад натиљаи завќу
салиќа ва эњсоси љамолшинохтии ин ва ѐ он њунарманд аз омўхтањову таљрибиѐти ўст. Ба таври
дигар, осори њунарї манзуркунандаи љањду талош, самараи таљрибањои андўхта, ибдоот ва
ибтикороти инсонњои њунарманду андешамандест, ки дар шаклњои гуногун ва соњоти мухталиф
буруз мекунад.
Адабиѐт ва махсусан адабиѐти бадеї, ки яке аз маъмултарин воситањои халлоќияти њунар
барои банї башар аст, тавонмандии рањѐбї ба гўшаву канор ва умќи зиндагии инсонњоро дар
худ дорад ва ба таври комил метавонад пањлуњои гуногуни њаѐти инсониятро хубтару бењтар аз
њар санъати дигар ойинадорї кунад. Бо дарназардошти он ки дигар њунарњои нафисаи
таљассумї, аз ќабили наќќошї, муљассамасозї ва монанди инњо, ки аксаран симои зоњирї ва
баъзан як њолати психологии инсонњоро мустаќиман намуд мебахшанд, дар масъалаи вуруд ба
аъмоќи рўњ ва тафаккури башар имтиѐзи ќобили мулоњизае надоранд. Бинобар ин, адабиѐтро,
сарфи назар аз он ки зиндагии инсонњоро аксаран ба шакли ѓайримустаќим ва номушаххас
инъикос мекунад, метавон аз назари намоѐнгарї, таъсиргузорї, зебої ва дигар вижагињо дар
садри ин њунарњо маќом дод, зеро агар зиндагї, аз як тараф, ба комилтарин ва бењтарин ваљњу
вазъи худ дар адабиѐт намоѐн гардад, аз тарафи дигар, таъсиргузории адабиѐт бар зиндагии
инсонњо бештар аз дигар њунарњост.
Сабаби асосии аз назари тасвиру таљассуми мукаммали зиндагии офоќиву анфусии башар ба
пои адабиѐт нарасидани дигар њунарњо, пеш аз њама, дар он аст, ки василаву абзори адабиѐт
забон аст. Маълум аст, ки забон аз муњимтарин аносири љомеаи инсонї буда, бе мављудияти он
барќарор кардани робита миѐни афроди љомеа ѓайриимкон аст. Яъне, забон дар баробари
бењтарин василаи огањї ва маърифати њар фарди љомеа будан, интиќолдињандаи мероси
таърихиву фарњангї ва таљоруби гузаштагон ба имрўзиѐну ояндагон низ њаст. Ањамият ва
арзиши забон њамчун абзор ва василаи њунарњои адабї боз дар он зоњир мегардад, ки
суханварону адибон ва соњибони фунуни шеъру балоѓат дар дарозои таърих тавонистаанд бар
амри зарурат гоњо маонии зиѐдеро бо лафзи андак ва баръакс, ањли фасоњат маънии воњидеро
бо алфози мутааддид ироа доранд. Баъдан ин амал ором-ором аз љониби суханварон, бавижа
адибон, идомаву сайќал ѐфта, ба њукми анъана даромад ва мањз онњо буданд, ки ин њолоти
мухталифро, вобаста ба вазъият ва таќозои замон, дар осори худ истифода кардаву густариш
бахшиданд.
Дар иртибот ба ин масъала бояд ѐдовар шуд, ки забон дар маљмўъ њамчун воситаи муњимми
барќарории алоќаву муносиботи байни инсонњо, ифодагари маониву матолиб,
интиќолдињандаи таъриху фарњанги башар, василаи асосии тасвир дар адабиѐт ва монанди
инњо мураккабшуда аз маљмўи аносири дигар, аз ќабили љумла, љумла аз ибораву калимањо,
калимањо аз њиљоњо, њиљоњо аз њарфњо, њарфњо аз овозњо, овозњо аз садоноку њамсадо ва амсоли
инњо мебошад. Бинобар ин, ваќте мавзўи баррасии зебоишинохтии забон ба миѐн меояд, ин
масъала њар пажўњандаро ба тањќиќу баррасии муфассалу мукаммали љузъиѐти он ногузир
месозад.
Дар робита ба масъалаи матрањшуда метавон арз дошт, ки назму тартиби калом ва иртибот
додани калимот ба њамдмдигар дар љодаи суханварї њам шабењи кори забоншиносист, ки дар
амалкарди адиб ба шакли хос зоњир мешавад. Яъне, суханвар ѐ худ адиб њуруфу калимотро бояд
чунон интихоб ва муназзам созад, ки дар он аз калимоти зишту номатбуъ осоре набошад ва
калимоти мунтахабшударо дар мавзеи муносиб, мувофиќ ба маънии мавриди назар ва бидуни
ворид шудани халал ба маънї ба навње маќом дињад, ки њатто оњангаш ба гўш сангину гарон
наафтад. Дар сурати комилан муроот шудани ин ќавоид кор ва асари адиб ба њадди камолу
тамомият ноил хоњад шуд, аммо агар дар ин раванд дар кори эљодкор ихтилоле ба вуљуд ояд, он
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гоњ асари эљодкор дар нафси хонанда ва шунаванда хушоянд нахоњад афтод ва њамапазир
нахоњад шуд. Бо дарназардошти ин њар як муаллиф, яъне нависанда ва ѐ шоир, агар хоњад, ки
2020 
навиштааш
маќбулу пазируфтаи њамагон гардад, ногузир аст, ки аз баѐни њамагониву маъмулї
ба андозае инњироф варзад ва ќодир ба ворид кардани таркиботи наву муносиб, њунармандона
рабту назм бахшидану омезиш додани соири калимоти мавриди истифода ќарор додааш, бо
мурооти таносуби онњо, бошад, то бад-ин васила тавонад дар сурату маънии каломаш
дигаргунї ва навоварињои ќобили мулоњизае, ки дар гўш хушоњангу дар нафс матбуъ ва
хушояндатаранд, илќоъ намояд.Љињати татбиќи амри манзуршуда бояд арз дошт, ки каломи
адабї ва махсусан шеър, танњо ба сабаби лафзу маънои хуб баргузида намешавад, балки дар ин
амр василањои дигаре мављуданд, ки лафзу маъниро боз њам зеботару муассиртар месозанд. Ин
авомилро ба истилоњ саноеи адабї меноманд ва суханварон дар њар давру замон маъмулан аз
саноеи бадеї бањра мељустанд. Бадеъ, ки маънои луѓавии он наву тоза, аљибу нодир, ибтикорї,
бесобиќаву навзуњур, хубу хуш ва амсоли инњост, аз зумраи шигардњо, тадобир ва равиши кору
фаннест, ки тавассути истифодаи њунармандона аз он каломи одиву гуфтугўї ба каломи адабї
табдил меѐбад ва сухани адабї ба маќоми боз њам волотаре дастрасї пайдо мекунад.
Суханшиносони гузаштаву муосир низ маънои луѓавии бадеъро ба сурати фавќуззикр, яъне
њамчун тазйини калом, таъриф кардаанд ва истилоњи илмии онро бошад иборат аз маљмўи
донишњое донистаанд, ки мавзўи мењварии бањси он шинохт ва баррасии муњассаноти калом аз
роњњои гуногун аст. Аз маљмўи андешањои дар ин мавзўъ ироашуда маълум мегардад, ки бадеъ
љузъи зотї ва људонашавандаи адабиѐти бадеї буда, њадафаш барљаставу муассир кардани
маонии мавриди назар ва баланд бардоштани љанбањои эстетикии сухан ва бад-ин васила бедор
кардану ба вуљуд овардани эњсоси хонандагону шунавандагон љињати дарѐфти лаззоти њунарї
ва таваљљуњи хос зоњир кардан ба иртиботи њунарии миѐни калимот аст. Воќеан, агар авомили
бадеиву баѐнї, ки аксар назарияпардозону адабпажўњон онро марбут ба сабк медонанд, аз
вуљуди сабки суханварон ва махсусан адибони бадеъгаро, њазф шавад, маонї муљаззо ва
муљарраду урѐн монда, љойгоњаш ба сатњи каломи одї таназзул меѐбад ва њатто аз мухтассоти
сабки адабї низ чизи љолибе боќї намемонад.Ба назари мо, корбурди њунармандона аз саноеи
бадеї самараи маљмўи тавонмандињои як эљодкори навовар ва њосили шавќу завќи истеъдодњои
фардист, ки дар осори адабии эшон таљассуму таљаллї меѐбад ва хонандаву шунавандаро
мувољењи њайрату шигифт карда, мунтањо онњо чунин шигардњоро ба сифати як ќудрати
хориќулода тасаввур мекунанд. Њол он ки агар маљмўан ба тарњи аслии ин амалкард таваљљуњ
сурат гирад, ба хубї дониста мешавад, ки бархе аз мубтакирон асосан бавуљудоварандаи
робитаву таносуби вижаи њунарї миѐни алфоз ва бархеи дигар бавуљудоварандаи таносубу
иртиботи хоси њунарї миѐни маонї њастанд. Бинобар ин, дар маљмўъ ба натиљаи ибтикороти
онњое, ки таносубу иртиботро миѐни алфоз вазъ кардаанд, саноеи лафзї ва ба ибтикороти
онњое, ки робитаву таносуби байни маониро ибдоъ кардаанд, саноеи маънавї мегўянд.Таснифу
табаќабандии саноеи бадеї ба лафзиву маънавї аз дер боз миѐни донишмандон мавриди бањсу
баррасї ќарор гирифта, то имрўз идома дорад ва дар ин масъала то кунун нуќтаи назари воњиду
њамапазир ба даст наѐмадааст. Омўзишу пажўњиш дар ин замина моро ба чунин натиља овард,
ки табаќабандии нисбатан илмї рољеъ ба саноеи бадеї нахустин бор аз љониби донишманди
форс-тољик Абўяъќуб Сирољуддин Юсуфи Саккокї (555 - 626 ҳ. / 1160-1229 м.) дар китоби
«Мифтоњ-ул-улум» [2, с. 423] сурат гирифта, сипас ба василаи донишмандони улуми балоѓї дар
забону адаби арабї ва низ дар забону адаби форсї-тољикї то рўзгори мо мавриди таќлиду
такрор ќарор гирифтааст ва тадриљан такмил шудааст. Шурўъ аз замони Саккокї ба баъд дар
катаби арабї ва њамзамон дар катаби форсї-тољикї бар теъдоди саноеи бадеї, чи лафзї ва чи
маънавї, афзуда шудааст.
Таснифу табаќабандии нисбатан нави саноеи бадеии форсї-тољикї аз љониби яке аз
донишмандони эронї – Сируси Шамисо сурат гирифтааст. Ў бо истифода аз имконоти
аввалияи забоншиносї дар табќабандии нисбатан љадид њиммат гумошта, кўшидааст, то бахши
саноеи бадеии лафзиро бознависї ва дар бахши саноеи бадеии маънавї таърифњои нисбатан
даќиќу илмї ба даст дињад. Дар таснифоти ў њар як санъат падидаи људогонаву муљаррад
набуда, балки маљмўи саноеъ бо дарназардошти пайванди мантиќї ва маъќулї, ки бо якдигар
доранд, тањти як унвон ќарор мегиранд. Агар маљмўи андешањои матрањкардаи Сируси
Шамисоро рољеъ ба саноеи бадеї ба таври иљмол арзѐбї карданї шавем, ба чунин натиља хоњем
расид. Яъне, ба василаву абзоре, ки аслан љанбаи лафзї доранд ва оњангу мусиќии каломро аз
лињози иртиботи овоиву лафзї ба вуљуд меоранд ва ѐ тавсеа мебахшанд, саноеи лафзї мегўянд.
Њавзаи бадеи лафзї аслан бањси алфозу садоњо, робитаи байни овоњои махсус ва мусиќоии
дарунии шеър буда, ба маъно чандон рабте надорад. Зимнан бояд афзуд, ки афзоишу иртиботи
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овоиву мусиќоии калом дар саноеи лафзї, тибќи нишондоди Шамисо, асосан бар мабнои се
равиш – «равиши тасљеъ» (њамоњангсозї), «равиши таљнис» (њамљинссозї) ва «равиши такрор»
(такрори њуруфу калимот) сурат мегирад. Илова бар инњо, ў таъкид мекунад, ки, «… агар ќарор
бошад њамаи саноеи лафзиеро, ки дар катаби бадеї омадааст, табаќабандї кунем, бояд илова
бар се њавзаи фавќ, њавзаи «намоиши иќтидор дар суханварї» ѐ «ќудратнамої ѐ тафаннун»-ро
низ бияфзоем. Ин табаќаи охир саноееро дар бар мегирад, ки аз назари мо дар афзунии мусиќии
калом наќш надоранд ва њунармандони асил бад-он бозињо напардохтанд» [5, с. 23-24].
Ба бахши саноеи бадеии маънавї бошад ин муњаќќиќ ба васила ва абзоре ишора мекунад, ки
тавассути онњо таносубу равобити мантиќиву маъноии байни ду ва ѐ зиѐда калимот комилан
барќарору муроот шуда бошад. Табиист, ки риояи дуруст ва мантиќии таносуби маънавї ба
љанбаи мусиќии маънавии калом низ меафзояд. Ба таври дигар, он риштаеро, ки калимоти
мухталифро ба тарзи њунарї пайванд медињад, таносуби маъної меноманд. Агар таносуби
маъної миѐни калимоти гуногун барљаста сурат гирад, калом бештар мухайялу тасвирї
мешавад ва аз сурати мустаќиму якмаъної ба сурати ѓайримустаќиму бисѐрмаъної табдил
меѐбад ва ба андозае аз забони рўзмарраї дур мегардад, мунтањо хонанда ва шунавандаи
хушзавќ робитаи байни ин калимањоро хубтару бењтар ташхис карда, ба љанбањои
зебошинохтии калом таваљљуњи бештар зоњир мекунад. Муњаќќиќи мазбур дар мавриди
табаќабандии бадеи маънавї, бахусус хостгоњ ва зербинои њамаи саноеи маънавї, нуќтаи
назари љолиб дорад, ки манзур сохтани он мувофиќ ва зарурї ба назар мерасад, чунончи:
«Љамеи мабоњиси бадеи маънавї дар панљ табаќа ташбењ (њаммонандсозї), таносуб, ињом
(чандмаъної), тартиби калом, таълил ва тављењ ќобили баррасї аст. Яъне, зербинои њамаи
саноеи маънавї яке аз панљ назми фавќ аст» [5, с. 26].
Афзун бар инњо, чанд истилоњи љадиди дигар рољеъ ба саноеи бадеии маънавї, назири
«њамњуруфї», «њамсадої», «њарфгарої», «таљассум», «садомаъної», «табодур» ва амсоли инњо
бо шавоњиди кофї низ дар таълифоти ин муњаќќиќ вазъ шудааст, ки дар дигар кутуби ба улуми
балоѓї бахшидашуда ба назар намерасад.
Њамин тариќ, пажўњиши иљмолї дар мавриди корбасти саноеи бадеї дар адабиѐти форсїтољикї бармало сохт, ки љанбаи аќлонї дар истифодаи саноеи лафзї нисбат ба саноеи маънавї
пурќувваттар аст, зеро дар сурати дигаргун кардани мавќеъ ва таносуби онњо бо калимоти пеш
ва баъд аз он, бо он ки имкон дорад ва дар фањму дарки маънии мироъ ва ѐ байт халале эљод
намешавад, вале љанбаи мусиќоии калом ба андозае коста мегардад. Аз ин метавон ба чунин
натиља расид, ки истифодаи саноеи лафзї бисѐр нозуку зарифанд ва аз њар эљодкор мањорату
истеъдоди хосаро таќозо доранд. Мављудияти саноеи лафзї дар њар забон вижагии хос дошта,
њангоми тарљумаи шеър ба дигар забон аз миѐн мераванд, аммо дар саноеи маънавї ба љои
калимаи аслї метавон муодили онро, бидуни он ки маъно коста гардад, истифода бурд.
Чунонки ишора шуд, талош барои тарњу баррасии масоили дониши бадеъ дар
адабиѐтшиносии форсї-тољикї то кунун ба нуќтаи охири хеш дастрасї наѐфта, баръакс, ба
таври рўзафзун идома ва тавсеа ѐфта истодааст. Ба гунаи мисол метавон аз тањќиќоти бархе
забоншиносоне, ки ба масоили адабї алоќа нишон дода, масоили баррасиву тањлил ва
табаќабандии саноеи бадеиро аз манзари забоншиносї дунбол кардаанд, ишора кард [3, с. 267306]. Вале бо дарназардошти он ки омўзишу пажўњиш ва тањлилу баррасии муфассали ин
масъала аз доираи тањќиќоти мо ба андозае фосила дорад, он чиро ки рољеъ ба назарияи саноеи
бадеї ба сифати муќаддима манзур намудем, басанда медонем ва ба њама љузъиѐти он
напардохтанро салоњ мешуморем.
Чун мавзўи мењварии ин мухтасар тањќиќи љойгоњи санъатҳои бадеӣ дар ашъори Имомии
Њиравист, лозим мешуморем, ки ќабл аз мустаќиман дахл кардан ба масъалаи мавриди назар
рољеъ ба вазъи бадеъ дар адаби форсї-тољикї ва алоќаи суханварони пеш аз Имомї ба саноеи
бадеї мухтасаран таваќќуф шавад, зеро бидуни таваљљуњ ва бознигарї ба ин ќазия масъала
роњи дурусти њалли худро пайдо намекунад.
Омўзиш ва мушоњидањо дар масъалаи фавќуззикр ба таври возењ бармало сохт, ки таѓйиру
тањаввулот дар заминаи сохториву муњтавоии адабиѐт асосан ба замон марбут аст, на ба макон,
зеро ашъори адибони як давраи муайяни таърихї дар њавзањои мухталифи ќаламрави забони
форсї-тољикї, чи дар Мовароуннањру Хуросон, чи дар Ироќу Озарбойљон ва монанди инњо, аз
назари сабку услуб ва аз лињози мазмуну мундариља, аз њамдигар тафовути чандоне надоранд.
Ин нишонгари он аст, ки таъсирпазирии шоирони баъдї аз осори адибони тавонои ќабл аз худ
ва муосирон, њам дар шаклу њам дар мазмун, дар њама давру замон як амри маъмулї будааст.
Пас маълум мешавад, ки санъатгароиву бадеъпардозї низ мисли дигар халлоќиятњои њунарї ба
осори адибони њамзамону пасовандон таъсиргузор аст. Майл ба ороиши калом ва махсусан

90

№1 (66) НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES
санъатгарої, ки аз нимаи аввали асри XI таваљљуњи адибонро љалб карда буд, тадриљан дар
асри XIII ба ављи худ расид. Барои њамин њам дар ин ќарн ба кам шоироне дучор мешавем, ки
2020

ба
содагии
сабки хуросонї ва ѐ сабки сомонї комилан вафодор монда бошанд ва ањдофашон аз
шеър танњо баѐни эњсосу тахайюли хештан дар ќолаби мавзун, бањра љустан аз таљаллии
эњсосоту авотифи худ ва ѐ ба сухани дигар, танњо барои ниѐзњои инфиродии хеш шеър гуфта
бошанд. Шеър, ки дар ин замон яке аз василањои расидан ба ному нон шуда буд, асосан барои
хушомади умарову вузаро, њокимону сармоядорон ва дигар давлатмардон гуфта мешуд,
бинобар њамин иллат љавњари њаќиќии хешро ба андозае аз даст дод ва бештар ба сохтакорї
дучор гардид. Тадриљан њоким шудани такаллуфоту санъатгарої дар шеър ба завќи ањли љомеа
низ бетаъсир намонд, яъне умарову њукамои замон ва махсусан завќи њокими љомеаи онваќта
дигар ашъори матбўъ ва бетакаллуфро ба андозаи лозим эътироф намекарданд.Имомии
Њиравї, ки фарзанди њамин айѐм ва аз наздиктарин њамнишинони подшоњзодагону умаро ва
маддоњи эшон буд, бо доштани огоњии комилу кофї аз фунуну саноеи адабии адабиѐти арабу
Аљам њаргиз наметавонист љињати ба намоиш гузоштани ќудрату тавоноии эљодї ва њунари
адабии хеш, бахусус дар ќасоид, аз баѐни мутакаллифу маснўъ сарфи назар кунад ва забон ба
мадњу ситоиши соњибќудратеву каљкулоње накушояд, дар њоле, ки њам замона, њам
зимомдорони замон ва њам забони мадњ њамин вижагињоро таќозо мекарданд.Дар осори
Имомї, махсусан дар ќасидањои ў, намунањои вофире аз орояњои адабиро метавон мушоњида
кард. Њамин љињат аст, ки аксар соњибони сарчашмањои адабиву таърихї, муаллифон ва
мураттибони китобњои таърихи адабиѐти форсї-тољикї, чи ватанї ва чи хориљї, бархе
адабпажўњони муосир, ки дар хусуси вижагињои ашъори ин суханвар таълифот доранд, ба
санъатгаро будани вай таъкид кардаанд.
Омўзиш, мушоњидањо ва тањќиќ дар ашъори Имомии Њиравї ба таври возењ ошкор сохт, ки
вай аслан шоири санъатгарост. Бо он ки аносири содабаѐнї ва дур аз такаллуфот дар бархе аз
анвои шеъри ў, бахусус ѓазалиѐту рубоиѐташ, руљњон дорад, ин шоир љињати ба намоиш
гузоштани ќудрату тавонмандињои эљодии худ ва боз њам барљаставу њунаритар љилвагар
сохтани мазомини ашъораш аз воситањои гуногуни бадеї, њам лафзї ва њам маънавї, ба таври
вофир суд љуставу дар ин замина муваффаќ низ шудааст. Ба назар чунин мерасад, ки њадафи ин
суханвар аз корбурди зиѐди саноеи бадеї дар ашъораш берун аз ду муддао нест, аввалан, адиб
бо истифода кардани анвои гуногун ва зиѐди саноеи бадеї дар каломи манзуми худ иддао
мекунад, ки вай дар шинохт ва маърифати назарияи илми бадеъ дар адабиѐти арабу Аљам
дониши вофиру комилро дорост, баъдан, бо корбасти шоиставу муносиби анвои мухталифи
саноеъ дар ашъори худ собит сохтааст, ки вай аз ќобилияту истеъдоди татбиќи амалии
донишњои назарии дар ин замина њосилкардаш ба таври куллї бархурдор аст. Ба сухани дигар,
корбасту истифодаи дар њадди эътидол суратгирифтаи воситањои тасвири бадеї аз љониби
Имомї бар хилофи нуќтаи назари Зарринкўб, ки мегўяд: «... ба воситаи аъмоли саноеъ суханаш
ѓолибан аз лутфу шўр холї мондааст» [1, с. 78], асосан барои бењтар аз бењ ва муассиру барљаста
љилва додани маонии мавриди назар, зебу оро бахшидани мазмуну муњтавои ашъори ў
мусоидат карда, мањорату тавонмандињои вайро дар ин самт бозтоб, таъсиргузории каломашро
ба ањли адаби муосиру пасовандон таъмин ва билохира, хонандагону алоќамандони
эљодиѐташро ба олами сухани нобу полуда ва саршор аз эњсосоту њаяљон рањнамун кардааст.
Имомї чун дигар шоирони гузашта ва њамасронаш дар баробари ба маъниофаринї
гаравидану чї гуфтан ба љанбаи зоњири калом, яъне чї гуна гуфтан низ таваљљуњ зоњир карда,
барои пуробуранг ва барљаста љилвагар шудани мазомини ашъораш кўшидааст аз анвои
гуногуни воситањои тасвири бадеї суд љўяд. Мављудият ва њузури орояњои бадеї дар эљодиѐти
Имомї, сарфи назар аз афзунии онњо, асосан њунармандона буда, шоир њангоми истифода
њадди эътидолро ба андозаи лозим риоя кардааст. Коргирии бамавриду огоњонаи Имомї аз
саноеи бадеї ба каломи ў њусну латофати хосе ато карда, мањз њамин љињати эљодиѐти вай
таваљљуњи умарову њукамои замон, суханшиносону саханварони њамаср, адибону
донишмандони баъдї, муњаќќиќони муосири ватаниву хориљї ва алоќамандони ашъорашро
љалб кардааст. Шояд њамин љињати эљодиѐти Имомї боис шуда бошад, ки бархе аз муосиронаш
маќоми вайро дар шоирї аз љойгоњи устоди сухан – Саъдии Шерозї бартар донистаанд.
Маълум аст, ки яке аз комилтарину муњимтарин меъѐр барои дуруст мањак заданану
арзишдоварї кардани мухтассоти баѐну чигунагии мазомини вазъкардаи шоир ашъори худи
суханвар ба шумор меравад, биноан ба хотири таќвияти андешањои фавќ ва бо маќсади манзур
кардани мањорати Имомї дар масъалаи ифодаи маъниву мазмун ба василаи орояњои бадеї
бењтар медонем, пеш аз њар чизи дигар, ба баѐни худи адиб назаре дошта бошем, зеро
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мусалламан, ашъори шоир таљассумгари маљмўи саноеи бадеии мавриди истифодаи вай
ќарордошта ба њисоб меравад.
Дар иртибот ба ин мавзўъ ба як ќисмати таѓаззули ќасидаи Имомї, ки бо матлаи (Дўш чун
барзад сар аз љайби уфуќ бадри мунир, – Завраќи заррин шитобон гашт дар дарѐи ќир) шурўъ
мешавад, таваљљуњ мекунем:
Моњи мењрафрўзи ман дар корвон овард рўй,
Зулфу абрӯ чун камону ѓамзаву боло чу тир.
Зулф чун бар лола сунбул, хат чу бар оташ духон,
Лаб чу дар ѐќут љон, рухсор чун дар бода шир.
Рух сабуњ андар бањору лаб шароб андар сабуњ,
Хат абир андар гулистон, зулф тоб андар абир…
Бар гул аз наргис равон кард ў гулоби гарму ман
Рондам аз хуни љигар селоб бар барги зарир [4, с. 63-64].
Аз пораи манзуршуда ба суњулат метавон дарѐфт, ки ашъори Имомї аз лињози мазмуну
мундариља асосан баѐни дигарбораи андешањоест, ки дар дарозои таърих шуарои форс-тољик
ба он пардохтаанд, вале нањваи баѐну тарњи нави ба василаи орояњои гуногуни лафзиву маъавї
афкандаи ин шоир мазомини собиќадоштаро ба назари хонанда наву тоза љилва медињад.
Њамин тарзи тасвир ва шеваи баѐне, ки Имомї дар сурудани шеър баргузидааст, нишонаи як
андоза парњез аз содагї ва њамвории суханро дошта, талоши муаллифро дар нозукхаѐлї,
печидапиндорї ва њунари ўро дар ибдои баѐни тозаву бесобиќаи мазмунорої ифода мекунад,
ки заминаи онњо асосан орояњои адабї мањсуб мешаванд. Санъатњои бадеї ва њунари
муваффаќонаи коргирии Имомї аз онњо ба боз њам љолибу љаззоб љилвагар шудани мазомини
ашъори ў афзудааст.Аз омўзишу пажўњиши мухтассоти орояњои бадеї дар ашъори Имомї
муайян гардид, ки истифодаи саноеи лафзиву маънавї аз љониби ин шоир танњо як амали
сохтакоронаву ќарордодї нест, балки хостгоњи онњо ду марљаи аслї дорад, ки метавон якеро
марљаи табъиву табиї ѐ худ мавњибати фитрї ва дигареро самараи аќлу тааммул ѐ худ
иктисобиву ќарордодї ќаламдод кард. Бо он ки Имомї аз улуму фунуни адаби замони хеш ба
таври комил бархўрдор буд, дорои завќу салиќа ва истеъдоди фитрї њам буд, зеро собит
шудааст, ки доштани огоњии вофир аз улуму адаб ва махсусан саноеи адабї ба танњої
наметавонад аз дорандаи онњо як суханвари навовару халлоќ биѐфарад. Воќеан, асари адабие,
ки танњо аз илму омўзиш нашъат гирифта бошад, рўњи зебої ва арзиши њунарии он камтар аст,
аммо зебоиву дилнишинии ашъори Имомї аз як шоири ба камоли балоѓат дастѐфта ва
њунарманду боистеъдод будани ў шоњодат дода, завќи њунарї ва табъи равон доштанашро
собит месозад. Нуктаи дигаре, ки дар масъалаи мавриди бањс метавон изофа кард ин аст, ки
Имомї шояд бо назар доштан ба осори адибони гузаштаву њамасри худ ва шояд њам ба сабаби
таљрибаи шахсии хеш ба хубї дарк кардааст, ки балоѓат танњо иборат аз ифодаи маънии бисѐр
бо каломи андак набуда, балки нањваи баѐн, абзор барои иблоѓ ва ба бењтарин ваљњ расонидани
он маъниро низ шомил мешавад. Шояд аз њамин хотир бошад, ки ин суханвар барои иблоѓ ва
ба алоќамандон расондани мазомини мавриди назараш дар ашъори худ аз анвои саноеъ, њам
лафзї ва њам маънавї, ба таври вофир ва баробар мустафид шудааст.
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Вожаҳои калидӣ: “Қасидат-ул-қудс”-и Абӯмузаффари Абевардӣ, ҷангҳои салибӣ, Ҷ. Карлайл, Т.
Боядҷиѐн, К. Хиршлер, К. Ҳилленбренд, Н. Ҳермес
Дар мақола сабаби сар задани ҷангҳои салибӣ ва иншо гардидани “Қасидат-ул-қудс”-и
Абӯмузаффари Абевардӣ мавриди омузиш қарор гирифтааст. Қайд гардидааст, ки қасидаи мазкур
бахшида ба суқути Байтулмуқаддас ва ҳаводиси он замон суруда шуда, шоҳасари шоир эътироф
гаштааст. “Қасидат-ул-қудс” дар қофияи “мим” ва баҳри тавил иншо шуда, ҳам аз ҷиҳати мабно
ва ҳам аз ҷиҳати маъно бисѐр арзишманд мебошад. Нуктаи муҳим ва қобили мулоҳиза он аст, ки
қасидаи мазкури шоир пайваста таваҷҷуҳи вижаи ховаршиносон ва таърихнигорони асримиѐнагӣ
ва муосири Ғарбро ба худ ҷалб намудааст, ки дар қатори онҳо метавон Ҷ. Карлайл, Т. Боядҷиѐн,
К. Хиршлер, К. Ҳилленбренд, Н. Ҳермес ва дигаронро номбар кард. Инчунин, тарҷумаҳои гуногуни
чанд байти қасида таҳлил гаштаанд.
Ключевые слова: “Касыдат-уль-кудс” Абумузаффара Абеварди, крестовые походы, Дж.
Карлайл, Т. Бояджян, К. Хиршлер, К. Хилленбренд, Н. Хермес
В статье рассматриваются причины возникновения крестовых походов и сочинения
Абумузаффаром Абеварди его «Касыдат-уль-кудс». Отмечается, что данное стихотворение
посвящено падению Иерусалима и признано шедевром поэта. «Касыдат-уль-кудс», сочинѐнная в
рифме буквы «мим» в размере тавиль, представляет огромную ценность, как по строению, так и
по содержанию. Важным моментом, достойным упоминания, является то, что данное
поэтическое произведение всегда привлекало особое внимание и средневековых, и современных
западных востоковедов и историков, в числе которых можно назвать Дж. Карлайла, Т.
Бояджяна, К. Хиршлера, К. Хилленбренд, Н. Хермеса и др. Различные переводы нескольких бейтов
касыды также были подвергнуты анализу.
Key words: Abumuzaffar al-Abiwardi’s “Qasidat-ul-quds”, crusades, J. Carlyle, T. Boyadjian, K.
Hirschler's, C. Hillenbrand, N. Hermes
The article considers the reasons of launching crusades and composing of “Qasidat-ul-quds” by
Abumuzaffar al-Abiwardi. It is noted, that the poem is dedicated to the loss of Jerusalem and is
acknowledged to be the poet’s masterpiece. “Qasidat-ul-quds” rhymed in letter “mim” and tawil meter is
of great value both by its structure and content. The important point worthy of mentioning is the fact that
the verse has always attracted the peculiar interest of medieval and contemporary European orientalists
and historians, such as J. Carlyle, T. Boyadjian, K. Hirschler's, C. Hillenbrand, N. Hermes and others.
Moreover, different translations of a number of beits of qasida were analyzed.
Шеъри арабӣ ҳанӯз аз аҳди ҷоҳилӣ таҷассумгари ҳаѐти сиѐсӣ-иҷтимоӣ ва расму одатҳои
мардуми араб, инъикосгари муҳимтарин ҳодисаҳои таърихӣ ва воқеаҳои замони худ маҳсуб
меѐфт. Бо зуҳуру интишори ислом ва тағйир ѐфтани ҷомеа, фарҳангу одоб ва тафаккури
мардуми араб дар мазомини шеърӣ низ дигаргуниҳои ошкоре падид омад. Минбаъд мавзуӣ
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шеъри арабӣ дар меҳвари исломдавр зада, мадҳи Паѐмбар, арзишҳои исломӣ ва футӯҳот дар он
мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Ҳамин вижагӣ дар адабиѐти садри ислом ва аҳди Умавиѐн
равшан ба мушоҳида мерасад. Намунаи барҷастаи онҳо эҷодиѐти Ахтал, Абӯтаммом ва
шоирони дигар маҳсуб меѐбанд.
Дар охирҳои асри Аббосиѐн, соли 488/1095ҷангҳои салибӣ оғоз шуда, ҷомеаи исломиро ба
таҳлука андохтанд, ки дар натиҷа муҷиби падид омадани мавзӯи ҷадиде дар шеъри арабӣ
гардиданд. Бозтоби қаҳрамониҳои лашкари мусулмонон, васфи саҳнаҳои набард, шарҳи
пирузиҳо ѐ тавсифи шаҳрҳои ишғолшуда аз муҳимтарин мавзӯъҳои шеъри арабӣ ба шумор
мерафт.
Салҷуқиѐн дар он даврон, баъзе аз манотиқи шарқии Аврупоро дар ихтиѐри худ гирифта, бо
императори Руми шарқӣ машғули гирудор буданд. Попҳо ва кашишон бо дастгирии феодалҳо
ва бозаргонон ба як баҳонаи ба зоҳир мазҳабӣ ва муқаддас, яъне баратараф кардани монеаҳои
зиѐрати ҷойҳои муқаддас, вале дарвоқеъ бо ҳадафи густариши бозаргонӣ ва истифода аз
бандарҳои кишварҳои исломӣ ва фуруши молҳои худ, барои сар задани ин ҷангҳо замина
гузоштанд [6,с.1-24].
Ҷангҳои салибӣ аз соли 491/1096 оғоз гардида, муҳорибаҳои он ба муддати 200 сол то
690/1297 ба дарозо кашиданд ва шаҳрҳои Байтулмуқаддас, Димишқ, Қустантиния, Антокия,
Тароблус, Акко (Исроил), Адсо ва Думѐт (Миср)-ро фаро гирифтанд [5,с. 234].
Салибиѐн соли 492 / 1098 шаҳри Байтулмуқаддасро ба тасарруфи худ дароварданд. Ин амр
бар мусулмонон бисѐр душвор омад ва ононро дучори андӯҳи саҳмгине намуд, зеро
Байтулмуқаддас як шаҳри оини муқаддас, маҳалли меъроҷи паѐмбар ва қиблаи дувум ба шумор
мерафт. Илова бар ин, амалҳои ваҳшиѐна ва манфуре, ки салибиѐн дар он ҷоанҷом доданд,
боиси ранҷурии хотири аҳли ислом гардид.
Таҷассуми ҷангҳои салибӣ дар бисѐр сарчашмаҳои муътабар ба мушоҳида меравад. Чунончи,
Ибни Касир дар тасвири фоҷеаҳои салибиѐн дар он рӯз менависад: “Субҳи рӯзи ҷумъаи бисту
саввуми шаъбони соли 492 салибиѐн Масҷид-ул-ақсоро тасарруф карданд. Теъдоди онон дар
ҳудуди дуҳазор ҷанговар буд. Дар ҳаѐти масҷид беш аз шаст ҳазор нафар мусулмононро
куштанд ва ободиҳоро вайрон карда, шаҳрро ба табоҳӣ кашиданд. Вақте халифа аз ин воқеа
огоҳ шуд, ба фақеҳон дастур дод, то ин ки мардумро ба ҷиҳод даъват кунанд, аммо суде ҳосил
нашуд”[4,с.16-166].
Бино ба маълумоти Ибни Асир, он замон Байтулмуқаддас ба Тоҷуддавла Тутиш тааллуқ
дошт, аммо охирон онро ба Амир Суқмон ибни Уртуқ ат-Туркмонӣ иқтоъ намудааст.
Муаллифи “ал-Комил” ҳини тасвири ҳаводиси соли 492/1098 чунин қайд мекунад: “Вақте
(фарангиѐн) расиданд, онро зиѐда аз чил руз ба муҳосира гирифтанд. Ба он ду бурҷеро насб
карданд, ки яке аз он дар ҷониби Саҳюн (Сион- кӯҳи муқаддас дар Байтулмуқаддас - Р. П.)
қарор дошт. Мусулмонон онро оташ заданд ва ҳамаи касонеро, ки дар дохилаш буданд ба қатл
расониданд. Вақте аз оташ заданаш фориғ гаштанд, ба онҳо хабар омад, ки шаҳрро аз ҷониби
дигар забт намуданд. Онро аз ҷиҳати шимолӣ субҳи рӯзи ҷумъа, ки аз моҳи шаъбон ҳафт рӯз
боқӣ монда буд, ба даст оварданд. Мардум ба дами шамшер кашида шуданд ва фарангиѐн дар
шаҳр дар давоми як ҳафта мусулмононро куштанд. Як гурӯҳ аз мусулмонон ба меҳроби Довуд
паноҳ ва ба муҳлати се рӯз мубориза бурданд. Фарангиѐн баҳрашон амонат ато намуданд ва
онҳо пас аз ин таслим гардиданд. Фарангиѐн ба ваъдаи худ вафо намуданд ва онҳо дар
шабонгаҳ ба Асқалон раҳсипор гашта, дар он ҷо иқомат варзиданд. Фарангиѐн дар масҷиди
Ақсо зиѐда аз ҳафтод ҳазорро ба қатл расониданд ва дар шумори онҳо имомону уламо,
ибодаткунандагону зоҳидон мавҷуд буданд, ки ватани худро тарк карда буданд,то дар ҷавори
ин мавзеи шариф умр ба сар баранд” [3,с.9-12].
Шоистаи зикр аст, ки ҳар ду муаррихони мавсуф ба рабуда гардидани молу ашѐи зиѐд аз
ҷониби салибдорон ишора намуда, дар анҷом “Қасидат-ул-қудс”-и Абумузаффари Абевардиро
комилан иқтибос меоранд.
Қобили зикр аст, ки ҳарчанд Абумузаффари Абевардӣ бахшида ба суқути Байтулмуқаддас ва
ҳаводиси он замон танҳо ҳамин як қасида сурудааст, он ба шоҳасари шоир табдил ѐфтааст.
“Қасидат-ул-қудс” дар қофияи “мим” ва баҳри тавил иншо шуда, ҳам аз ҷиҳати мабно ва ҳам аз
ҷиҳати маъно бисѐр арзишманд мебошад.
Қасида дар замоне суруда шудааст, ки барои аҳли ислом бисѐр ҳассос ва ҳалкунанда буд.
Шуаро андӯҳи худро аз ин воқеа иброз мекарданд ва мусулмононро барои мубориза бар зидди
душманон даъват мекарданд. Мавзуи мазкур дар ашъори бисѐре аз шоирони маъруфи он аҳд,
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азқабили Ибни Қайсаронӣ, Аш-Шоб аз-Зариф, Ибни Хайѐт, Ибн Мунири Тароблусӣ таҷассуми
худро пайдо намудааст. Ҳангоме, ки ҳокимони мусулмон аз иттиҳод бар зидди мутаҷовизон
2020 
худдорӣ карданд ва бо ин тақсир боиси ба яғмо рафтани сарзаминҳо ва ҷону моли мусулмонон
шуданд, Абумузаффари Абевардӣ низ аз ҳарбҳои салибӣ ва гирифтории мардуми мусулмон ба
риққат омада, қасидаи машҳури худро суруд ва дар он мардумро ба иттиҳоду истодагарӣ
алайҳи таҷовузкорон ташвиқ намуд. Қасида бо чунин байт шурӯъ мешавад:
فلم يبق منا عرصة للمراجم
مزجنا دماء بالدموع السواجم
اذا الحرب شبت نارها بالصوارم
و شر سالح المرء دمع يفسضه
Ашк ва хунамон дарҳам омехт ва ҳариме боқӣ намонда, ки ба он тавҳин нашуда бошад.
Дар ҳангоми барафрӯхтагии оташи ҷанг, ашк бадтарин силоҳи инсон аст [2, с.188 ].
Нуктаи муҳим ва қобили мулоҳиза он аст, ки масъалаи юриши салибдорон пайваста
таваҷҷуҳи вижаи таърихнигорони асримиѐнагӣ ва муосири Ғарбро ба худ ҷалб намуда, мавриди
баррасиву бозтоб қарор гирифтааст. Дар кулли асарҳои муҳаққиқони муосири Ғарб, ки ба
масъалаи ҷангҳои салибӣ бахшида шудаанд, “Қасидат-ул-қудс” мавриди баҳсу мунозираҳои
сершумор қарор гирифтааст.
Асари ҷолиби диққат ба қалами Эдвард Питерс тааллуқ дорад. Муаллиф дар он тарҷумаи
солномаҳои Фулхер аз Шартр ва Раймонд де Агилер, “Геста Франкорум(Корнамоии
Франкҳо)”-и муаллифи маҷҳул ва чанд номаҳои қадимаи сокинони Байтулмуқаддасро ҷой
додааст. Фулхери Шартрӣ – таърихнигори фарангӣ, ҳамасри Абӯмузаффари Абевардӣ, дар
анҷумани таърихии рӯҳониѐни калисо (с.1095) дар Клермонт, ки дар он Папаи Рим Урбан
насрониѐнро ба юриш даъват намуда буд, ҳузур доштааст. Ӯ Аврупоро ҳамроҳи лашкарҳои
Роберти Нормандӣ (писари Вилгелми Забткор), Стефан Блуа (набераи Вилгелми Забткор) ва
Роберти Фландрӣ тарк намуда, соли 1099 баъди истилои Байтулмуқаддас ба шаҳр ворид гашт
ва тақрибан соли 1101ба таълифи воқеаномаи худ шурӯъ кард. Эдвард Питерс дар асари худ
“Юриши аввал: “Солномаи Фулхер аз Шартр” ва сарчашмаҳои дигар” ҳини ишора ба ахбори
Ибни Асир тарҷумаи комили матни “Қасидат-ул-қудс”-ро ба забони англисӣ манзур намудааст
[14, с.273].
Олими варзидаи итолиѐвӣ Франческо Габриели аз ҷумлаи пажӯҳишгаронест, ки ҷиҳати
равшанӣ андохтан ба ҷанбаҳои гуногун ва авомили сар задани ҳуруби салибӣ аз нуқтаи назари
муаррихони исломӣ камари ҳиммат бастааст. Ӯ дар асари худ “Таърихнигорони араб оид ба
ҳуруби салибӣ” бо такя ба манобеи мутақаддим, аз қабили “Зайл Таърих Димашқ”-и Ибни
Қалонисӣ, “ал-Комил фи-т-таърих”-и Ибни Асир “Зубдат ал-ҳалаб фи-т-таърихи Ҳалаб”-и
ибни Адим ва сарчашмаҳои муътабари дигар кӯшиш ба харҷ додааст, то ба сабаби
лашкаркашии фарангиѐн ва мусибату бадбахтиҳое, ки онҳо ба бор овардаанд, равшанӣ
андозад. Ҳарчанд танҳо дар забони англисӣ тарҷумаи адабии “Қасидат-ул-қудс”-и
Абумузаффари Абевардӣ ба мушоҳида расид, аммо тарҷумаи таҳтуллафзии қасида ба забони
итолиѐвӣ маҳз аз ҷониби Ф. Габриели сурат гирифтааст [С.1,17; с.10, 7 ].
Дар ин замина метавон асари Тамар Боядҷиѐн, таҳқиқотчии арманитабори амрикоӣ “Рисои
шаҳр: Байтулмуқаддас дар манотиқи баҳри Миѐназамин дар асрҳои миѐна”-ро ном бурд, ки як
боби он ба “Қасидат-ул-қудс”-и Абумузаффари Абевардӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ихтисос
дода шудааст. Муҳаққиқ оид ба арзиши адабии қасида низ сухан карда, истифодаи ибороту
санъатҳои бадеии онро ба маърази таҳқиқ кашидааст, ки аз мазиятҳои асосии китоби мазкур ба
шумор меравад [8, с.51-72].
Кэрол Ҳилленбренд пажӯҳишгари дигарест, ки дар асари ӯ “Ҷангҳои салибӣ: нуқтаҳои
назари исломӣ” низ аҳамияти таърихии “Қасидат-ул-қудс”-и Абумузаффари Абевардӣ борҳо
таъкид шудааст [12, с. 32].
Конрад Ҳиршлер профессори улуми исломии Донишгоҳи озоди Берлин низ дар мақолаи
калонҳаҷму пурмуҳтаво доир ба истилои Байтулмуқаддас аз дидгоҳи муаррихони исломӣ баҳс
ороста, ба хулоса меояд, ки анъанаи инъикоси ҳодисаи мазкур дар Миср, Шом ва Ироқ ба
таври комилан гуногун сурат гирифтааст. Бо такя ба сарчашмаҳои қадима, аз қабили Ибни
Қалонисӣ ва Азимӣ (с.в. 556/1161), ки солномаҳои худро дар сарзамини Шом ба табъ
расонидаанд, муаллиф исрор менамояд: ҳини истилои Байтулмуқаддас қатли ом ва ғорат рух
надодааст [13,с.40]. Дар натиҷаи таҳқиқу омӯзиши сарчашмаҳое, ки ба намояндагони анъанаи
мисрӣ, аз ҷумла Ибни Арабӣ ва Ибни Кулзумӣ тааллуқ доранд, К. Ҳиршлер натиҷабардорӣ
мекунад, ки ба ахбороти онҳо мавҷудияти ду унсур хос аст: аввалан, онҳо муътақид буданд, ки
ҳуруби мазкур бо ташаббуси византиягиҳо сар задааст; дуввум, ноиттифоқии Салҷуқиѐн,
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алалхусус низоъҳои бепоѐн байни фарзандони Маликшоҳ боиси ҳуҷуми румиҳо ба Сурия
гардиданд. Бо вуҷуди он ки дар онҳо зикри ба яғмо бурдани молу ашѐи зиѐд аз Байтулмуқаддас
ба чашм намерасад, ба қатл расонида шудани аксарияти аҳолии шаҳр ѐдрас шудааст. Ба
иқтизои муҳаққиқ, анъанаи ироқӣ аз Ибни Ҷавзӣ сарчашма мегирад, ки асари худро якчанд
даҳсола баъд аз Ибни Кулзумӣ, Ибни Арабӣ, Азимӣ ва Ибни Қалонисӣ рӯйи қоғаз овардааст,
яъне донишманди мазкур аз ҳамзамонони уламои номбурда набуда ва ҳамасри истилои
Байтулмуқаддас маҳсуб шуда наметавонад. К. Ҳиршлер бар он бовар аст, ки маҳз Ибни Ҷавзӣ
нахустин маротиба теъдоди кушташудагонро ҳафтод ҳазор ба қайд гирифта, қасидаи
Абӯмузаффари Абевардиро иқтибос овардааст, ҳол он ки “шоир зодаи Хуросон буда, асосан
дар Ироқ фаъолият бурдааст. Ӯ дар охири умри худ ба Исфаҳон омада ва ба Сурия шояд боре
ҳам ташриф наоварда бошад” [13, с.56].
Фулхери Шартрӣ зимни тасвири ғасби Байтулмуқаддас иброз доштааст: “Дар меҳроби
Довуд сари даҳ ҳазор нафар аз танашон ҷудо шуд. Агар шумо он ҷо мебудед, қадамҳоятон то
буҷулак ғарқаи хуни кушташудаҳо мегашт. Боз чӣ гӯям? Ягон нафари онҳо (сарасинҳо) эмин
намонд. Онҳо (франкҳо) ба занону кӯдакон низ тараҳҳум накарданд” [14, с.91].
Қобили тазаккур аст, ки Т. Эсбриҷ дар “Юришҳои салибдорон”-и худ ҳини таҳқиқи юриши
аввал, бо такя ба шаҳодати сарбозони аврупоӣ, манзараҳои даҳшатноки шабеҳро тарсим
сохтааст. Қатъи назар аз ин, Т. Эсбриҷ низ ҷонибдори он мебошад, ки ҳам муаррихони
асримиѐнагии араб, ҳам солноманависони аврупоӣ, ҳам худи шоҳидону иштирокчиѐни он
воқеаҳо ба муболиға роҳ додаанд ва шумори қурбониѐни Байтулмуқаддас шояд аз се ҳазор
афзун набошад [7, с.144].
Тавре омӯзиши асарҳои номбаршуда маълум намуд, муҳаққиқони аврупоӣ бо дарки
аҳамияти таърихии “Қасидат-ул-қудс”-и Абумузаффари Абевардӣ пайваста баҳри таҳлилу
бозтоби он кӯшиш ба харҷ медоданд. Дар баробари ин, пажӯҳишгарону мутарҷимон оид ба
арзиши адабии қасида низ таҳқиқоти назаррас анҷом додаанд.
Қадимтарин асар бо забони аврупоӣ, ки дар он ба тарҷумаи “Қасидат-ул-қудс” мувоҷеҳ
гаштем, “Назми арабӣ барои хонандагони англис” мебошад, ки бо эҳтимоми В. А. Клаустон
соли 1880 дар Глазгоу ба табъ расидааст. Дар муқаддима муаллиф дар хусуси муҳтавои маҷмӯа
ҳадс зада, тавзеҳ медиҳад, ки дар он тарҷумаи муаллақаҳо ва намунаҳо аз мунтахаби назми
арабизабон гирдоварӣ гаштаанд. Тарҷумаи манзумаҳо ва қасидаҳо аз ҷониби ховаршиносони
забардаст В. Ҷоунс, П. Ҳамилтон, Ҷ. В. Редҳаус ва Ҷ. Д. Карлайл сурат гирифта, ҳамасрони
мутарҷимон ба маҳсули қалами онҳо баҳои баланд додаанд. Тарҷумаи “Қасидат-ул-қудс”-ро Ҷ.
Д. Карлайл ба анҷом расонида, он аввалин маротиба соли 1796, баъдан соли 1810 дар асари ӯ
таҳти унвони “Намунаҳои назми арабӣ” дар шумори ашъори Иброҳим ибни Адҳам, Антара,
Сайфуддавла, Туғроӣ ва дигарон оварда шудааст. В. А. Клаустон мегӯяд, ки тарҷумаи Ҷ. Д.
Карлайл “на тарҷума, балки, бино ба эътирофи умум, нақл ба назми англисӣ” мебошад [9,с.4].
Дар ҳақиқат, тарҷумаи бадеии “Қасидат-ул-қудс” танҳо дар асари фавқуззикр ба мушоҳида
расид. Шоистаи таъкид аст, ки тарҷумаи Ҷ. Д. Карлайл аз сиву ду мисраъ фароҳам омадааст,
дар ҳоле ки қасидаи мазкур аз бисту ду мисраъ иборат мебошад.Унвони қасида низ тағйир дода
шуда, “Дар забти Байтулмуқаддас” номгузорӣ гаштааст [9, с.148].
Низар Ҳермес тарҷумаи бадеии бисту як мисраи қасидаи маъруфро дар асари худ
“Аврупоиѐн дар адабиѐту маданияти асримиѐнагии араб” ҷой додааст [11,с.157].
Муҳаққиқони эронӣ Ҳасан Додхоҳ ва Ризо Чалибӣ дар мақолаи пажӯҳишии худ таҳти унвони
“Бозтоби чангҳои салибӣ дар сурудаҳои арабӣ” тарҷумаи даҳ мисраи “Қасидат-ул-қудс”-ро
манзур доштаанд [2,с.188].
Тарҷумаҳои мазкур шаҳодати боризи ҳунари баланди Абумузаффари Абевардӣ ва
инъикосгари таваҷҷӯҳи беандозаи олимону донишмандони Ғарбу Шарқ ба эҷодиѐти шоир
маҳсубмеѐбанд. Бо вуҷуди ин, дар тарҷумаҳо ихтилофҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд, ки дар
мисоли тарҷумаи чанд байт онҳоро дида мебароем.
Тавре маълум аст, тарҷумаи бадеӣ, ба хотири риояи вазну қофия, зам кардану ҳазф сохтани
калима ва ибораҳоро тақозо дорад. Масалан, байти аввалро Ф. Габриели, Н. Ҳермес тавъам
тарҷума намудаанд:
ِ فلم يبق منا عرضةٌ لممر
احِم
مزجنا دماء بالدموع السواجم
َ َ
Мо хунро бо оби дидагонамон омехта сохтем, то баҳри раҳм дар қалбамон ҷое боқӣ намонд [1,
17; 11,157]
Мисраи дуввуми Ҳ. Додхоҳ ва Р.Чалибӣ комилан аз намунаи боло фарқ мекунад:
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Ашк ва хунамон дарҳам омехт ва ҳариме боқӣ намонда, ки ба он тавҳин нашуда бошад
[2,с.188]..
2020

Ҷ.
Д. Карлайл
ду байти қасидаро бо воситаи ҳашт мисраъ овардааст:
Аз мардумакони варамидаи чашмонамон
Фаввораи ашкони бо хун омехташуда мерезад.
Мо на ғамхориро эҳсос мекунем, на орзуе дорем,
Аммо сели калонтаринро, кӣ хоҳад рехт?.
Аммо аз сиришк чӣ гуна ҳимоя мерасад?
Чӣ кӯмаке дар ин соати мудҳиш?
Вақте замин алангаи оташи
Бо шамшери дурахшон афрӯхташударо фурӯ мебарад [9,с.148].
Байти дуввум:
اذا الحرب شبت نارها بالصوارم
و شر سالح المرء دمع يفيضه
Тарҷумаи Н. Ҳермес ва Ҳ. Додхоҳ:
Оби чашмон силоҳи заифтарини мард мебошад, ба ҳангоме ки оташи ҷанг фурӯзон гаштааст
[С.2-188; С.11-157] .
Ф. Габриели дар мисраи дуввум тарҷумаро дақиқтар ба анҷом расонидааст, ки истифодаи
калимаҳои “лахча” ва “шамшер” ба ин амр далолат мекунанд:
Оби чашмон силоҳи заифтарини мард мебошад, ба ҳангоме ки лахчаи ҷанг бо шамшер фурӯзон
гаштааст [1,с.17].
Байти саввумро муҳаққиқони эронӣ Ҳ. Додхоҳ ва Р. Чалибӣ чунин нақл кардаанд:
وقائع يلحقن الذرا بالمناسم
فايها بني االسالم ان وراءكم
Пас, эй мусулмонон, ба по хезед ва душманонро зери пойи худ лаҳкунед [2,с.188].
Ф. Габриели гуфтааст:
Пас, эй мусулмонон, шумо муҳорибаҳоеро паси сар кардаед, ки дар онҳо сарҳо ба зери пои
шумоѐн ғелидаанд [1,с.17].
Н. Ҳермес:
Вой бар ҳоли шумоѐн - мусулмонон! Зеро
Шуморо мушкиливу аҳдҳои душвор мунтазиранд [11, с.157].
Ба ақидаи мо, тарҷумаи Ҳ. Додхоҳ қобили қабул аст, тарҷумаи Н. Ҳермес бошад, ҳарчанд
маънои умумии қасидаро бозтоб мекунад, каме дур рафтааст.
Дар “Намунаҳои назми арабӣ”-иҶ. Д. Карлайл байти зерин ба назар намерасад.
Барои байти чаҳорум Н. Ҳермес ва Ф. Габриели маънои шабеҳ овардаанд:
و عيش كنوار الخميلة ناعم
اتهويمة في ظل امن و غبطة
Магар шумо монанди гулҳо дар зери сояи дарахтонхобро дар роҳату амонат авлотар
донистед? [11, 157; 1,17]
Қариҳаи шоиронаи Ҷ. Д. Карлайл вақти баргардонидани байтҳои чорум ва панҷум низ зоҳир
гаштааст:
Иҷозат надиҳед, то ҷодуи навм
Ҷони пакари шуморо фаро гирад.
Ин гуна шикаст, ин гуна хатарҳои даҳшатнок
Метавонанд хоби майитро низ ба таркиш оранд [9,с.148]
Таҳлили “Қасидат-ул-қадс” нишон медиҳад, ки Ҳ. Додхоҳ ва Р. Чалибӣ низ байти чорум ва
панҷумро пайваст кардаанд:
علي هفوات ايقظت كل نائم
و كيف تنام العين مل جفونها
Чӣ тавр метавон хобед, дар ҳоле, ки лағзишҳое пеш омадааст, ки ҳар хобидаеро бедор мекунад
[2,с.188]
Танҳо Ф. Габриели барои байти панҷум тарҷумаи таҳтуллафзии саҳеҳ пешниҳод кардааст:
Чӣ сон чашмон дар зери пилк бихуспанд, вақте мусибатҳо ҳар як шахси хуфтаро бедор мекунанд
[1,с.17]
Ҳ. Додхоҳ, Ф. Габриели ва Н. Ҳермес байти шашумро саҳеҳ тарҷума кардаанд:
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم
َ و اخوانكم بالشام يضحي مقيلهم
Бародарони шумо дар Шом ҳангоме, ки шумо истироҳат мекунед, ѐ руйи асп дар ҳоли ҷанганд, ѐ
кушташудаву дар шиками каркасҳо ҳастанд [2,188; 1,17; 11, 157].
Бо мақсади риояи қавонини тарҷумаи бадеӣ Ҷ. Д. Карлайл, аз рӯйи анъана, маънои ду
мисраи мазкурро ба чор мисраъ ғунҷонидааст:
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Андеша кунед, ки рафиқони азизи шумо дар куҷо хобидаанд
Тақдири онҳоро муоина кунед, ба навҳаи онҳо гӯш диҳед:
Бархе аз онҳо дар биѐбонҳои бероҳ парвоз доранд,
Бархеи дигар дар батни лошахӯрҳо оромидаанд [9,с.148]
Мисраи ҳафтум, ки бо истифодаи усулҳои гуногун тарҷума гаштааст, қобили таваҷҷӯҳ аст:
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم
تسومهم الروم الهوان و انتم
Тарҷумаи Ҳ. Додхоҳ ва Р.Чалибӣ ҳарчанд аз зиннатҳои бадеӣ фориғ аст ва комилан
таҳтуллафзӣ нест, мақсади шоирро дуруст инъикос намудааст:
Салибиѐн башиддат онҳоро ба мазаллат кашидаанд ва шумо гӯѐ бо салибиҳо дар сулҳҳастед ва
осуда нишастаед [2, с.188].
Ф. Габриели байти ҳафтумро айнан тарҷума намудааст. Тарҷумаи ибораи “”ذيل الخفض, яъне
“домани ҳаѐти осуда” махсусан ҷолиби диққат аст. Бояд қайд кард, ки шояд бо мақсади
бахшидани муассирӣ муаррих байти болоро дар шакли ҷумлаи саволӣ овардааст:
Магар аҷнабиѐн бояд аз бешарафии мо ғизо гиранд, ҳангоме ки шумо аз пасатон домани ҳаѐти
осударо мекашед, мисли одамоне, ки дар дунѐи онҳо сулҳ ҳукмфармо аст? [1,с.17].
Н. Ҳермес истеъдоди баланди шоириву тарҷумонии худро дар вазни ямб ва қофияи зебо
нишон додааст:
Фарангиѐни залил ба онҳо зулму таҳқир мекунанд
Дар ҳоле ки шумо аз ҳаѐти беғам ҳузур мебаред [11,с.157].
Ҷ. Д. Карлайл мисраъҳои мазкурро тавонистааст хеле ҳунармандона тавассути чор мисраъ
ба забони англисӣ баргардонад:
Дар ҳоле ки бархе аз мискинон бояд
Таҳқирро аз забони насрониѐн таҳаммул кунанд; Ба ман гӯш диҳед – ва барои ба бар намудани
Либоси абрешимии сулҳ тӯли муддати дароз шарм доред [9,с.149].
Аз таҳлили тарҷумаҳои“Қасидат-ул-қудс”-и Абумузаффари Абевардӣ дар таҳқиқоти
донишмандони ғарбӣ метавон чунин натиҷагирӣ намуд, ки воқеан ҳам ин қасида таваҷҷуҳи аҳли
илмро натанҳо дар ҷаҳони Шарқ, балки дар ҷаҳони Ғарб низ ба худ ҷалб намудааст.
Тарҷумаҳои сершумори қасида ба забонҳои мухталифи аврупоӣ ва пажӯҳишоти олимони ғарбӣ
перомуни қасида худ таҷассумгари аҳамияти боризи асар дар пешорӯи фарҳанги арабӣ-исломӣ
ва таъйин намудани ҳодисаҳои марбут ба ҳарбҳои салибӣ маҳсуб меѐбад.
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тавзеҳ, моддаи таърих, шеъри тоҷикӣ
Дар мақола навиштаҳои олимони адабиѐтшинос дар бораи рӯзгору осори Мирзо Шӯхии
Хуҷандӣ, ки дар матбуот ва осори таҳқиқӣ дар солҳои гуногун ба чоп расидаанд, мавриди баррасӣ
ва нақду пажӯҳиш қарор дода шудааст. Бисѐр навиштаҳои муҳаққиқон дар бораи шоир аз рӯи
мақола ва таҳқиқоти дар матбуот ва китобҳои таърихи адабиѐт сурат гирифтааст, ки дар
натиҷа ҳама хатои ҳамдигарро такрор кардаанд. Иштибоҳ ва хатоҳо дар ин маврид ҳам дар
зиндагинома ва ҳам дар баргардони ашъори ӯ рӯй додаанд. Муаллиф кӯшидааст, ҳама мақолаҳо ва
осори дар мавриди шоир ба чоп расидаро мунсифона нақду баррасӣ намояд. Аз таҳқиқи маводи дар
бораи шоир ба чоп расида ба чунин натиҷа метавон омад, ки рӯзгору осори Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ,
ки дар борааш таҳќиќоти пароканда бо мулоҳизаҳои зидду наќиз анҷом ѐфтааст, ҳанӯз интизори
таҳќиќоти мунсаҷим, пайгирона ва бодалелу мадракҳои мустанади илмӣ мебошад.
Ключевые слова: Шухии Худжанди, литературоведение, таджикская литература,
литературное наследие, комментарий, пояснение, история, таджикское стихотворение.
В статье рассматриваются труды ученых-литературоведов о жизни и творчестве Мирзо
Шухии Худжанди, изданные в различные годы. Отмечается, что исследователи в своих трудах о
поэте черпали информацию из периодической печати и в книгах по истории литературы,
вследствие чего они повторяли ошибки друг друга. Неточности и ошибки наблюдались и при
описании жизни поэта, и при изучении его творчества. Автор предприняла попытку собрать и
изучить все статьи и работы о поэте. В результате анализа она пришла к такому выводу, что
жизнь и деятельность Мирзо Шухии Худжанди не достаточно полно освещена с научной точки
зрения и представляется возможность для новых и более точных изысканий.
Key-words: Shukhii Khujand, literary criticism, Tajik literature, literary legacy, commentary,
explanation, history, Tajik poetry
The article dwells and critiques on writings belonging to the pen of scholars in literary criticism
beset with Mirzo Shukhii Khujandi`s lifestyle and creations, which published in the press and research
works referring to different years. A considerable number of scholars` writings concerned with the poet
have been designed on the premise of articles and research works publishing in the press and books on the
history of literature, as a the results, all of them repeated each other`s mistakes. Mistakes and errors in
the relevant regard occurred both in his autobiography and in his poems translation. The author makes an
endeavor to review all published articles and works concerning the poet honestly. Adducing the results of
the analysis concerned with the published materials about the poet the author of the article comes to the
conclusion that Mirzo Shukhii Khujandi`s lifestyle and creations scattering research has been conducted
with contradictory considerations are still waiting for a profound, consistent and well-documented
scientific facts, on the whole.
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Дар бораи шоиру орифи тоҷик дар қарни XVIII Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ пажӯҳиш ва
таҳқиқоти лозиме сурат гирифтааст, ки ҳам дар осори таҳқиқии адабиѐтшиносӣ ва ҳам матбуот
2020 
ба нашр расидаанд. Муҳимтарин таҳқиқоти муфассал роҷеъ ба рӯзгору осори ин шоир ҳамоно
рисолаи Камол Ёќубов мебошад [24].
Мутаассифона, аз муҳаќќиќоне, ки дар бораи Шӯхии Хуҷандӣ маќолаҳо навиштанд (11, 12,
17, 18, 19, 20, 21), ягон нафарашон аз маќолаҳои Камол Ёќубов (8, 66-73; 9, 36; 10, 62-64) ва
рисолаи номзадии ӯ [24] ѐд накардаанд, ба истиснои ин ҷумлаи У.Каримов “дар бораи Мирзо
Шӯхӣ маќолаи Камол Ёќубӣ низ мавҷуд аст [8, С.66-73] ва тавзеҳ медиҳад, ки муаллифи маќола
аз хусуси аќидаҳои иҷтимоию сиѐсии шоир мухтасаран сухан ронда, кӯшиш мекунад, ки Мирзо
Шӯхиро аз шоирони намоѐн ва барҷастаи нимаи дуввуми асри XVIII ва аввалҳои асри XX ба
ќалам диҳад” (12,68). Дар ҳоле, ки маќолаҳо ва рисолаи Камол Ёќубов то таълифи маќолаҳои
муҳаќќиќони ѐдшуда ба чоп расида ва дифоъ гардидааст. Ин муносибат К. Ёќубовро маҷбур
кардааст, ки бо маќолаҳои танќидӣ ба ин муҳаќќиќон ҷавоб нависад ва нуќсу камбудиҳои
маќолаҳояшонро нишон диҳад. Бори аввал К. Ёќубов ба китоби “Адабиѐти тоҷик дар нимаи
дувуми асри ХУ111 ва аввали асри Х1Х” (ќисми дуюм) У.Каримов [12] таќриз навишта онро
муфассал баррасӣ ва бо камоли инсоф аз дастовардҳою мувафаќиятҳои тадќиќоти анҷомдодаи
муаллиф сухан ронда, дар зимн аз камбудӣ ва иштибоҳоти шеъри Шӯхӣ, ки ҳангоми
баргардони он ба хатти кирилӣ сурат гирифтааст, гуфтугӯ ба миѐн оварда, онҳоро нишон
додааст. Вале на ҳамаи эродҳои муаллифи таќриз холисона, илмӣ ва саҳеҳ мебошанд, ки мо
онҳоро хотирнишон намудем. Муаллифи таќризи боло баъдан бо имзои Камол Ёќубӣ дар
рӯзномаи “Адабиѐт ва санъат” [4, с.4] таҳти унвони “Дар кори илмӣ шитобкорӣ нашояд!”
маќолае дар ҷавоби У. Каримов навишта, ҳадафи худро аз таълифи он ин тавр баѐн менамояд:
“Ман дар ин навишта аз хусуси маќолаи Усмон Каримов “Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ” (ин навишта
маќола набуда, як фасли китоби “Адабиѐти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва нимаи аввали
асри XIX бошад, ки ба ќалами Усмон Каримов тааллуќ дорад – С.Ҳ.), ки дар ќисми дуюми
“Адабиѐти тоҷик” [12] нашр шудааст, андешаҳои худро баѐн карданиям, зеро дар ин маќола
муаллиф нисбат ба эҷодиѐти шоир фикрҳои ғалат баѐн кардааст. Маќсади камина дар бораи
очерки номбурда навиштани таќриз нест, балки ҳадаф аз он аст, ки андешаҳоямро роҷеъ ба
хулосаҳои яктарафа ва беасоси У.Каримов оид ба эҷодиѐти Мирзо Шӯхӣ як-як гуфта гузарам ва
то ҳадди имкон ба ҳаќиќати ҳол равшанӣ андозам” [4,с.4]. Аввалин эроди муаллифи маќола ба
У. Каримов он аст, ки нахустин маълумотро дар бораи шоир на адабиѐтшиноси ӯзбек Азиз
Ќаюмов (14, 39-40 бет), балки дар ҳошияи нусхаи шумораи 2313, ба таърихи 3 августи 1953
устод Айнӣ додааст [22]. Муаллифи маќола шоири асри XVIII ва аз Хуҷанд буда, услуби
ашъораш ба сабки ҳиндӣ ва дар ашъораш аз гуфтори мардуми Бухоро истифода кардааст ва “аз
мактаби адабиѐти сӯфиѐна бархурдор аст” [4,с.4]. Дар ин навиштаҳо ҳамаи далелҳои аз номи
устод Айнӣ иброз шуда дуруст аст, ба ҷуз он чи айнан дар нохунак гирифтем, аз устод нестанд
ва таҳрифи суханони ӯ мебошанд. Эроди дуюми Камол Ёќубӣ ба У.Каримов он аст, ки назари
адабиѐтшиноси ӯзбек А.Ќаюмов (14, 39-40 бет) ба Шӯхӣ ва эҷодиѐти ӯ манфӣ буда, шоирро
“маддоҳи давлати феодалӣ”, “тарафдори содиќи зулми ваҳшиѐнаи ҳукмрон” донистааст, ки
саҳеҳ намебошад. Каримов дар асоси таърихи манзуми шоир дар бораи тадвини ашъораш 1174
(1760-1761) солҳои камолоти шоирро муайян кардан мехоҳад, ки муаллифи маќола он ќитъаи
таърихро “таърихи тадвини девони Шӯхӣ нест” менависад. Ва муроди шоирро аз мисраи аввали
он: “Гуфт Шӯхӣ бо хирад таърихи ин ғамнома чист?” чизи дигарест, эҳтимол дар бораи кадом
ғамномае, таърихи ягон ҳодиса, воќеа ѐ ки асар ишора карда бошад [4,с.4]. Дар ҳоле, ки аксари
муҳаќќиќон, аз ҷумла дар “Феҳристи нусхаҳои хаттии шарќии АИ ҶТ”, ҷилди IV дар тавсифи
нусхаи 2713 омадааст, ки “замони тартиби девон”(вар. 170а) – 1174/1761 мебошад” [13,с.81].
Дар девон ин ќитъаи таърих дар ду порча ва ба ду тарз ҳам ба ҳарф ва ҳам бо раќам ифода
ѐфтааст, ки муаллифи маќола онро дуруст шарҳ надодааст. Асли ин порчаи шеърӣ дар дастхат
ба таври равшан бо сарлавҳа чунин навишта шудааст:
Таърихи тартиби девон
Ба соли хатми китобаш ба Шӯхӣ он гуфтам,
Ки худ маро гули таърихи ин чаман бинамо.
Бигуфт: “Ғунчаи матлаб туро шавад хандон,
Чу фикр реша давонад ба гулшани шуаро.
Гуфт Шӯхӣ ба хирад таърихи ин ғамнома чист?
Ҷавоби ӯ хирад фармуд: “Мирзо Шӯхӣ” – ст. (22,в.70а)
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Бунѐд шуд ин нома чу аз хомаи рангин
Фармуд: Санат алфа миа арбаъа сабъин. 1174/1761 (22, в.170б)
Агар ҳарфҳои “Мирзо Шӯхӣ”-ро бо раќамҳо ифода намоем, он гоҳ мим-40, йот-10, ро-200,
зо-7, алиф- 1, шин- 300, вов-6, хо-600, йот-10= 1174ҳ.ќ./761м. ва ибораи арабии “алфа миа арбаъа
сабъин” ҳам ҳамин таърихро мерасонад, ки аслан дар ду ќитъаи аз ҳам ҷудо ва дар таърихи
тартиби девон гуфта шудани он яќин буда, навиштаҳои К.Ёќубӣ “Ин пораи шеъри таърихи
тадвини девони Шӯхӣ нест” [4,с.4]. беасосу бепоя аст.
Дигар он ки ибораи арабиро худи муаллифи маќола хато навиштааст, ки дар ин ибора
муаллифи маќолаи “Суханшинос наӣ” ѐдрас кардааст [15,с.7-16].
Ҳамчунин муаллифи маќола аз онҳое, ки дар мавридҳои таҳќиќи рӯзгору осори шоирони бо
Мирзо Шӯхӣ дар иртибот буда, зимнан аз ӯ ѐд кардаанд, сухан ба миѐн оварда, дар бораи
А.Дилбар дар “Ашъори мунтахаб”-и Маъдан (Душанбе, 1966), Абӯбакр Зуҳуриддинов дар
рисолаи ба Нозими Ҳиротӣ бахшидаи ӯ, вале С.Амирќулов на дар рисолаи “Ҷунайдулло Ҳозиќ
ва достони ӯ “Юсуф ва Зулайхо” [2], балки китоби “Адабиѐти тоҷик дар нимаи якуми асри XIX
[1].дар фасли “Адабиѐти нимаи аввали асри XIX” китоби “Нигоҳе ба инкишофи таърихи
адабиѐти тоҷик дар Мовароуннаҳр (ќарни XIX) як байти Шӯхии Хуҷандиро мисол овардааст:
Карда Тӯрон ба сухан ноз ба Эрон, ки кунун
Шӯхии шоири барҷастакалом аст ин ҷо [1,с.19].
Аз ин рӯ, дар “адабиѐти илмӣ ба ҷуз навиштаҳои муаллифи ин сатрҳо (яъне Усмон Каримов –
С.Ҳ.), танҳо ҳамин аст” – гуфта навиштани равоншод У. Каримов асос надошта бошад, ҳам
даъвои марҳум Камол Ёќубӣ ҳам таҳќиќӣ ва даќиќ набудааст.
Далелҳои муаллифи маќола нисбат ба лаҳзаҳои ҳаѐти шоир, ки дар ашъори ӯ ҷой дошта
бошанд ҳам, онҳо ягон соли рӯзгори ӯро муайян намекунанд. Ҳама бар асоси ҳадсу гумони
муҳаќќиќон буда, зиндагӣ ва умри ӯро дар ҳолати ба пирӣ расидан ва дар рӯзгори ғурбат ва
меҳнату машаќќат ва дардмандию маҳҷурӣ аз ѐру диѐр умр ба сар бурдани шоирро мерасонанд.
Мулоҳизаҳои муаллиф дар бораи умри дароз дидан ва пирӣ расидан, таќрибан дар байни
солҳои 1810-1820 даргузаштани ӯ мантиќӣ ва мувофиќ ба назар мерасанд, ки мо ҳам пас аз
мутолиаи ашъори шоир бар ҳамин назар мебошем, зеро дар девони шоир ба байтҳое
вомехӯрем, ки аз ин маънӣ дарак медиҳанд, мисли байти зер аз маснавӣ:
Замини заъф чандон гашта мумтад,
Ҳисоби моҳу солам рафта аз ҳад (22, 169б).
Дар маќола инчунин аз шарҳи нодурусти як ќитъаи таърих аз тарафи адабиѐтшинос Усмон
Каримов сухан рафтааст. Дар воќеъ, дар девони Шӯхӣ дар ҳар ду нусхаи мавриди мутолиаи мо
(22, 23) ќитъае ҳаст, ки дар дастхати 2313 он чунин унвон дорад:
Таъйини марќади мутаҳҳари он ҳазрат низ аз ҷаноби бузургворе
Азизи аср, ки рӯҳаш ҳумои аршӣ шуд,
Тани шаҳиди латифаш ба хок фаршӣ шуд.
Тавофи марќади пурнури ӯ ҳавас дорӣ,
Мазори равзаи покаш “туроби Ќаршӣ” шуд.
(22, вараќи 174а; 833 вараќи 303-304 аз 4, 4)
Ва ин таърих аз ашъори худи Шӯхӣ мебошад, ки дар таъйини мазор ва таърихи вафоти
шахси “азизи аср” гуфта шудааст ва Камол Ёќубӣ ҳам ба он бар ҳаќ исрор меварзад [4,с.4].
мутаассифона дар китоби устод Усмон Каримов чунин омадааст, айнан меорем: “Дар охири
вараќи девони нусхаи раќами 2313 котибе сабт кардааст, ки Шӯхии Хуҷандӣ баъди беморӣ дар
Ќаршӣ вафот ѐфт. Котиб ба исботи фикр байти зеринро меорад:
Тавофи марќади пурнури ӯ ҳавас дорӣ,
Мазори равзаи покаш туроби Ќаршӣ шуд”.
(ҳавола ба 22, вараќи 189б, 12,71) ва ҳамин маънӣ бо каме тафсил ба китоби устод
Абдулманнони Насриддин роҳ ѐфтааст, ки маншааш навиштаи У.Каримов мебошад: “Бар
мабнои иттилое, ки аз котиби девони ашъори Шӯхӣ маҳфуз мондааст, шоир дар шаҳри Ќаршӣ,
ки бо номҳои “Кеш ва Шаҳрисабз” бештар шинохта шудааст, рахт аз ин дунѐ барбаста, ихтиѐри
сафари охират кардааст.
Тавофи марќади пурнури ӯ ҳавас дорӣ,
Мазори равзаи покаш туроби Ќаршӣ шуд”.
(ҳавола ба “Девони Шӯхии Хуҷандӣ”, шумораи 2313, саҳ.379. 17, 249-250). Ҳамаи навиштаҳои
ин муҳаќќиќон агарчи аз асли мавзӯъ дур нест, вале боз ҳам саҳеҳ кардан ва ислоҳи онҳо бар
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таҳќиќи ин масъала аз аҳамияти хос бархурдор мебошад. Дар навиштаи Усмон Каримов, ки
муҳаќќиќони баъдӣ шояд ба он такя карда бошанд, “дар охири вараќи девони нусхаи раќами
2020 
2313 котибе сабт кардааст, ки Шӯхии Хуҷандӣ баъди беморӣ дар Ќаршӣ вафот ѐфт. Котиб ба
исботи фикр байти зеринро меорад, ки байтро дидем [12,с.71]. Ва ин байтро ба вараќи 189б
нусхаи ѐдшуда истинод мекунад. Тамоми ин далелҳо дар нусха вуҷуд надоранд, на “вараќи
охир”, на баъди беморӣ, на “дар Ќаршӣ вафот ѐфтан”. Танҳо ҳамин байт дар он ҷо ҳаст, вале бо
як байт пеш аз он. Вараќи нусха ҳам нодуруст истинод шудааст. Дар навиштаи устод
А.Насриддини Хуҷандӣ ҳам ин байт канда аз байти аввали он, бе далел нусхаро шояд наомӯхта,
вафоти шоирро “дар шаҳри Ќаршӣ” дониста ва боз “Ќаршӣ”-ро ҳамон “Кеш” ва “Шаҳрисабз”
муаррифӣ кардан хатое дар хато афзудан аст ва истиноди ин байтро ба саҳифаи 379 намудан
ҳам саҳеҳ нест. Ёќубӣ, ки хостааст иштибоҳи У.Каримовро ислоҳ намояд, дуруст аст, ки бори
аввал ба асли ин масъала пай бурдааст, ки “ин таърих моли худи Шӯхист, зеро дар боби
таърихномаҳои ӯ ҷой дорад”, мутаассифона, ӯ ҳам дар наќли ин таърих ба саҳвулќалам роҳ
додааст, ки калимаҳои “аршӣ”, “фаршӣ”-ро ба шакли “арше”, “фарше” навишта, саҳифаи ин
таърихномаро аз нусхаи 833 (саҳ.303-304, маҳфуз дар ДМТ) меорад, ки мутаассифона имрӯз он
дастрас нест [4,с.4]. Хулосаи ин гуфтаҳо ин аст, ки таърихи мазкур аз тарафи шахси Шӯхӣ ба
“азизи аср” гуфта шудааст, ки “тани шаҳиди латифаш” дар “туроби Ќаршӣ” мадфун аст ва аз
ин ибораҳо охирини онҳо таърих аст, ки 1213 ҳ.ќ./1799м ҳосил мешавад то-400, ро-200, алиф-1,
бо-2, қоф-100, ро-200, шин-300, йот-10=1213 ҳ.қ = 1799 мелодӣ ҳосил мешавад ва мерасонад, ки
шоир то ин таърих зинда будааст ва дигар ба ҳаѐти ӯ дахл надорад. Дар маќолаи дигари хеш
Камол Ёќубӣ, ки муфассалтар дар маҷаллаи “Садои Шарќ” [4,С.120-128]. ба чоп расидааст,
бисѐр масъалаҳои марбут ба рӯзгору осори Шӯхии Хуҷандӣ ва ғалатҳои дар баргардони
шеърҳои шоир аз тарафи муҳаќќиќон рухдодаро тавзеҳ ва тасҳеҳ намудааст. Аз мутолиа
бармеояд, ки он бар асоси ѐфтаҳои муаллиф, ки дар рисолааш [24].дарҷ аст ва ба маќолаи
Абдуманнон Насриддинов “Шайдо ва Шӯхӣ” [18].чоп шудааст, ҷавоб гардонидан мебошад.
К.Ёќубӣ пас аз он ки дар бораи Шӯхии Хуҷандӣ адабиѐтшиносоне, чун Азиз Ќайюмов,
С.Амирќулов, У.Каримов, А.Насриддинов бо маќолаҳо ва ишораҳо таҳќиќот анҷом додаанд,
рисолаи илмӣ навишта, чандин мақолаҳо ба чоп расонидааст. Дар мақолаи ѐдшуда К. Ёқубӣ
фикрҳои нодурусти муҳаќќиќи ӯзбекро дар бораи шоири маддоҳ ва тарафдори ҳокимону
золимон будани Шӯхии Хуҷандӣ маҳкум намуда, ҷиҳатҳои пешќадам ва арзиши тарбиявию
ахлоќӣ ва мардумдӯстии ашъори шоирро таъйид ва исбот кардааст. Муаллиф аз ислоҳи фикру
аќидаҳои Усмон Каримов, ки дар таќризаш ба китоби ӯ баѐн дошта буд ва дар боло онро
баррасӣ намудем, ѐдовар шуда, иштибоҳҳои муаллифи маќолаи “Шайдо ва Шӯхӣ”-ро [18].
мавриди тасҳеҳу танќид ќарор медиҳад. Пеш аз ҳама, Камол Ёќубӣ (аҷиб он ки дар ин маќола
номи муаллиф Комил Ёќубӣ чоп шудааст – С.Ҳ.) ба шеърҳое, ки аз девони шоир
А.Насриддинов истифода кардааст, эрод мегирад, ки хато баргардон шудаанд. Мо барои
равшан шудани масъала аввал намунаи А.Насриддинов ва баъд ислоҳи Камол Ёќубиро меорем,
ки дар он ҳам нодурустӣ ва иштибоҳҳое роҳ ѐфтааст ва ба ҷои ислоҳ хато кардааст.
А.Насриддинов:
Масеҳоро ба хоки пояш аз чархи баланд афтад,
Чунон аз ҳамдамон доғи ҷудоиҳо ба дил дорам...
Расо афсонаи мушти ғубори Шӯхии мазлул
Гузорад, эй сабо, бар хоки Шайдои Хуҷанд афтад.
“Шакли дурусти мисраъҳои мазкур чунин аст” (Камол Ёќубӣ):
Масеҳо рӯ ба хоки пояш аз чархи баланд афтад,
Чунон к-аз ҳамдамон дарди ҷудоиҳо ба дил дорам...
Расон афсонаи мушти ғубори Шӯхии маҳзун,
Гузорат, ассабо, бар хоки Шайдои Хуҷанд афтад.
[22, в. 76б ва 77а; 6,120]. Вале он чи ба мушоҳидаи мо аз ин нусхаи девон [22] ба назар расид
чунин аст: Аввалан вараќи ҷойгиршавии ин шеър, ки танҳо дар ҳамин нусха омадааст (дар
нусхаи 863-и, ки мавриди истифода ҳам буд, ба назар нарасид), вараќҳои 77а ва байти охираш
дар вараќи 77б сабт мебошад. Ҳоло шакли дурусти асли матнро меорем, то хонандагон
худашон ќазоват намоянд, ки воќеият чиро нишон медиҳад:
Сари ҳар кас, ки дар болини шавќаш дардманд афтад,
Масеҳоро ба хоки пояш аз чархи баланд афтад.
Чунин к-аз ҳамдамон дарди ҷудоиҳо ба дил дорам,
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Сазад чун най фиғон дар устухонам банд-банд афтад...
Расон афсонаи мушти ғубори Шӯхии маҳзун
Гузорат, эй сабо, бар хоки Шайдои Хуҷанд афтад [22, в. 77а-77б].
Ислоҳи Камол Ёќубӣ ба ин мисраъ ҳам, ки аввал шакли овардаи А.Насриддинов ва баъд
таври тасҳеҳшудаи онро меоварем:
То чи бошад ҳикмат, эй ѐрон, аз ин эҷоди ман.
дар асли нусхаи 2313 вараќи 142а ва 863-II вараќи 144а ин мисраъ чунин аст, ки аз рӯи нусхаи
охирӣ Ёќубӣ овардааст:
То чӣ бошад ҳикматат, ѐ раб, аз ин эҷоди ман.
Дар ин ҷо ҳақ ба ҷониби Ёќубӣ бошад ҳам дар эродҳои баъдӣ ислоҳҳои ӯ баръакс хато, ғалат
ва аз надонистану дуруст наомӯхтани нусхаи хаттии девони шоир гувоҳӣ медиҳанд, ки ӯ
ќасидаро аз маснавӣ фарќ намекунад. Ӯ ба А.Насриддинов эрод мегирад, ки гуфтааст, Шӯхӣ
“Дар тавсифи Хуҷанди арҷманди фирдавсмонанд” маснавие дорад. Ёќубӣ, онро на маснавӣ ва
ќисме аз ќасидаи “Оғози хуруҷи боуруҷи амири фазилатниҳод ва садоќатосор Фозилбӣ ибни
Муҳаммадсодиќбӣ” медонад, ки иштибоҳи маҳз ва камоли ноогоҳии ин муҳаќќиќ мебошад, ки
ҳам унвони охирӣ ва ҳам унвони овардаи А.Насриддинов асарҳои дар шакли маснавӣ эҷод
намудаи Шӯхӣ мебошанд, ки дар навиштаҳои дигар ин бора хоҳем гуфт. Муаллифи “Тафсири
чанд ғалат” таъйини замони зиндагии Шайдо ва Шӯхиро аз тарафи А.Насриддинов ғайриилмӣ,
бедалел ва аз воќеият дур медонад. Аз далелҳое, ки пас аз мутолиаи девонҳои онҳо мушаххас ва
муайян мегардад Шайдо шоирест, ки ҷараѐни зиндагии ӯ ба чоряки охири асри XVII ва нимаи
аввали асри XVIII гузаштааст ва писари ӯ Шӯхӣ дар нимаи дуюми асри XVIII ва чоряки аввали
асри XIX умр ба сар бурдааст. Ќитъаи таърихе, ки Шӯхӣ дар вафоти падараш гуфтааст, аз он
соли 1157 ҳ.ќ./1744 ҳосил мешавад [22, в.174а] ва чанд ќитъаи таърих, ки дар девони Шӯхӣ вуҷуд
доранд, охирин соли ќайди онҳо 1800 мелодиро мерасонанд. Пас ба он чи муаллифи маќолаи
“Тафсири чанд ғалат” овардааст мантиќӣ ва мувофиќати илмӣ доранд.
Баҳси дигари Камол Ёќубӣ бо А.Насриддинов дар бораи аввали асри XIX ѐддоште аз
бозмондагони шоир доир ба зинда будани падараш ба ҳангоми сафари ӯ ба Бухоро ва дар
ҳамин замон гирифтори беморӣ шудан, ки дар маснавиҳояш аз он ѐд кардааст ва муроҷиати
падари ӯ ба амири Бухоро барои касби иҷозати баргашти писараш ба ватан ва ҳосил нагаштани
ин иҷозат ва мактуби Шӯхӣ бо ғазале ба падараш бо ифодаи муҳаббат ба ӯ ва ҳамватанон
мебошад, ки ҳамаи инро инкор менамояд. Ба андешаи муаллифи “Тафсири чанд ғалат” “ин
ѐддошт далели боэътимод буда наметавонад”. Ёќубӣ бар он аст, ки ӯ ҳам барои муайян
кардани бозмондагони Мирзо Шӯхӣ ба суроғи онҳо баромада, бо раҳнамоии Ҳофизи халќии
Тоҷикистон Маъруфхӯҷа Баҳодуров бо ду нафар аз авлодони шоир дар маҳаллаи Шайдои
шаҳри Хуҷанд, ки дар ҳамон замон (солҳои 80-уми асри гузашта –с.8) кӯчаи Р. Люксембург ном
доштааст, ҳамсуҳбат мешаванд. Ҷалолов Субҳонќул ва Абдураҳмонов Абдукарим аз рӯйи
наќли падаронашон дар хонии Ќуќанд зиндагонӣ кардани шоирро тасдиќ карда буданд. Вале аз
он чи А.Насриддинов навиштааст, чизе нагуфтанд [6,с.121].Мо бо мулоҳизаҳои устод
Абдулманнони Насриддин пештар шинос шуда онро баррасӣ карда будем ва он навиштаҳои
муҳаќќиќ К.Ёќубиро ҳам манзури шумо кардем ва дар ин бора назари мо ҳамин аст, ки шоир
дар Бухоро шояд буда бошад, вале ин иќомати ӯ зиѐд тӯл накашидааст, зеро дар девони ӯ
бештари таърихҳо ва ишоратҳо ба муҳити адабии Ќӯќанди он замон мебошад. Баҳси дигари
дар ин маќола омада дар бораи чанду чунии таркиби нусхаҳои девони шоир мебошад, ки дар ин
маврид дар мақолаи дигар баррасиҳо ва гуфтугӯ хоҳем дошт.
Муҳаќќиќи рӯзгору осори шоир Камол Ёќубӣ баҳсу мунозираро бо муҳаќќиќон ва
пажӯҳандагони ѐдшудаи Мирзо Шӯхӣ идома дода дар соли 2000 рисолаи хурде таҳти унвони
“Хат нағз бошаду маънояш рост, гуфтаанд-ку!” [К.Ёќубӣ, Хат каҷ бошаду маънояш рост,
гуфтаанд-ку! – Хуҷанд, 2000] ба чоп расонида бо он эродҳое, ки ба баргардони матни ашъори
Шӯхӣ ба Усмон Каримов дошт, хатоҳо ва ғалатҳои матни ашъори шоирро дар “Гулшани адаб”
[3,С.23-34].баѐн доштааст. Мо ба эродҳои дуруст ва нодурусти К.Ёќубӣ дар мавриди матни
ғалати ашъори шоир дар ин ҷо ба баррасии байт-байти онҳо напардохта аз онҳое, ки мехоҳанд
ба тафсил бо он ошно шаванд, ба ҷавоби муҳаќќиќонаи Мубашшир Акбарзод ба даъвоҳои
муаллифи китоб муроҷиат намоянд, ки такрори онҳоро дар ин саҳифаҳо талафи ваќт меҳисобем
[15,с.16].
Хулоса аз ҳамаи ин гуфтаҳо он метавонад бошад, ки рӯзгору осори Мирзо Шӯхии Хуҷандӣ,
ки дар борааш таҳќиќоти пароканда бо мулоҳизаҳои зидду наќиз анҷом ѐфтааст, ҳанӯз
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интизори таҳќиќоти мунсаҷим, пайгирона ва бодалелу мадракҳои мустанади илмӣ мебошад.
Агар дар мавриди рисолаи ѐдшудаи Камол Ёќубов, ки тадќиќоти муфассал дар мавриди
2020  осори шоир мебошад, гуфтугӯ дошта бошем, пеш аз ҳама бояд иброз дошт, ки дар
рӯзгору
рисола бисѐр масъалаҳои рӯзгору осори шоир таҳлилу баррасӣ шудаанд. Аввалан, муаллиф
бинобар маълумот мавҷуд вазъи адабии замони шоирро баррасӣ кардааст, ки аз доираи
таҳќиќотҳои дар ин самт иҷро намудаи адабиѐтшиносоне, ки дар мавриди адабиѐти ин давра
пажӯҳиш анҷом додаанд, берун нарафтааст. Дар мавриди зиндагиномаи шоир ҳам чанд далели
маълум ва бо таъйид аз байтҳои нусхаҳои девони шоир овардааст, ки мутаассифона, маълумоти
тозае дар ин замина ироа нагардидааст.
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AS "SHUROB” BY RAHIM JALIL

Вожањои калидӣ: зарбулмасал, маќол, Шўроб, жанри хурди фолклор, тарљумаи зарбулмасал,
Рањим Љалил, иљтимої, ахлоќї, тоинќилобї, шўравї
Рањим Љалил дар романи «Шўроб» наздик 300 адад зарбулмасалу маќоли тољикиро истифода
бурдааст, ки онњо зебоии забони асари нависандаро таъмин кардаанд. Мањорати нависандагии
Рањим Љалил на танњо дар љамъоварии зарбулмасалу маќолњо, балки дар моњирона истифода
бурдани онњо њам ба назар мерасад. Дар баробари зарбулмасалу маќолњои тољикї инчунин Рањим
Љалил зарбулмасалњои ўзбекї, арабї ва ќазоќиро бо забони асл овардааст. Зарбулмасалу маќолњои
русї ва ќирѓизизиро тарљума карда дар роман љой додааст, ки аз мањорати баланди тарљумонии
нависанда гувоњї медињад. Дар маљмӯъ зарбулмасалу маќолњо дар роман аз тарафи Рањим Љалил
хеле моњирона мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки он дар маќола мавриди тадќиќ ќарор
гирифтааст.
Ключевые слова: пословица, поговорки, Шураб, малый жанр фольклора, перевод пословицы,
Рахим Джалиль, социальный, нравственный, дореволюционный, советский
В статье рассматриваются вопросы использования Рахимом Джалилем в романе «Шуроб»
около 300 таджикских пословиц и поговорок, что обеспечило красоту языка творчества писателя.
Указывается, что писательские навыки и мастерство Рахима Джалиля можно увидеть не только
в собрании пословиц и поговорок, но и в их умелом употреблении. Отмечается, что, наряду с
таджикскими пословицами и поговорками, Рахим Джалиль также использовал узбекские,
арабские и казахские пословицы на языке оригинала. Подчеркивается, что наличие в романе
русских и киргизских пословиц и поговорок свидетельствует о высоком переводческом мастерстве
писателя.
Key-words: proverb, sayings, Shurab, small genre of folklore, translation of proverb, Rahim Jalil,
social, moral, pre-revolutionary, Soviet
The article dwells on the issue beset with resorting to about 300 Tajik proverbs and sayings by Rakhim
Jalil in the novel referred as “Shurob” ensuring the beauty of language of the writer`s creation. It is
indicated that the writing skills and Rahim Jalil`s mastership can be seen not only in the collection of
proverbs and sayings, but in their skillful usage either. It is underscored that alongside with Tajik proverbs
and sayings Rahim Jalil quoted Uzbek, Arabic and Kazakh proverbs in the original language as well. The
author lays an emphasis upon the idea that the presence in the novel of Russian and Kyrgyz proverbs and
sayings testifies to the high translation skill of the writer.
Романи «Шўроб» воќеан аз бењтарин асарњои Рањим Љалил ба шумор рафта, дар адабиѐти
тољик љойгоњи хоссаро бархурдор аст. Романи мазкур аз се ќисм иборат буда, ќисми якуми он
солњои 1953 – 1958 ва ќисматњои дуюм ва сеюми он солњои 1961 – 1966 таълиф гаштааст. Дар
ќисмати якум њаѐти пурмашаќќати ангиштканони кони Шўроб то Инќилоби октябр ва
муборизањои синфї, дар ќисми дуюм ташаккули синфи коргар ва мубориза бо босмачиѐн ва дар
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ќисмати сеюм бошад, њолати кони ангишти Шўроб дар замони Шўравї то солњои 60-уми асри
бист тасвир ѐфтааст [10, с. 264].
Гуфтан ҷоиз аст, ки њини таълифи романи «Шўроб» њам мањорати нависада сайќал ѐфтааст
ва њам нигоњи ў нисбати асарњои эљодиѐти лафзии халќ бештар мукаммал гаштааст. Дар ин асар
нависанда бештар аз жанрњои хурди фолклори тољик манфиатҳои эҷодӣ љустааст. Дар асар
зарбулмасалу маќол њамчун донањои марворид ба ришта кашида шуда дар мавриди зарурї
назаррас ва маќсаднок аз забони ќањрамонони асар мавриди истифода ќарор мегирад.
Ба андешаи мо, Холи Ворухї образи бадеие, ки хислатҳои характерноки умумиятдоштаи
симои марди асили тољик аст, ки дар њар суханаш шеъру зарбулмасалу маќол истифода
мебарад. Зарбулмасалу маќолњое, ки аз забони Холи Ворухї дар асар гуфта мешавад, симои ўро
њамчун донандаи хубтарини ин жанрњои фолклор таљассум мекунад. Албатта, тасвири чунин як
образи барљаста аз нависанда таќозо мекунад, ки мушоњидакор, донандаи забони халќ ва
муњим аз њама мавќеи истифодабарии замбулмасалу маќолњоро ба хубї ѐбад ва мавриди
истифода ќарор дињад.
Агар барои муњаќќиќ ва ѐ хонанда зарур бошад, метавонад, ки аз фарњанги зарбулмасалу
маќолњо њазорњо мисолро аз худ кунад ва ѐ дар ваќти тарљума истифода барад. Аммо ваќте ки
сухан дар бораи истифодабарии таъбиру иборањои рехтаи халќї, зарбулмасалу маќолњо дар
асарњои бадеї меравад, мањорати нависанда ва ѐ шоирро на аз нуќтаи назари миќдоран зиѐд
истифода гаштани зарбулмасалу маќол, балки аз нуќтаи назари то чї андоза бомавќеъ ва
моњирона истифода гаштани онњоро мавриди баррасї бояд ќарор дод.
Рањим Љалил њамчун нависандаи забардасту бомањорат дар романњои худ бо миќдори зиѐд
зарбулмасалу маќолњоро истифода карда буд, ки Р.Ѓаффоров дар ин хусус чунин навишта буд:
«Дар асарњои Рањим Љалил бештар аз 300 маќол ва зарбулмасалњо кор фармуда шудааст.
Муќоиса ва мутолиаи асарњои нависанда нишон медињад, ки ў ба ин воситаи «буро ва бехато ба
нишон расидани сухан» торафт бештар таваҷҷӯҳи хоса дода истодааст. Чунончи, агар дар ду
ќисми романи «Одамони љовид» 86 зарбулмасалу маќол ва афоризмњо кор фармуда шуда
бошад, фаќат дар як ќисми романи охирини ў «Шўроб» ќариб 100 маќолу зарбулмасал ба кор
бурда шудааст» [5, с. 90].
Аз иќтибоси болої аѐн мегардад, ки њанўз аз замони нав нашр гаштани ќисми якуми романи
«Шўроб» олимон ва донишмандон ба истифодабарии зарбулмасалу маќол дар асарњои Рањим
Љалил таваљљуњ доштаанд. Ин як амри табиї буд, зеро муњаќќиќ бо забон ва услуби нависанда
сарукор дошт ва ќисмњои дуюм ва сеюми «Шўроб»-ро дар ихтиѐр надошт, зеро онњо дертар ба
нашр расиданд.
Зарбулмасалу маќолњо дар романи «Шўроб» бенињоят фаровон истифода гаштаанд, ки
барои конкрет ва мўъљаз баѐн кардани фикр мавриди корбарї ќарор гирифтаанд. Муњаќќиќон
дуруст ќайд кардаанд: «Гарчанде ки зарбулмасал ва маќолњо дар алоњидагї њам фикри расо ва
маънои муайянеро ифода мекунанд, вале ањамияти онњо, моњият ва ќимати онњо дар нутќи
гўянда ва ѐ матни нависанда бештар ва барљастатар аѐн мегардад. Бинобар ин зарбулмасал ва
маќолњоро аз фазилати забон ва боигарию образнокии он њисоб кардан мумкин аст» [4, с. 79].
Агар возеҳӣ ва равшании матлабро ба назар гирем, дар тањрири охирони роман, ки аз
тарафи нависанда сурат гирифтааст, дар се ќисми роман миќдори зарбулмасалу маќолњо
чунинанд: ќисми якум зиѐда аз 50 адад, ќисми дуюм 63 адад, ќисми сеюм бошад, 124 адад аст.
Аз бозшумории зарбулмасалу маќолњо хулоса кардан мумкин аст, ки миќдори онњо
батадриљ дар ќисматњои поѐнї зиѐдтар мешаванд. Дар ин њисоб мо байту њикматњоро зикр
накардем. Дар њар ќисми роман зиѐд гаштани зарбулмасалу маќол гувоњи он аст, ки нависанда
бештар аз пештара ба омўзиши фолклор ва забони халќ машѓул гардида, зарбулмасалу
маќолњоро њамчун дурдонањои сухан барои обуранги бадеии асараш истифода кардааст.
Зарбулмасалу маќолњои тољикиро аз рўи мавзӯъ ва мундариљаашон ба ду гурўҳ таќсим
кардан мумкин аст. Гурўњи якум зарбулмасалу маќолњое, ки хусусияти танќидї ва њаљвї
доранд, гурўњи дуюм – зарбулмасалу маќолњое, ки мазмунашон аз панду њикмат иборат аст[4, с.
83].
Дар зарбулмасалу маќолњои гурўњи аввал золимон, сарватмандон ва дороѐн мавриди танќид
ќарор дода мешаванд. Аз љумла, дар ин намуди зарбулмасалу маќолњо рўњониѐн ва муллоњо њам
сахт зери тозиѐнаи танќид гирифта шудаанд.
Зарбулмасалу маќол дар матн ва ѐ гуфтори гўянда бештар тобишњои маъноияшон ба назар
метобад. Дар ќисми якуми роман, њангоме ки волостной ва дигар амалдорон барои љустуљўи
«балвогарони кони Шўроб» меоянд, Эсанпай барои пинњон кардани Даря, ки чанде пеш
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падараш вафот карда буд меояд. Дар нутќи ў зарбулмасали «Шиками гург сер шавад њам
чашмаш гурусна» истифода гаштааст, ки руњияи танќидї дорад.
2020
« - Оѐ шумо хаѐл намекунед, ки ба ин њама љанљол вафоти падаратон сабаб шуд? То аз ин
љойњо гум шуда рафтани онњо ба назарашон нанамудан бењтар аст. “Шиками гург сер шавад
њам чашмаш гурусна”, мегўянд. Гардед, тезтар бошеду имшабро наѓзаш дар ўтови модарарўси
ман гузаронед…» [8, с. 106].
Зарбулмасали дигар бошад, аз забони ќањрамони манфї – Љўрабошї гуфта шудааст. Ў ба
саволи ба куљо бурда истодани Петр ва дигар љавонон ва сабаби ба даст афтодани онњоро ба
мулло чунин љавоб медињад:
- Инњо, тўрам, бандањои ношукри Худо, – писханд зад аспакї. – Мардуми њасадхўр,
нотавонбин. “Сахї хайр кунад, бахилро дарди сар мегирад” гуфтагї барин, Худо давлати ягон
бандаашро зиѐд карда монад, хоби инњо намебарад [8, с. 132].
Дар таърих савдогароне, ки ба мардумфиребї ва ќаллобї даст мезаданд, кам набуданд. Дар
романи «Шўроб» дар мавриди Низомиддини ќоќљаллоб, ки бо карру фарри зиѐд ба ќаландарон
садаќа медињад тасвир гаштааст ва ин кирдори ў аз забони пирамарде бо истифодаи маќол
мазаммат гаштааст:
- Савдогар гўй, писарам, - абрўвони сермўяшро маънидор боло кашид пирамард. – “Сад
касро месўзаду як касро месозад” [8, с.200].
Нисбати нафароне, ки зоњиран зебо њастанду ботинан сияњдил маќоли «Берунаш њой-њою
дарунаш вой-вой» истифода мегардид. Њой-њой дар ин љо нидои њайрату тањсин ва вой-вой
бошад, надомату афсўс аст. Дар мавриди зебогии расми оќпошшо ва ситамгар будани ў аз
забони Холи Ворухї ин маќол садо медињад:
- “Берунаш њой-њою дарунаш вой-вой” буд, - сухани посбонро бурид Холи аз маќсади ў
бехабар, ки љањлаш меомад [9, с. 96].
Зарбулмасалу маќолњои танќидиву њаљвї камбудї ва нуќсонњои аъзои љомеаро аз ягон љињат
фош мекунанд. Нависанда Рањим Љалил инро ба назар гирифта, аз забони ќањрамонони асар
онњоро истифода кардааст.
Ќисмати дигари зарбулмасалу маќолњои тољикї аз лињози мазмуну муњтаво ба панду њикмат
монанд мебошанд. Ин гуна зарбулмасалу маќолњо «ќариб њамаи масъалањои зиндагию
амалиѐти инсонро дарбар мегиранд. Дар њар кадоми ин мавзӯъњо нуќтаи назари фалсафї,
ахлоќї, эстетикї, иљтимої ва дидактикии халќ инъикос ѐфтааст» [4, с. 84].
Табиист, ки байтњо ва мисраъњои шеърї ва гуфторњои шоирону адибон дар байни халќ пањн
гашта, ба њукми зарбулмасалу маќол даромадаанд. Он байту мисраъњо хазинаи фолклори
халќиро васеъ мекунанд. Дар романи «Шўроб» низ байту њикматњои китобї, ки ба ќалами
шоирони классикї тааллуќ доранд, корбаст гаштааст.
Масалан, ин байт аслан њикмат ва моли шоир аст, аммо њукми маќолро гирифтааст:
Аз нохуни паланг чї нуќсон ба пои фил?
Тољи хурўсро чї ѓам аз нўли мокиѐн? [8, с. 200].
Дар мисоли болої дида метавонем, ки байт дар алоњидагї мазмуну маънои мушаххас дорад
ва дар байни халќ гоњо мисраи якумаш бештар ба кор меравад.
Дар романи «Шўроб» зарбулмасалу маќолњо, ки аслан аз осори адибон ба фолклор роњ
ѐфтаанд, истифода гашта бадеият ва зебоии тасвири нависандаро таъмин кардааст. Масалан,
зарбулмасалу маќолњои зерини китобиро метавонем ба назар бигирем:
“Дардо, ки рози пинњон хоњад шуд ошкоро” [8, с.38] – мисраъ моли Њофизи Шерозї аст.
Зоњиран, ба назар мерасад, ки зарбулмасалу маќолњои «Об агар сад пора гардад, боз бо њам
ошност» [9, с. 109] ва «Асал бошад, магас бешубња аз Баѓдод меояд» низ моли шоире будаанд, ки
ба фолклор роњ ѐфтаанд.
Ин гуна мисолњо аз он гувоњї медињанд, ки маќолу зарбулмасалњои пурмазмуни китобиро
халќ сара карда мечинад ва онро зарра-зарра дар љойи даркорї истифода бурда, суханашро бо
онњо ҳотамкорї мекунад. Нависанда бошад, айнан њамин корро дар сатрњои навиштааш иљро
мекунад.
Зарбулмасалу маќолњои панду ахлоќї ва омўзанда нисбат ба танќидї ва њаљвї зиѐдтар
истифода карда шудаанд. Зарбулмасалу маќолњои панду ахлоќї дар мавриди худ истифода
гаштаанд, ки ба хонанда моњият ва ањамияти онњоро нишон медињанд. Барои мисол
зарбулмасалу маќолњои зеринро метавонем номбар кунем, ки хусусияти панду ахлоќї доранд:
“Аввал бубин љои худ, пас бимон пои худ” [8, с. 32], “Аввал андеша баъд аз он гуфтор” [8, с. 80],
“Накўбї дареро, накўбанд даратро” [8, с. 113], “Захми тири камон мераваду захми забон не” [9,
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с. 31], “Њар сухан љоеву хар нукта маќоме дорад” [9, с. 94], “Панди наѓз ќанди наѓз” [9, с. 217],
“Сабр кунї аз ѓўра њалво мепазад” [9, с. 236], “Љомаи бамаслињат кўтоњ намеояд” [9, С. 254].
Азбаски ѓояи асосии романи «Шўроб» ба масъалаи ташаккули синфи коргар дар шимоли
Тољикистон бахшида шудааст ва дар асоси он тарбияи мењнатдўстї ва мењнати њалоли одамон
меистад, ќисми муайяни зарбулмасалу маќолњои дар романи «Шўроб» истифодашуда ба
масъалаи мењнат ва мењнатдўстї марбут мебошанд. Нависанда бо истифодаи ин гуна
зарбулмасалу маќолњо кўшиш кардааст, ки мењнатдўстї ва машѓул гаштан ба корро ба
хонандагонаш тарѓибу ташвиќ намояд. Н. Маъсумї таъкид кардааст, ки яке аз хусусияти
бењтарини халќ мењнатдўстї аст, ки дар зарбулмасал ва маќолњо инъикос ѐфтааст [6, с. 139].
Зарбулмасалу маќолњои “Ба як мард чил њунар кам” [8, с. 22], “Кори њар кас ба ќадри химмати
ўст” [9, с. 89], “Аз ту њаракат аз ман баракат, гуфт Парвардигор2 [9, с. 109], “Кори пагоњї
бобаракат мешавад” [9, с. 202], “Ёр ањлу кор сањл” [9, с. 220], “Дар Бухоро табарзан як тангаю ин
љо бизан дањ танга” [9, с. 221], “Кори некў кардан аз пур кардан аст” [9, с. 223], “Гунљишкро кї
кушад? Ќассоб” [9, с. 237], “Њар кору як сабабгор” [9, с. 245], “Кори имрўзаро ба фардо магузор”
[9, с. 293] аз замонњои ќадим барои тарѓиби касбу кор ва њунару њунармандї баѐн мегардид.
Аммо ба андешаи мо маќолњои «Шӯњрат аз мењнат» ва «Умр кўтоњ асту шўњрат безавол»
замони шўравї пайдо гаштаанд. Чунин падидаро В. Асрорї мушоњида карда, натиљаи
таѓйирѐбии шуури одамон номидааст [3, с. 18]. Нависандаи мушоњидакор инро санљида, дарк
кардааст, ки аллакай ба гуфтугўи коргарони Шўроб ворид гаштааст ва њукми маќолро
гирифтааст:
Тамомкунандаи мактаби кўњшиносї Шодиев чун ангишткан шӯњрат ѐфта, сардори бригада
таъин шуд ва дере нагузашта бригадаро њам машњур гардонд. “Шўњрат аз мењнат” мегўянд, ки
дуруст [8, с. 436]. Ё ки:
Холи Ворухї оњи бадарде кашид. – “Умр кўтоњ асту шўњрат безавол” гуфтаанд. Умри кўтоњ
дида бошад њам, шўњраташ мемонад [9, с.451].
Нависанда дар баробари зарбулмасалу маќолњои анъанавї, ки дар тарѓибу ташвиќи мењнат
гуфта шудааст ва маќолњои навро њам истифода кардааст.
Зарбулмасалу маќолњои иљтимої, ки ифодакунандаи зиндагии одамон њастанд, дар
ќисматњои гуногуни романи «Шўроб» ба назар мерасанд. Ин гуна зарбулмасалу маќолњо барои
инъикоси њаѐти мардум, барои тањкими образњо фаровон ба кор рафтаанд, ки бешубња, ба
њиссиѐти хонанда таъсир мерасонанд ва ўро ба умќи воќеањои тасвиршаванда дохил мекунанд,
водор месозанд, ки дар баробари персонажњои асар мушкилотро тањаммул кунад.
Дар ќисмњои якум ва сеюми роман, ки њаѐти пешазинќилобї ва давраи шўравї тасвир
гаштааст, ки зарбулмасалу маќолњои иљтимої нисбати ќисмати дуюм зиѐдтар ба кор рафтаанд
ва зоњиран ин ба он хотир аст, ки нависанда бо истифодаи зарбулмасалу маќолњои иљтимої
мехоњад, ки њаѐту зиндагї ва рўзгори пурмашаќќати мардумро то Инќилоби Октябр ва дар
даврони Шўравї тасвир намояд. Зарбулмасалу маќолњои «Кулол дар мундї об мехўраду
бофанда кафангадо» [8, с. 22], «Об ба сой менигараду пул ба бой» [8, с. 74], «Агар бедона барои
дона ба дом намеафтод, ба вай њеч кас бедона ном наменињод [8, с. 81], «Сари бечора – хонаи
хаѐл» [8, с. 151], «Гушна ба шер мезанад» [8, с. 179], «Њар рўз ид нест, ки кулча хурї» [1, с. 192],
«Худи муш чист, ки каллапочааш бошад» [8, с. 237], «Камбаѓалро аз болои шутур саг мегазад [8,
с. 253], «Гапи бепул – дуои номаќбул” [8, с. 257], «Дар њама љо хурўс як хел љеѓ мезанад» [8, с.
261], «То табар омадан кунда осуда аст» [8, с. 264], «Хор агар лозим шавад, уштур кунад гардан
дароз» [8, с. 264] дар ќисмати якуми роман хеле моњирона мавриди истифода ќарор гирифта, ба
матн ихчамї ва пурмаъної зам кардааст. Интихоби чунин зарбулмасалу маќолњои иљтимої аз
он дарак медињад, ки Рањим Љалил дар байни халќ бисѐр гаштааст ва забони мардумро хуб
омўхта, дурдонањои пурљилоро аз байни халќ гирифта онро боз ба халќ пешнињод кардааст.
Зарбулмасалу маќолњо барои таъмини халќияти забони нависанда хидмат кардаанд [ниг.: 1, с.
76].
Дар ќисми дуюми роман зарбулмасалу маќолњои зерин, ки хусусияти иљтимої доранд, ба кор
бурда шудааст: «Нони заѓора ишкам чаѓора» [9, с. 67], «Аз анбори холї сад ман шолї» [9, с.
113], ки дар њолати аввал барои тасвири шароити нохуши зиндагї дар водии Фарѓонаро муллои
бухорої танќид мекунад ва дар њолати дуюм ќўрбошии нав ба Холи Ворухї ваъдањои зиѐд
медињад, агар бо ў њамроњ шавад.
Дар ќисмати сеюми роман нависанда њаѐти иљтимоии коргарон ва шахтѐрони «Шўроб»-ро
дар замони шўравї тасвир мекунад. Холи ворухї, ки дар ќисмати сеюми роман аз 90-сола боло
аст, дар ѓами кашидани роњи оњан ба кон мебошад. Ў ин андешаашро ба Петр бо маќоли «То
тўй накунї аз ош сер намешавї» [9, с. 290] ифода мекунад.
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Маќолу зарбулмасалњои «Мардум галарав» [9, с. 357], «Ангур ангурро дида чумак мезанад» [9,
с. 364], «Туро газад маро чї ғам?» [9, с. 364], «Гўсолаи ифлос подаро меолонад» [9, с. 412], «Њар
2020кунад

кас
ба худ кунад, ба дигарон чї суд кунад?» [9, с. 452] моњияти иљтимої доранд ва то
кунун мавриди истифода қарор дошта, дар асарњои нависандагон ва гуфтори мардум ба назар
мерасанд. Аммо зарбулмасалу маќолњои иљтимоие њам њастанд, ки доираи истифодаашон кам
буда, нависанда тавонистааст, ки онњоро дар мавридаш истифода бурда, барои ибрози моњияти
масъала кор фармояд.
Посбони идораи кони Шўроб дар маљлиси кушодаи коргоњ суханронї намуда, шикоят
мекунад, ки вазифаи ў ба директори кон чой дам кардан нест, вай аз роњбар – Шукуров
мехоњад, ки сухани хуб шунавад. Аз ин хотир, дар маљлис фикрашро бо зарбулмасали халќї
ифода мекунад:
«Ду сол боз њамин идораро мепояму ду дањан гапи ширини роњбарамонро нашунидаам.
Дили гурба чї мељўяд? Шири ќаймоѓдор [9, с. 363].
Нависанда махсус зарбулмасали «Дили гурба чї мељўяд? Шири ќаймоѓдор»-ро ба тарзи
талаффузи лањља ба љои ќаймоќ – ќаймоѓ нагуфтааст. Бо ин роњ вай ишора кардан мехоњад, ки
зарбулмасали мазкур моли мањалли воќеањои тасвиршаванда аст.
Рањим Љалил дар романи «Шўроб» мањорату малакаи худашро комилан истифода кардааст, то
ин ки дар нутќи персонажњои асараш зарбулмасалу маќолњо фаровон истифода гардида,
халќияти забони асарро таъмин кардааст.
Дар фолклори миллатњои гуногун зарбулмасалњои ба њам монанд вомехўранд. Дар романи
«Шўроб» масъалаи дўстии халќњо ситоиш гаштааст ва табиист, ки дар нутќи ќањрамонони
миллатњои гуногун замбулмасалу маќолњо истифода мегарданд. Дар роман зарбулмасалу
маќолњо ба забонњои ќирѓизї, ќазоќї, ўзбекї оварда шудааст, аммо зарбулмасалњои русї
бошад, дар тарљума оварда мешавад.
Табиист, ки халќњои тољику ўзбек дар канори њам таърихан зистаанд ва як ќатор
зарбулмасалу маќолњои аз лињози маъно муштарак ва тарљумашуда њам доранд. Бино бар
андешаи муњаќќиќон дар водии Фарѓона робитаҳои фолклори тољик ва ўзбек бенињоят
доманадор ва густарда аст. Муњаќќиќ Н.Азимов дуруст ќайд кардааст, ки «робитањои эљодиѐти
дањонакии ўзбекон ва тољикони водии Фарѓона дар тамоми жанрњо – афсона, латифа, наќлу
ривоят, байт, рубої, суруду бадења, ашўла, зарбулмасалу маќол, чистон равшан зоњир
мегардад» [2, с. 148]. Аз ин лињоз, дар романи «Шўроб» нависанда аз зарбулмасалу маќолњои
ўзбекї истифода кардааст. Одатан, зарбулмасалу маќоли ўзбекї бо забони асл ва ѐ тавре ки дар
лањља истифода мегардад, оварда шудааст.
Дар роман ваќте ки муллои дарвозиро шахтѐри работї тарсонида нисфи пулашро мегирад,
маќоли ўзбекиро дар нутќи ин мард истифода кардааст:
«Акнун туро ба роњи калони аробагузар бароварда мемонам. Ба куљо, ки хоњї меравї. Ба пеш
даро натарс. Тўй медињї ѐ барои кафану манањбандат нигоњ медорї, кори ту. Мондагияш азони
худат… Баъзе кунларни ќурбони булай, гуфтааст ўзбак» [9, с. 353]. Тарљумаи ин маќол –
ќурбони баъзе рўзњо шавам мебошад. Ба њамин монанд, дар Хуљанд маќоле њаст, ки экиваленти
маќоли номбурда мебошад – баъзе рўзњова гардам, баъзе рўзњоя занам.
Дар мисоли зерин бошад, як ќисми маќол тољикї, ќисми дигараш ўзбекї аст. Чунин њолат
барои водии Фарѓона амри муќаррарї аст, ки дар романи «Шўроб» истифода гаштааст. Инро
дар мисоли зерин мебинем: «Бењуда намегўянд, ки «замона зўрнокию тамошо кўрникї» [8, с.
136]. Бо забони асл овардани зарбулмасалу маќолњои ўзбакї воќеияти забониро инъикос
кардааст, вале ин ќабил мисолњо зиѐд нестанд.
Маќоли ўзбекии «Йўл азоби – гўр азоби» дар роман ба забони асл оварда шудааст, ки њар
тољикистонї метавонад онро бидуни тарљумон фаҳмад, яъне азоби роњ – азоби гўр аст.
Аммо дар баробари ин њаминро њам бояд қайд кард, ки аксари маќолу зарбулмасалњои тољикї
ба ўзбекї њам тарҷума гардида, фолклори ин халќро ѓанї гардонидаанд. Барои мисол, маќоли
«Њар кас кунад ба худ кунад, ба дигарон чї суд кунад?» [9, с. 458] ба ўзбекї тарљума гашта –“ њар
ки ќилсан узинга” тарљума гаштааст.
Дар ќисмати сеюми роман як маќоли ќазоќї бо забони асл дар нутќи Пашахола оварда
шудааст:
– Шўхї карда бошї, ин ќадар помидор барин сурх нашав. Якум бор нест, ки гапњои хомро
гуфта, пухтаяшро шунида нагирї, – тасаллибахшї намуд Пашахола ва ногоњ ба ќазоќї гузашт:
«– Туяни ўлкани купирдан таѐќ жийди» – мегўянд ќазоќон. Калоншавандањоро њамин тавр огоњ
карда истодан бењтар аст, ки аз худ нараванд [9, с. 410].
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Нависанда тарљумаи ин маќолро дар повараќ овардааст, ки шутури калон аз кўпруки майда
зањмат мекашад аст. Дар контекст чунин хулоса кардан мумкин аст, ки шахсони мансабашон
паст њам метавонанд, ки калонњоро азият дињанд.
Як маќоли арабї њам дар асар оварда шудааст, ки «Кулли љадидун лазиз» мебошад.
Нависанда тарљумаи онро дар асар «њамаи навињо ширинанд» овардааст [9, с. 233].
Мебинем, ки дар роман зарбулмасалу маќолњои ўзбекї, арабї ва ќазоќї яктогї бошанд њам, ба
забони аслашон оварда шудаанд, аммо ќирѓизию русї бошанд, ба тољикї оварда шудаанд.
Зарбулмасалу маќоли халќњои гуногун ба тарзи зист ва зиндагии онњо муносиб гуфта мешавад.
Баъди задухўрди Арслоналї бо Љўрабошї вай вазъиятро бањо дода мегўяд:
«… Лекин бењуда нагуфтаанд, ки оташдонро аз коњу ўтовро аз роњ дуртар бар. Аз рўи эњтиѐт
аз ин љо онтарафтар, ба љои панањтар аз чашми рањгузарњо ўтов занем, бењтар мешуд [8, с. 156].
Маќоли ќирѓизии «Одами хушрўй њамазеб мешавад» аз забони модари Арслоналї садо медињад
[9, с. 214].
Ваќте ки Эсанпай Даря ва Давлатро ба ўтови модарарўсаш меорад, ба пиразан мухтасар дар
бораи омадагон маълумот доданї мешавад:
– Салом, тинљї. Шаб њам дарозу ќисса њам, – бо масали ќирѓизї љавоб гардонд Эсанпай, –
гуфта медињам, ки кистанд… [8, с. 118].
«Шаб њам дарозу ќисса њам» - тарљумаи маќоли ќирѓизї аст. Аммо нависанда дар њамин
гуна маврид варианти тољикии ин маќолро аз забони Холи Ворухї дар варианти «Ин ќисса
дароз асту вале шаб кўтоњ» овардааст [8, с. 283]. Бо ин роњ нависанда њушдор медињад, ки дар
забони тољикї бо ин мазмун маќол њаст.
Зарбулмасалу маќолњои русї дар роман ба кор рафтаанд ва аксар ваќт онњо ба тољикї
тарљума гаштаанд, ки ин аз як тараф мањорати Рањим Љалилро дар тарљумаи њикмати халќ
нишон медињад. Нависанда комилан метавонист, ки зарбулмасалу маќолњои русиро дар намуди
асл орад, яъне бо забони русї, аммо ба ин кор даст назад. Ба андешаи мо даст задан ба чунин
усули таълиф аз як тараф ѓурури миллии нависанда буд ва аз тарафи дигар нишон додани
назокат ва иќтидори забони тољикї.
Худи симои Пѐтр Данилов, ки дўстдори фарњангу маданияти тољикон ва забони тољикї аст,
дар он замон симои идеалии руси дар Тољикистон истиќоматкунандаро нишон медод. Дар асл
дар байни русњои солњои 60-ум русњои донандаи забони тољикї ва фарњангу адабиѐти тољик кам
буданд.
Масалан, маќоли русии «Любопытство † свойство детей» дар нутќи Пѐтр Данилов ба
тољикї «Кунљковї ба бачагон хос аст» оварда шудааст [8, с. 46].
Дигар маќолњои русї бо радифи тољикї гоњо оварда мешаванд. Масалан, дар гуфтугўи байни
Даря ва Давлат як маќолро яке бо русї гўяд, дигаре бо тољикї онро баѐн мекунад:
«… Аммо ту, балоча, маро ба гапњои дигар гирифтию нагуфтї, ки он ќадар босмачињоро
зери сангу хор карданат рост ѐ не? Охир, оташ набошад, дуд намешавад гуфтаанду…
– Шамол набошад, шохи дарахт намељунбад мегўем мо, – Давлат њам аз худ маќоле зам намуд
[9, с. 156].
Оташ набошад, дуд намешавад тарљумаи тољикии зарбулмасали «Не бывает дыма без огня»
аст.
Ба ин монанд ба њам омадани ду зарбулмасал: «Харбуза аз полакаш дур намешад» ва
«Яблоко от яблони не далеко падает» боз њаминро нишон медињад, ки забони тољикї мисли
забони русї аз зарбулмасалу маќолњо бой аст. Ин зарбулмасалњо дар нутќи Холи Ворухї чунин
оварда шудааст:
«Нафсуламри гап харбуза аз полаку себ аз дарахташ дур намефарояд, хислати халќи
худашро дорад: ба таърифи дигарњо гузарад булбули гўѐ аз худаш, ки сухан шуд, мани бечора
гунгам ягон-ягон меѓунгам» [9, с. 234].
Нависанда бо ин роњ паѐмашро ба нафароне мерасонад, ки забони тољикї мисли забони русї
ѓанї нест гуфта даъво мекунанд ва исбот мекунад, ки њар забулмасалу маќоли русї дар тољикї
ќаринањои худашро дорад ва муњим он аст, ки тарљумаи кўр-кўрона накарда, аз хазинаи забони
халќ муодили онњоро истифода баранд.
Агар бодиќќат нигоњ кунем, аксарияти зарбулмасалу маќоли тољикї дар нутќи Холи Ворухї
истифода мегардад. А.Сайфуллоев ва М.Файзуллоева чунин мењисобанд, ки «Холи Ворухї
образи бадеї ва ҳақиқии як ќатор коргарони мањаллї мебошад, ки дар љањаннами кони ангишт,
заводњои пахта ва роњњои оњан мењнат мекарданду роњат намедиданд» [10, с. 270]. Доир ба
образи Хол ва муборизањои ў муаллифони дар боло зикршуда андешањои худро баѐн кардаанд.
Ба андешаи мо Холи Ворухї на танњо образи бадеии ҳақиқии коргарону ангиштканон, балки
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бепоѐн, байту сурудњои халќию китобї аст. Нависанда забони ўро чунон фардї ва бадеӣ
2020 
гардонидааст,
ки аз хондани навиштор фањмидан мумкин аст, ки он нутќ ба Холи Ворухї
тааллуќ дорад.
Такрори зарбулмасалњо њам дар роман љой доранд, ки њар кадоме дар мавриди даркорї
гуфта шудаанд.
Нависанда гоњо зарбулмасал ва маќолњои дар байни халќ ба тарзи кўтоњ пањнгаштаро дар
намуди пурраш меорад ва бо ин кораш хотиррасон мекунад, ки шакли пурраи онњо њаст.
Албатта, барои дарѐфт ва љамъоварии шакли пурраи зарбулмасалу маќолњо нависанда зањмат
кашидааст.
Маќоли «Кулол дар мундї об мехўраду бофанда кафангадо» дар байни мардум дар шакли
кўтоњи «кулол дар мундї об мехурад», ки ќисми якуми маќоли пурра аст, пањн гаштааст [8, с.
22]. Њамчунин ќисми дуюми он њам дар шакли «бофанда - кафангадо» пањн шудааст. Нависанда
шакли пурраи онро дар роман бомаврид дар тасвири зиндагии Њакимшоњ – падари Давлат
истифода кардааст, ки ба таври конкретї зиндагии устои камбаѓалро равшан кардааст:
«Даромадаш њам кам набуд. Лекин аз тори ин даромад амалдор мезаду аз пудаш мулло. Ин буд,
ки ин одами панљ панљааш њунари њољатбарори мардум, бо мўњтољї умр ба сар мебурд.
Чунончи дар зарбулмасали он замон гуфта мешуд: «Кулол дар мундї об мехўраду бофанда
кафангадо», хонаи ў њатто аз чизу чорањое, ки худи ў месохт, таъмин набуд» [8, с. 22].
Маќоли «Гўши ман девори ќиѐмату пушти ман ‟ кундаи ќассоб», ки маънои ањамият надодан,
ба эътибор нагирифтан мебошад, варианти дигаре њам дорад, ки дар шакли кўтоњи «Пушти
ману табари ќассоб» дар байни мардум пањн гаштааст. Дар роман пиразане тасвир ѐфтааст, ки
њангоми бо об пур кардани обанбори Ќайроќум намехост, ки манзили ќадимаашро тарк кунад.
Дар њоли он кампир нависанда чунин тасвирро овардааст: «Аммо пиразан якрав, ба ибораи
«гўши ман девори ќиѐмату пушти ман – кундаи ќассоб», ба гапи њељ кас надаромада, менишаст»
[9, с. 455]. Ин варианти пурраи маќол ва сањењи он мебошад. Нависанда тавонистааст фањмонад,
ки варианти дар байни халќ пањншудаи «пушти ману табари ќассоб» нодуруст аст ва аслан он
бояд кундаи ќассоб бошад.
Хусусияти дигари зарбулмасалу маќолњо, ки дар романи «Шўроб» истифода гаштаанд, кам
такрор гаштани онњо аст. Маълум аст, ки нависанда Рањим Љалил аз мактаби эљодии Њаким
Карим гузаштааст. Вай њам мисли Њаким Карим дар асарњояш кўшиш мекард, ки зарбулмасалу
маќолњоро такрор накунад. Истифодаи зиѐди зарбулмасалу маќол як хусусияти хоси асарњои
Рањим Љалил аст, ки сабки нависандагии ўро бозгў мекунанд.
Бо омўзиши зарбулмасалу маќолњои романи «Шўроб» чунин хулоса карда метавонем, ки
Рањим Љалил зиндагї ва фарњанги мардумро хуб омўхта, зарбулмасалу маќолњои зиѐдро дар
асарњояш истифода кардааст. Ба ѓайр аз ин зарбулмасалу маќолњоро дар асараш тавре ба кор
бурдааст, ки мавќеи истифодабарияшон равшан мегардад, ки бешубња ин кор дар оянда барои
тартиб додани фарњанги зарбулмасалу маќолњо дар осори Рањим Љалил хидмат мекунад.
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Маълум аст, ки матбуот аз воситаҳои аввалини иттилоърасон дар миѐни ВАО ба шумор
меравад. Маҳз нашрияҳо аввалин шуда ҷомеаро аз ҳодисаҳои вақтӣ огоҳ мекарданд. Ба ин восита
бо баррасии мавзуоти мухталиф афкори мардумро бобати масъала ва пробелмаҳо тағйир
медоданд. Муаллифон дар мақолаи худ маҳз ба ҳамин самт такя кардаанд. Муаллифони мақола
зимни баррасии мавзӯъ газетаи “Бухорои Шариф”-ро чун аввалин нашрияи тоҷикӣ мисол оварда,
онро заминагузори афкори ояндабинию ояндашиносӣ, созандагию пешрафт ва рӯ овардан ба
газетаву илмомӯзӣ муаррифӣ намудаанд. Ба андешаи муаллифон “Бахорои Шариф” ҷомеаи
тоҷикзабонро аз муҳиммияти матбуот бархурдор карда, минбаъд дар ташаккули афкори
мардуми Бухоро дигаргунии ҷиддӣ ворид сохт. Аз ҷумла фикру андешаи мардум, хосатан онҳое, ки
донишмандӣ ва рушди китобу китобхониро меписандиданд, ба куллӣ дигар намуд. Баъдҳо, агарчи
“Бухорои Шариф” барҳам хӯрда бошад ҳам, ба мо маълум аст, ки онҳое, ки ба воситаи ин нашрия
афкорашон бедор гардида буд, роҳи илму донишро идома доданд ва дар таъсиси чанд нашрияи дигар
саҳми худро гузоштанд.Ҳамчунин муаллифон дар мақолаи худ иброз медоранд, ки “Бухорои
Шариф” чун саромади матбуоти тоҷик дар афкори ҷомеаи пешқадам андешаи таъсиси
нашрияҳоро бедор намуд ва минбаъд, дар заминаи он чандин нашрияҳо таъсис дода шуданд ва яке
аз онҳо нашрияи “Овози тоҷик” мебошад.Ҳамин тавр муаллифон қайд кардаанд, ки нашрияҳои
“Бухорои Шариф” ва “Овози тоҷик” дар матолиби худ аз ҳаѐти мардум ва аз проблемаи онҳо
менавиштанд. Ба дарди мардум наздик ва ба афкори онҳо созгор будани ин нашрияҳо боиси
маълуму машҳур гардиданашон шуд.
Ключевые слова: пресса, первоисточник, «Бухорои Шариф», «Овози тоджик», развитие,
формирование, трансформация, сознание, общество
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Как известно, пресса является одним из первых средств коммуникации. Именно газеты
изначально первыми информировали общественность о происходящих событиях, обсуждая
различные темы, они изменяли мнение людей о разничных вопросах и проблемах. В своей статье
авторы делают акцент в этом направлении и, анализируя данную тематику, назвали «Бухорои
Шариф» первым таджикским изданием и основой дальновидного и творческого мышления,
прогресса и обращения к газетам и науке. По их мнению, издание «Бухорои Шариф» ознакомило
таджикоязычную общину с важностью прессы и внесло существенные изменения в формирование
общественного мнения в Бухаре. В частности, радикально изменились взгяды людей, особенно тех,
кому нравилось познавать и развивать книги и читать их. Позже, несмотря на то, что издание
“Бухорои Шариф” было расформировано, те, у кого пробудились идеи посредством его
публикаций, продолжили путь в науке и осовении знаний и внесли свой вклад в создание нескольких
других изданий. Авторы также заявляют, что «Бухорои Шариф» как предшественник
таджикской прессы в сознании развитого общества пробудил идею создания изданий, и на его
основе была образована в том числе газета - «Овози тоджик».Так, авторы отмечают, что
«Бухорои Шариф» и «Овози тоджик» в своих статьях писали о жизни людей и их проблемах,
заинтересованность в близости к людям и их боли сделали эти публикации известными и
популярными.
Key-words: press, primary source, “Bukhoroi Sharif”, “Ovozi Tojik”, development, formation,
transformation, consciousness, society
As far as we are concerned the press is concerned to be one of the first means of communication.
Namely, newspapers were the first ones informed the public about the events taking place. Thus, by
discussing various topics, they changed people`s opinions about different issues and problems. In his
article, the author focuses on this direction. Having analyzed the relevant topic, the author of the article
called “Bukhoroi Sharif” the first Tajik publication and the grounds of far-sighted and creative thinking,
progress and appeal to newspapers and science. In conformity with the author`s opinion, “Bukhoroi
Sharif” introduced the Tajik-speaking community to the importance of the press and made significant
changes aimed at formation of public opinion in Bukhara. In particular, people`s views, especially those
who liked to learn and develop books and read them, have radically changed. Later on, no matter what,
“Bukhoroi Sharif” was disbanded and those who awakened their ideas through this publication continued
the path of science and knowledge and contributed to the creation of several other publications.The author
also states that “Bukhoroi Sharif” as the predecessor of the Tajik press in the consciousness of the
developed society awakened the idea of creating publications, and on its basis a newspaper was formed,
including "Ovozi Tojik".Thus, the author notes that “Bukhoroi Sharif” and “Ovozi Tojik” in their articles
wrote about people's lives and their problems. The closeness of people to their pain and the harmony of
their views made these publications famous and popular.
“Матбуот чун воситаи классикии ВАО аз омилҳои муҳимтарини инъикоскунандаи воқеоти
зиндагӣ, ташаккулдиҳандаи афкори иҷтимоӣ буда, дар ҳар давру замон на танҳо ба ҳисси
ватандорӣ, худшиносию ифтихори миллӣ мусоидат кардааст, балки майда – майда халқи моро
ба пояи худогоҳӣ расонидааст. Тавассути он мо моҳияти зиндагӣ, муаммоҳои ҳаѐт, таррақиѐт,
иқтисодиѐт, инкишофи адабиѐту санъат ва амсоли инро дарк намудем, муносибати худро ба
дунѐ фаҳмидаву арзиш гузоштем. Ҳамчунин нақши матбуотро дар шинохту дарки моҳияти
ҳастии иҷтимоии миллат, орзую омол ва мақсаду вазифаҳои навбатии он, сарфаҳм рафтан ба
ҳастии маънавии шахс ва халқ, нодида гузоштан аз рӯи инсоф нахоҳад буд. Агар ба таърихи
матбуоти тоҷик назар афканем, ба ҳақиқати ин гуфтаҳо шубҳа намекунем”[8, с. 22].
Дар воқеъ, саҳми матбуот дар заминагузории истиқлолияти кишвар, тарғиб ва талқини
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, дӯстию иттифоқ, шинохти якпорчагии ватан саҳми калон
гузошту гузошта истодааст. Ҳамчунин аз асолати матбуот бармеояд, ки он дар тӯли таърих
барои пос доштани забони давлатӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ хизмати басо бузург кардааст.
Ҳаминро ба назар гирифта, Перезиденти мамлакат дар баромади хеш чунин иброз намуданд:
“Имрӯз беш аз пеш маълум мегардад, ки нақши воситаҳои ахбори омма дар ҳаѐти ҷомеаи
муосир чӣ гуна бузург аст. Дар ҳақиқат матбуот ва воситаҳои ахбори омма ба ташаккули
афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонанд.
Онҳо хусусан дар замони таҳаввулот ва тағйирѐбии самтҳои рушди ҷомеа, бадалшавии
идеологияҳо ва ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хоса пайдо мекунанд. Ҳама гуна
ҷомеаи демократӣ, алалхусус ҷомеаи кишварҳое, ки нав ба ин ҷода қадам гузоштаанд, ба
воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо ниѐзманд мебошанд.
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Таҷрибаи Тоҷикистони соҳибистиқлол нишон медиҳад, ки рӯзномаву маҷаллаҳо ва
телевизиону радио ҳамчун яке аз воситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба афкори омма метавонанд
2020 
ба ҳалли мушкилоти мавҷуда фаъолона мусоидат намоянд”[10].
Дар њаќиќат, воситаҳои ахбори омма, њам ватаниву њам хоричї дар ташаккули афкори омма
наќши барозанда доранд. “Дар шароити муосири муборизањои иттилоотї таъмини сариваќтии
фазои иттилоотї бо иттилои даќиќу сареъ аз муаммоњои мубрам аст. Ҳарчанд расонаҳои
хориљї бо раќобат ба пешрафти фаъолияти расонањои тољик саҳмгузор мебошанд, ба таври
амалї аз дастовардҳои журналистикаи љаҳонї бохабар месозанд, шаклу воситаҳои нави
пешниҳоди маводро нишон медиҳанд, барои матбуоти мустақил як воситаи асосии дарѐфти
иттилоъ ва сарчашмаи иттилоъ шудаанд, вале набояд фаромўш кард, ки хабарнигорони ин
расонаҳо бо назардошти манфиатњои кишвар ва муассиси худ хабару гузоришҳоро омодаву
пахш мекунанд”[4, с. 277].
Вақте ки воситаҳои таъсиррасон мегӯем, пеш аз ҳама пешорӯи мо матбуот меистад. Зеро
матбуот аз воситаҳое мебошад, ки асрҳо боз бо махсусияти худ дар пешбурди тамоми соҳаҳо
саҳм мегузорад. Зимнан он аз аввалин василаҳое ба шумор меравад, ки дар баробари иттилоъ
расонидан ба мардум ба ин васила ба афкор ва шуурашон таъсир мерасонд. Ҳамин хусусиятҳо
буд, ки матбуот дар миѐни омма аз ҷузъҳои асосӣ ба шумор рафт ва давра ба давра рушд намуд.
Шаклҳои беҳтари он пешкаши омма гардонида шуд.
Матбуот дар ҷомеаи мо дар муқоиса ба мамолики Ғарб баъдтар зуҳур намуд. Аз рисолату
аҳдофи он бармеояд, ки матбуоти мо низ маҳз ба хотири таъсир расонидан ба афкори умум ба
миѐн омад. Чуноне аз таърихи аввалин нашрияи тоҷикӣ - “Бухорои Шариф” маълумамон
мегардад, маорифпарварони Бухоро илоҷи таъсис додани рӯзномаро бо забони мардуми
таҳҷоии Бухоро ба воситаи мудири матбаа Левини яҳудӣ, ки ӯро барои фоидаи зиѐд дидан аз
чопи рӯзнома шавқманд гардонида розӣ кунониданд. Дар мактуб ба Элчихонаи рус
(Консулгарии Русия дар Аморати Бухоро воқеъ дар Когон) таъкид доштанд, ки таъсис додани
нашрияе ба забони мардуми маҳаллии Бухоро ба рушду ривоҷи муносибатҳои тиҷоратии
Бухорову Русия кӯмак мекунад. Инчунин барои итминони амири Бухоро ва Элчихонаи рус,
Мирзохоҷа Мирзобадаловро, ки дар Элчихонаи рус мутарҷим буд, ба ҳайси мудири масъули
нашрия муаррифӣ карданд. “Рӯзномаи “Бухорои шариф” дар мавқеи маорифпарварӣ истода,
хонандагони худро бо забони сода аз воқеаҳои ҷаҳон, масъалаҳои гуногуни таърихӣ, ҷуғрофӣ,
адабиѐт ва ғайра огоҳ мекард. Дар саҳифаҳои он махсусан зарурияти омўхтани илму дониш ва
мақолаҳои ташвиқотӣ, оид ба ин масъала чоп мешуданд [1].
Албатта, дар навбати аввал аз аҳдномае, ки бо Левини яҳудӣ буд, танҳо пешбурди тиҷорат
фаҳмида мешаваду бас. Ҳол он ки маҳаки нашрияи “Бухорои шариф”-ро маорифпарварӣ
ташкил медод. Бо матолиби дарҷкарда аз масъалаҳои доғ ба афкору шуури ҷомеа таъсир
мерасониданду онҳоро барои таҳсил, омӯхтани илмҳои замона ташвиқу тарғиб менамуданд:
“Дар ќиболи дигар њадафњо, раванди мутамарказии расонањо ин аст, ки онњо тавассути ахбору
иттилооти худ дар андешаронии љомеа наќш гузошта, афкори умумро дар масире, ки ниѐз
доранд, шакл медињанд” [6, c. 305].
Бешак, рисолати аслии ҳар восита, хоҳ телевизион бошад, хоҳ радио ѐ матубот пеш аз ҳама
созандагист. Яъне, он масъалаҳое, ки оромию сулҳу субот, пешрафту ободӣ, ҳамдигарфаҳмию
ваҳдат ва амсоли инро ба бор меорад, ба ҷомеа ташвиқ намуда, роҳ ҳалли онро дар шаклҳои
гуногун ба омма пешкаш мекунад. Аз ҳамин нуқта метавон хулоса кард, ки ҳар воситае, ки ба
миѐн меояд, ҳатман дар заминаи кадом масъала зуҳур менамояд. Аз пайдоиши нашрияи
“Бухорои шариф” мебинем, ки он дар натиҷаи сафари аҳли илму маърифат ба мамолики
мутараққии дунѐ ва ошноии онҳо бо комѐбиву муваффақият, дастоварду навгониҳои мардумони
кишварҳои дигар мебошад. “Аз ҷониби дигар, таъсиси рӯзномаҳои форсӣ дар садаи Х1Х дар
сарзаминҳои мухталиф - Ҳиндустону Эрон, Туркияву Афғонистон, Мисру Инглистон ва ба
рағми ҳамаи монеаҳо нашрияҳои форсии охири садаи Х1Х ва оғози садаи ХХ "Ахтар", "Қонун",
"Ҳабл-ул-матин", "Парвариш", "Чеҳранамо", ҷаридаву маҷаллаҳои туркиву тоторӣ ва
озарбойҷонии "Сирот-ул-мустақим", "Тарҷумон", "Мулло Насриддин" ва монанди инҳо,
дастраси мунавварфикрон ва ислоҳталабони Осиѐи Миѐна мегардид, ки аз байни одамони одӣ
низ касони назаркунанда ба матбуот пайдо шудан гирифтанд” [3].
Дар асл агар кишвари дилхоҳ ба таҳаввулоту дигаргуниҳо ниѐз дошта бошад, дар он будани
мунавварфикрону тараққихоҳон ҳатмист. Зеро бидуни ин афрод дигаргунӣ ба миѐн омаданаш
дар гумон аст. Ин раванд ҷунбишу инқилобҳои пайиҳам мехоҳад. Далелҳои мавҷуда баѐнгари
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онанд, ки дар оғози садаи ХХ дар баробари ошноии ҷадидон ва маорифпарварони тоҷик бо
адабиѐту матбуоти ҳамзабонону халқҳои дигар, ҳамчунин табаддулоту инқилобҳои барзиѐд ба
амал омаданд, ки дар сохти давлатдории давр таъсири амиқ гузошт. “Равшанфикрону
тараққихоҳони Бухоро бо вуҷуди маҳдудияти фаъолияташон ва таъқиби ошкору ниҳон аз
ҷониби ҳукуматдорон бо ҳар роҳу восита мекӯшиданд, ки камбуду норасоиҳои ҷомеаро рафъ
сохта, мардуми Бухороро ба сӯйи тараққию тамаддун ҳидоят намоянд. Мактаби ҷадиди
Абдулвоҳиди Мунзим, ки ҳамроҳ бо шарикдарсонаш Садриддин Айнӣ, Ҳамидхоҷаи Меҳрӣ ва
Аҳмадҷони Ҳамдӣ таъсис дода буд, дар муддати кӯтоҳ дар байни мардум эътибору нуфузи зиѐде
пайдо карда, боиси эҷоди муборизаи ошкори навгароѐну муҳофизакорон гардид. Чуноне устод
С.Айнӣ таъкид мекунад: "Ҳукумати Бухоро, ки ба ягон кори одии маданӣ роҳ намедод, ба
нашри рӯзномае, ки дар пеши назараш чун муфаттише шуданаш мумкин буд, чӣ гуна роҳ дода
метавонист? [3] "
Маорифпарварони тоҷик дар замони худ матбуотро чун дармонбахши дардҳои маънавии
ҷомеа, тарғибгари ахлоқи хубу нек, пеш аз ҳама василаи асосии ташаккулдиҳандаи шуури ҷомеа
дониста, барои таъсиси он тамоми қувваи ҷисмонӣ ва зеҳнии худро истифода намуданд.
Билохира, аввалин нашрияи сирф тоҷикӣ 11 марти соли 1912 дар ҳаҷми чор саҳифа аз чоп
баромад. Муассиси он ҷавонбухориѐн ва ташаббускорони аслӣ аз онҳо роҳбарони ҳамонвақтаи
ҷунбиши ҷавонбухорӣ - Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷ буданд. Мирзо Муҳиддин аз
тоҷирони сарватманди қароқулфурўши Бухоро ва Мирзо Сироҷ аз табибони шинохташудаи
Бухоро маҳсуб мешуданд. Рўзномаи “Бухорои шариф” то 14-уми июл ҳаррўза аз чоп
мебаромад. Баъд он ҳафтае чор бор нашр мешуд. Зеро бо нияти ба мардуми ӯзбекзабон
расонидани ғояҳои худ ҷавонбухориѐн аз 14-уми июли соли 1912 ҷаридаи “Тўрон”-ро, ки чун
иловаи “Бухорои шариф” ташкил доданд, ки ҳафтае як маротиба аз чоп мебаромад. Дар моҳи
сентябр ин нашрия мустақил шуд ва Ғиѐс Ҳуснӣ муҳаррири он таъин гардид.
Азбаски харҷи нашрияҳо ба ин васила хеле калон шуд ва фоидаи моддии вай камӣ кард,
моҳи августи соли 1912 Левӣ аз ҳуқуқи нашр даст кашид. Мирзо Муҳиддин бо дигар
ҷавонбухориѐн маслиҳат карда, иттифоқе таъсис намуд, ки он чопи нашрияҳоро ба зимма
гирифт. Акнун таъсири ҷавонбухориѐн нисбатан бештар гардид ва шумораи мақолаҳои
характери пешқадамдошта афзуд.
Ҳамин равияи одӣ ва ҳамин эътибори “Бухорои шариф” аз тарафи муллоѐн ва
муллобачагони анъанапараст маҳкум ва таъқиб мешуд. Онҳо афкори ҷадидиро ҳамчун
андешаҳои ба маданияти форсӣ бегона инкор мекарданд. Аммо обрӯи рӯзнома байни
хонандагон меафзуд.
Ҳар қадаре ки обрӯи “Бухорои шариф” дар байни аҳолӣ меафзуд, ҳукуматдорони рус
ҳамоно аз вай хавф мебурданд ва аз пайи бастани он гардиданд. Аз ин рӯ, моҳи декабр
намояндаи губернатори Туркистон аз амири Бухоро хоҳиш кард, ки рӯзномаҳоро бандад.
Олимхон бо хушнудӣ ин хоҳишро қабул кард. 2 январи соли 1913 ба идораи нашрияҳо бо имзои
Петров мактуби зерин расид: “Мувофиқи хоҳиши аълоҳазрат амири Бухоро аз ҳамин рӯз
эътиборан нашри “Бухорои шариф” ва “Тӯрон” манъ карда мешавад” [1].
Собит шудааст, ки баъди пайдо шудани “Бухорои шариф” ва чопи 153 шумораи он дар
Бухоро таҳаввулоти куллӣ ба миѐн омад. Садриддин Айнӣ бо ишора ба ин менависад, ки
“Бухорои Шариф” ва “Турон” рӯз ба рӯз диққати мардумро ба худ бештар ҷалб мекарданд. Дар
тасаввури хонандагон фикрҳои нав пайдо шудан гирифт. Ин вазъ ба кайфи Элчихона мувофиқ
наомад” [2].
Нашри “Бухорои шариф” боиси он гардид, ки диди мардум ба шакли давлатдорӣ дигар шуд.
Андешаву шуури мардум ба дигар маҷро роҳ пеш гирифт. Чопи “Бухорои шариф” исбот намуд,
ки бухороиѐни ташнаи илму адаб мунтазири чунин як роҳнамо ва лавҳе буданд, ки афкори
онҳоро дар самти баланд бардоштани илму дониш сабаб шавад. “Бухорои шариф” бошад,
ҳамин рисолатро дар миѐни ҷомеа бозид ва афкореро падид овард, ки минбаъд, бо вуҷуди аз
байн рафтани ин нашрия, дар пешбурди илму дониш ва саводноккунонии мардум, хизмат
намуд. Вале, чуноне дар боло қайд намудем, ҳукуматдорони рус босаводӣ ва андешаву шуури
пешрафта ва ояндабиниро намехостанд. Бо ҳамин омилҳо ин рӯзнома баста шуд ва баъдан
нашрияҳое пайдо шуданд, ки бо таъсир расонидан ба афкори умум аз асоситарин проблемаҳои
даврро ҳал менамуданд. Бахусус нашрияи “Овози тоҷик” дар ин замина хеле фаъол буд.
“Овози тоҷик” рӯзномаи тоҷикиест, ки бо қарори КМ ВКП дар шаҳри Самарқанд таъсис
ѐфт. Шумораи аввали он бо унвони "Овози тоҷики камбағал" 25 августи соли 1924 интишор
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гардидаст. Чуноне аз таърихи пайдоиши ин ҷарида бармеояд дар ибтидои солҳои 20-уми асри
XX гурӯҳе аз фарзандони бонангу номус ва шарфманди тоҷик нагузоштанд, ки ин миллати
2020 
қадимӣ аз марзи Осиѐи Миѐна бенасиб монад. Онҳо дар баробари пантуркистон ва дигар
душманони миллати тоҷик, ки нобудии ин миллатро мехостанд, барои эҳѐи миллати тоҷик ва
забону нашрияҳои тоҷикзабон саъю кӯшиш ва хизмати шоистае кардаанд [10].
Андешаҳоеро низ вомехӯрем, ки аз муҳиммияти матуботи ин давр, бахусус нашрияи “Овози
тоҷик” гуфта шудаанд. “Ш.Шоҳтемур дар ташкил кардани якумин газетаи тоҷикӣ дар
Туркистон - “Овози тоҷик”, ки аз моҳи сентябри соли 1924 дар шаҳри Самарқанд мебаромад,
инчунин дар нашр кардани аввалин китобҳои дарсӣ, барои ба забони тоҷикӣ таълим додани
бачагони тоҷик дар мактабҳои советӣ хеле хизмат кард [7, с. 34]. “Дар шароите, ки пантуркизм
ҳукмфармо аст, масъалаи миллиро ҳал кардан ниҳоят душвор, илова бар ин, мутаассифона,
қисми равшанфикрони тоҷик таҳти ин вабои мудҳиш сару ҳисобашонро гум кардаанд. Тақдири
одамонро набояд як гурӯҳи одамони оҷиз ҳал кунад. Онҳо ҳуқуқ доранд ҷумҳурии мухтори
худро дошта бошанд, вазъияти ҳозира инро талаб мекунад. Мо ба ин ноил мегардем” [11]. “Дар
назди КМ Ҳизби Коммунистии Туркистон сексияи коммунистӣ буд, ки ман онро роҳбарӣ
мекардам. Барои мо таъсиси рӯзномаи аввалин бисѐр зарур буд, вале мо пул надоштем. Ман бо
Ҳоҷибоев шинос шудам ва ӯ, ки дар вазифаи раиси Комитети консесии (предоблконцесском)
вилояти Фарғона буд, барои таъсиси газета 2000 рубл дод” [5, c.16]. Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки
равшанфикрони давр муҳиммияти матбуот ва ба василаи он ташаккул додани афкори ҷомеаро
барои ҳифзи арзишҳои миллати худ, хеле муҳим медонистанд ва тамоми саъю талоши худро
баҳри ба вуҷуд овардани он ба харҷ медоданд.
Нашрияи “Бухорои шариф” ва “Овози тоҷик” дар матолиби худ мушкилҳои умдаро ба
баррасӣ мекашиданд. Аз ҳаѐти мардум ва аз проблемаи онҳо менавиштанд. Ба дарди мардум
наздик ва ба афкори онҳо созгор будани “Бухорои шариф” боис гардид, ки он ба маълуму
машҳур гардад. “Бухорои шариф” чун заминагузори матбуоти тоҷик, дар партави он ҷомеаи
тоҷикзабон аз муҳиммияти матбуот бархурдор гардида, минбаъд дар ташаккули афкори ҷомеаи
Бухоро дигаргунии ҷиддӣ ворид сохтанд. Аз ҷумла, фикру андешаи мардум, хосатан онҳое, ки
донишмандӣ ва рушди китобу китобхониро меписандиданд, ба куллӣ дигар намуд. Баъдҳо,
агарчи “Бухорои шариф” барҳам хӯрда бошад ҳам, ба мо маълум аст, ки онҳое, ки ба воситаи
ин нашрия афкорашон бедор гардида буд, роҳи илму донишро идома доданд ва дар таъсиси
даҳҳо нашрияи дигар саҳми худро гузоштанд.
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В статье исследуются пути повышения эффективности дошкольных учреждений в подготовке
детей к школе, а также анализируются следующие вопросы: основные задачи дошкольных
учреждений в подготовке подрастающего поколения к школьной жизни, практические формы
организации обучения учителями, пути совершенствования воспитания и развития личности
дошкольников, комплексный план дошкольного образования в дошкольных учреждениях,
содержание, формы и методы подготовки детей к школе, основные факторы, влияющие на
мышление детей при подготовке к школе и многое другое. При этом проанализирована позиция
воспитателей дошкольных учреждений в подготовке детей к школе, а также характеристики
толерантности, профессиональных знаний, любви и уважения к личности детей, защиты здоровья
учащихся, воспитания в духе единства и взаимопонимания.
В статье также рассматривается роль родителей в подготовке детей дошкольного возраста
к школе в сотрудничестве с педагогами дошкольных учреждений, определяются их обязанности и
ответственность. Для всестороннего развития детей в дошкольных учреждениях, как
подчеркивается в статье, немаловажна роль занятий по физкультуре и активных игр в
физическом и умственном развитии детей.В следующей части статьи определены факторы,
препятствующие всестороннему развитию дошкольников: в частности, малоподвижность
некоторых детей, низкое качество питания, неудовлетворительная работа врачей детского сада,
несоблюдение санитарно-гигиенических норм, переутомление, негативное влияние компьютерных
игр, некомпетентность профессиональной деятельности воспитателя, безразличие родителей.
Вожаҳои калидӣ: раванди таълимӣ-тарбиявӣ, муассисаҳои томактабӣ, ташаккулѐбӣ,
мактаб,корҳои тарбиявӣ-ташхисӣ, дониш, маҳорат, бозиҳои серҳаракат, раванди педагогӣ,
фаъолияти тарбиявӣ, тарбия, ҳавасмандгардонӣ, ташаккул, муносибати босалоҳият, коркард,
волидон
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Дар мақола роҳҳои беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои томактабӣ дар ҷодаи ба зинаи
мактаб омода намудани хурдсолон мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, масъалаҳои зерин матраҳ
карда шудааст: вазифаҳои асосии муассисаҳои томактабӣ дар ҷодаи ба ҳаѐти мактабӣ омода
намудани насли хурдсол, шаклҳои амалии ташкили корҳои омодакунӣ аз тарафи мураббиѐн, роҳҳои
беҳтар намудани тарбия ва ташаккули шахсияти хурдсолон, нақшаи мукаммали омодагии
томактабии хурдсолон дар муассаҳои томактабӣ, мазмун, шакл ва методҳои омода намудани
хурдсолон ба мактаб, омилҳои асосии ба фикрронии хурдсолон таъсир расонида дар самти
омодагӣ ба фаъолияти мактабӣ ва ғайраҳо.
Ҳамзамон мавқеи мураббиѐни муассисаҳои томактабӣ дар ҷодаи ба мактаб омода намудани
хурдсолон таҳлил карда шуда, хусусияти таҳаммулпазирӣ, соҳиби дониши тахассусӣ будан, дӯст
доштан ва ҳурмат кардани шахсияти хурдсолон, ҳифзи саломатии шогирдон, дар рӯҳияи
мутаҳидаю ҳамдигарфаҳмӣ тарбия намудани хурдсолонро доштани онҳо алоҳида қайд карда
шудааст.Дар мақола мавқеи волидон дар омода намудани фарзандони синни томактабии худ ба
мактаб дар ҳамкорӣ бо мураббиѐни муассисаҳои томактабӣ низ мавриди таҳлил қарор дода шуда,
вазифа ва масъулияти онҳо муайян карда шудааст.
Барои ташаккули ҳаматарафаи хурдсолон дар муассисаҳои томактабӣ дар мақола мавқеи
дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва бозиҳои серҳаракат дар ташаккули ҷисмонӣ ва ақлонии бачагон
алоҳида оварда шудааст. Дар қисмати дигар мақола омилҳое, ки ба рушди ҳаматарафаи
тарбиятгирандагони синни томактабӣ монеагӣ мекунанд, нишон дода шудааст: аз ҷумла,
камҳаракатии як қисми муайяни бачагон, сифати пасти хӯрокворӣ, фаъолияти ғайриқаноатбахши
пизишки боғча, риоя нагардидани меѐърҳои санитарию гигиенӣ, сарбории зиѐд ва хаста шудани
хурдсолон, таъсири манфии бозиҳои компютерӣ, ба талабот ҷавобгӯй набудани фаъолияти
тахассусии мураббия, беътибории падару модар.
Key words: educational process, optimization, preschool institutions, formation, development, school,
experimental work, knowledge, abilities, skills, outdoor games, pedagogical process, educational activities,
education of motivation, formation, competent approach, structural and functional model, development ,
parents
The article dwells on ways to improve the performance of preschool institutions in preparing children for
school and discusses the following issues: the main tasks of preschool institutions in preparing the younger
generation for school life, practical forms of organizing training by teachers , ways to improve the
education and development of young people, a comprehensive plan of early childhood education in
preschool institutions, the content, forms and methods of preparing children for school, the main factors
influencing the thinking of young people in preparation for school and more.
At the same time, the position of preschool teachers in preparing children for school was analyzed, and
the characteristics of tolerance, professional knowledge, love and respect for the personality of children,
protection of students' health, upbringing in a spirit of unity and mutual understanding were highlighted.
As well as, the authors analyzes the role of parents in preparing their pre-school children for school in
cooperation with teachers of preschool institutions and defines their duties and responsibilities.
For the comprehensive development of young people in preschool institutions the article highlights the
role of physical education classes and active games in the physical and mental development of children.
The next part of the article identifies the factors that hinder the overall development of pre-school
children: in particular, the inactivity of some children, poor quality of food, unsatisfactory work of
kindergarten doctors, non-compliance with sanitary and hygienic standards, overwork, the negative impact
of computer games, the inadequacy of the professional activities of the coach, the insecurity of the parents.
Формирование готовности дошкольника к школьному образованию и обеспечение
преемственности и взаимосвязи дошкольного и школьного образования является важнейшей
задачей современного этапа развития системы образования. Дошкольное и начальное
образование – это две составляющие единого в развитии духовного мира подрастающего
поколения, и здесь реализация принципа преемственности приобретает особую значимость и
актуальность. Важнейшей составляющей успешного включения в систему школьного обучения
и адаптации к школьному образованию является выравнивание степени развития
психологической и практической готовности детей к поступлению в школу. Отмеченная
проблема разрешима в условиях обеспечения и реализации вариативности в подготовительной
работе с детьми старшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении. В целях
достижения необходимого уровня качества дошкольного образования на передней план
выдвигается учебно-воспитательная деятельность детей, осуществляемая в процессе
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организации разнообразных видов деятельности дошкольников. Решение задачи дошкольного
образования в практике работы дошкольных учреждений организуются в следующих формах:
2020
  Полное дневное пребывание детей в ДОУ;
 Кратковременное пребывание детей в дошкольном учреждении;
 Группы коррекции для детей с ОНР;
 Консультации для родителей с участием специалистов высокой квалификации [6].
В дошкольных учреждениях, где проводилась опытно-экспериментальная работа,
преддошкольная подготовка детей к обучению
осуществляется путем организации
дополнительного образования, которая сочетает в себе обучение, воспитание и развитие
личности дошкольника и отличается от стандартного подхода. Данной системе подготовки
характерно постоянное обновление содержания, форм и методов подготовки работы с детьми,
творческий подход воспитателей к реализации педагогических задач. Вместе с тем
дополнительное образование
способствует осуществлению вариативного подхода в
пространстве образования и позволяет учитывать возможности и интересы детей, а также
пожелания их родителей. В нашей опытно-экспериментальной работе она реализовывалась по
следующим направлениям:
 обеспечение качества и доступности дополнительного образования;
 обеспечение профессионалами высокого качества подготовки;
 создание условий эффективного сотрудничества работников ДОУ и школы;
 привлечение родителей детей с целью использования их образовательного потенциала;
 совершенствование организации и управления услуг в системе дополнительного
образования.
Специалисты, которые будут работать с детьми в группах подготовки, должны владеть не
только фундаментальными универсальными знаниями, умениями и навыками в
профессиональной сфере, но и устойчивыми характеризующими профессиональную
компетенцию качествами, которые свидетельствуют о пригодности к профессиональной
деятельности. И их готовность должна отвечать новым требованиям новейших разработок,
таким как: устойчивость в стрессовых ситуациях, способность конкурировать, выносливость,
самозащита, здоровье и полноценная деятельность всего организма. Такие способности
формируются в ходе учебно-воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях,
ведь на занятиях создаются ситуации, которые требуют поступать наиболее рационально,
невозмутимо, подобающе в рамках эмоционального возбуждения в стрессовой ситуации.
В вузах, где осуществляется подготовка специалиста, необходимо строить современное
культурно-образовательное мышление будущего педагога в области воспитательной работы,
направленное на детскую личность. Надо отметить, что уровень материально-технической
базы, способствующей эффективной подготовке детей к школе в нашей республике, на
сегодняшний день не отвечает требованиям современной жизни.
Большое значение в развитии мотивационно-ценностного отношения к воспитательной
работе имеет отношение родителей к педагогическим знаниям, которые требуют их активного
участия в воспитательной работе дошкольных учреждений. Позиция воспитанников к занятиям
формируется на основании их увлечений и мотивации, она связана с воспитательным
воздействием окружающей среды. Неполноценное проявление умственной активности - это
плод несформированной системы привычек в годы обучения.
У воспитателя в рамках его работы должно быть сформировано цельное видение всего
педагогического процесса и взаимодействие, способствующее эффективной подготовке детей к
школе с духовными и физическими силами личности. У детей необходимо развивать интерес к
формированию знаний, умений, навыков в целом, интерес к освоению всевозможных
достоинств, способствующих процессу подготовки их к школе. Необходимо быть активными
субъектами в воспитательной деятельности, где в полной мере задействованы все человеческие
силы, цель которых основывается на формировании культурной личности, в наше время важно
изменить мышление людей.
Огромное значение имеют различные мероприятия, дети, принимая в них участие, делятся
своими мыслями со своими сверстниками, воспитателями, родителями. Такие мероприятия
способствуют повышению внимания к осуществлению воспитательной работы в дошкольных
учреждениях. Также не стоит забывать о влиянии общественности на мотивационно-ценностное
отношение детей к обучению.
Необходимо развивать у детей интерес к знаниям и занятиям, но это не должно быть в виде
принуждения, нужно воспитывать у них заинтересованность и убеждения в важности знаний.
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Необходимо также помнить и о воздействии членов семьи, ведь пробелы в этой сфере являются,
как доказывается в исследованиях, серьезным затруднением: в регулярности занятий для
ребенка, а затем и подростка, взрослого.
По рассмотрении традиционной системы воспитательной работы можно сказать, что
учебно-воспитательная деятельность в дошкольных учреждениях не в полной мере нацелена на
развитие у детей мотивационно-ценностного отношения к занятиям.
С развитием общества значение физической культуры и спорта в жизни населения
увеличивается. Это происходит за счет повышения значения уровня и самочувствия человека в
физическом плане, в модели качества жизни, с воздействием неблагоприятных результатов
современности, таких как нарушение функций организма, вредные привычки, изменение
экологии в худшую сторону и т.п. Получается, что занятия в детском саду для большинства
детей - единственная работа, с помощью которой можно получить хотя бы минимально
необходимую двигательную нагрузку.
Воспитательная деятельность является единственной и активной формой, лишь в том случае,
если она имеет для детей личную значимость. Для привлечения детей к занятиям необходим
высокий уровень педагогической компетентности. Профессиональная культура и широкий
кругозор
воспитателя
гарантируют
результативность
педагогического
влияния,
увеличивающего эмоциональный опыт детей, формирующего физические и психические
качества, развивающего у них эмоциональную участливость, ценностную ориентацию.
Знания воспитательной деятельности являются инструментом педагогического влияния на
мотивационно-потребностную сферу воспитанников. Познания являются основой убеждения, а
образовательная направленность – реальный способ активизирования у воспитанников
необходимости занятий.
Применение эффективных методов обучения с теоретическими аспектами способствует
развитию заинтересованности воспитанников
как к получению знаний и развитию умений,
так и к практическим навыкам. Занятия должны способствовать удовлетворению духовных
потребностей воспитанников. Знания, которые будут получены при овладении обязательным
минимумом программного материала, составляют базу для понимания вопроса о здоровом
образе жизни и обеспечивают теоретическую основу развития навыков и умений по
физическому и психическому самосовершенствованию личности в течение всей жизни.
В системе воспитательной деятельности важное место отводится не только занятиям в
группе, но и массовым мероприятиям, досугу, дню здоровья, которые характеризуются как
наиболее оптимальная и эффективная форма активного отдыха воспитанников. Организовывая
такие мероприятия, необходимо обратить внимание на климатические условия, особенности
сезона и природные факторы. Положительных результатов можно достичь лишь при единении
сил коллектива дошкольного учреждения и семьи.
На мероприятиях воспитанники участвуют в подвижных играх, эстафетах, танцах,
аттракционах, упражнениях с простейшими элементами акробатики.
Такие праздники могут проводиться не только на территории дошкольного учреждения, но и
в близлежащем парке, лесу, на стадионе.
Планируя мероприятие важно:
 обозначить главные задачи, дату, время, место проведения;
 разработать показательные выступления: парад участников, конкурсы, игры,
соревнования;
 выделить ответственных людей за подготовку и проведение праздника;
 определить количество участников, а также гостей;
 определить порядок подведения итогов конкурсов, поощрение участников праздника.
Организовывая мероприятие воспитатель, должен помнить:
 неприемлемо выделение воспитанников, показывающих лучшие результаты: желательно,
чтобы принимали участие все;
 не нужно много репетировать какие-то номера выступлений, особенно игр
соревновательного характера, необходимо поддерживать у воспитанников интерес к разным
видам игр и упражнений;
 необходимо разумное распределение нагрузки в разных видах деятельности.
Наряду с праздниками следует проводить организованную форму активного отдыха
воспитанников
— физкультурные досуги (1—2 раза в месяц, длительностью 30—50 минут).
Такие мероприятия не нуждаются в специальной подготовке, они проводятся на материале,
которым воспитанники уже владеют [1].
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Педагогический процесс развития личной культуры у детей – сложный и многофакторный
вопрос, над ним можно работать и исследовать его, ссылаясь на системную теорию, к которой
2020 
относится
психологическая теория деятельности Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева [2,С.7-4].Исходя из этой теории, педагогический результат любой деятельности
зависит от нормальной мотивации включенных в эту деятельность воспитанников.
Подготовленность субъекта к деятельности, к усвоению ценностей занятий зависит, прежде
всего, от мотивационной подсистемы.
Чтобы выявить концептуальный подход к развитию личной культуры у воспитанников,
необходимо вначале определить сущность педагогических понятий: «личная культура» и
«воспитание личной культуры».
Ключевым моментом методологического положения является то, что воспитательная
деятельность - это системообразующая основа воспитания личной культуры.
Под личной культурой понимается мыслительная и духовная сторона личности (знания,
умения, навыки, предпочтения и ценностные установки), а также работоспособность личности
(систематическое, добровольное выполнение).
Развитие личной культуры – это педагогический процесс, который направлен на достижение
осмысленных, положительно мотивированных целей детей, на воспитание у них
заинтересованности. Интерес к деятельности важен для воспитания личной культуры, как у
детей, так и людей старшего возраста.
Идея занятий становится явной, когда понимается их объективная значимость, выявленная
ценностями коллектива, их мнением и личностной значимостью таких занятий. Опираясь на
смысл занятий, воспитанники выбирают мотивы и цели.
Заинтересованность мыслительными ценностями воспитательной деятельности определяется
как следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной
сферы. При этом мотивация и интерес не ставятся на одной ступени. Мотивация является
основой, источником, интерес же – следствием, проявлением процессов, происходящих в ней.
Интерес, который возник на основе первичной необходимости ребенка в движениях, новых
впечатлениях, новой информации, развиваясь, способен вылиться в новую, вторичную
(духовную) потребность – в физическое совершенствование, которое станет основой для
развития новых мотивов и интересов.
Для педагогической практики наиболее важным является определение средств, методов и
методик воспитания мотивации у детей с целью развития у них личной культуры.
Способами и методами развития интереса к осуществлению воспитательной работы в
деятельности дошкольных учреждений с целью воспитания у них личной культуры являются
следующие компоненты педагогической реальности:
1) виды занятий и их элементы;
2) приемы, способы, методические средства обучения, воспитания и развития качеств;
3) компоненты содержания занятий;
4) структурные компоненты занятий и учебно-воспитательного процесса в единстве;
5) организационно-управленческие факторы;
6) организационные формы (рациональная организация) обучения, воспитания и развития;
7) плодотворность, результативность средств и методов обучения, воспитания и развития, а
также способы повышения их результативности и эффективности;
8) средства наглядности и материально-техническое оснащение процесса воспитательной
деятельности [3].
Перечисленные компоненты помогают формировать у воспитанников внутреннюю
мотивацию и интерес к материальным и духовным ценностям, к систематическим занятиям.
На занятиях формирование мотивации осуществляется через творчество и эмоциональное
переживание. Достижение эффективности занятий возможно при использовании таких форм,
которые позволили бы создать атмосферу творчества и эмоционального переживания. В
качестве способа построения занятий используется элемент театрализации, позволяющий
достаточно эффективно добиваться формирования положительной мотивации к предметам.
Обобщая наработки дошкольного учреждения и отдельных педагогов по формированию
положительной мотивации к обучению, можно создать модель, которая, при ее реализации на
практике, позволит добиваться высоких результатов повышения мотивации детей к учебе.
Среди факторов, отрицательно влияющих на формирование интереса к осуществлению
воспитательной работы в деятельности дошкольных учреждений, следующие:
 недостаточная активность воспитанников (гиподинамия);
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 низкий уровень организации питания воспитанников;
 неэффективная система служб врачебного контроля над состоянием здоровья
воспитанников;
 несоблюдение физиолого-гигиенических требований к организации учебновоспитательного процесса;
 минусы учебных программ и методик в организации здоровьесбережения в дошкольном
учреждении;
 большой объем нагрузок на воспитанников, что приводит к переутомлению, стрессам;
 появление новых зависимостей у детей (компьютер, интернет, игровые приставки и др.),
которые губительно влияют на здоровье воспитанников;
 низкий уровень компетентности педагогов, родителей, руководителей образовательных
учреждений в вопросах здоровьесберегающего, здоровьеформирующего образования;
 недостаточность управленческой культуры в вопросах развития, укрепления и
сохранения здоровья всех субъектов системы образования и др. [5].
 Проблема изучения формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в
деятельности дошкольных учреждений и ее осознанного культурного выбора в условиях
массовой культуры актуализирована в связи с изменением характера влияния массовой
культуры в современном мире. Среда, образуемая массовой и популярной культурой,
предоставляет обществу свои модели, обладающие специфическими «потребительскими»
качествами, на фоне информационно перенасыщенного пространства облегчающими взрослому
человеку, а тем более дошкольнику, процесс восприятия и усвоения.
В обозначенных условиях формирование гармоничной личности, обладающей высоким
уровнем формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности
дошкольных учреждений, представляет собой важнейшую педагогическую задачу. На данный
момент трудноразрешимую и требующую педагогического мастерства, поскольку представляет
собой в определенной степени процесс противодействия массовой волне, создающей
предпосылки для формирования личности, способной порождать бездуховность и привносить
его в социум.
В процессе формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности
дошкольных учреждений важнейшим условием является создание креативной образовательной
среды, представляющей процесс педагогического сопровождения становление субъектности
воспитанников в виде определенного рода педагогической модели.
Из требований исходит, что
наиболее важными личностными результатами освоения
воспитанниками основной образовательной программы являются сформированность
потребностей, ценностей и чувств воспитанников, их эмоциональная отзывчивость – умение
реагировать на образы посредством выражения эмоций (восприятие, интуиция). Данные
личностные результаты есть проявление эмоционального компонента воспитанника.
Интеллектуальный компонент формирования интереса к осуществлению воспитательной
работы в деятельности дошкольных учреждений проявляется у воспитанников через освоение
ими следующих компетенций: готовности к саморазвитию, мотивации к занятию и познанию,
умению выражать личностные убеждения (знания, суждения, отношения).
Оценочному компоненту формирования интереса к осуществлению воспитательной работы
в деятельности дошкольных учреждений соответствуют следующие компетенции и личностные
результаты освоения основной образовательной программы: ценностно-смысловые установки,
умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; отражение
индивидуально-личностной позиции. В целом формирование интереса к осуществлению
воспитательной работы в деятельности дошкольных учреждений – это его способность
осознавать и различать качества предмета в понятиях «прекрасное – безобразное».
Приведенная структура формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в
деятельности дошкольных учреждений
позволяет выстроить модель компетенций и
личностных результатов, которые формируют интерес к осуществлению воспитательной
работы в деятельности дошкольных учреждений у воспитанников в процессе образования. В
данной модели мы реализуем компетентностный подход к педагогической организации
процесса формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности
дошкольных учреждений, что, соответственно, предусматривает разработку модели
компетенций, которые должны быть освоены воспитанниками в процессе обучения. Сам
процесс формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности
дошкольных учреждений должен быть целостным и охватывать все сферы личности:
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физические знания, эмоции, а также поведение и деятельность по преобразованию среды по
законам природы.
2020

Разработанная
нами структурно-функциональная модель педагогической организации
формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности дошкольных
учреждений может быть реализована и на занятиях и во внеурочной форме обучения и может
быть представлена в виде четырех блоков.
Блок 1 – теоретико-методологический. В нем операционализируются компоненты процесса
формирования интереса
к осуществлению
воспитательной работы в деятельности
дошкольных учреждений.
Блок 2 – содержательный. Включает в себя компоненты реализации программы
экспериментального исследования – задачи, методы и планируемые результаты ее
диагностического, программно-содержательного и рефлексивного этапов.
Блок 3 – технологический. Включает в себя технологию организации процесса
формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности дошкольных
учреждений, принципы, методы, средства и педагогические условия формирования интереса к
осуществлению
воспитательной работы в деятельности дошкольных учреждений
во
взаимодействии с внешней средой.
Блок 4 – оценочный. Включает в себя диагностический инструментарий для замера уровня
состояния, которые формируют интерес
к осуществлению воспитательной работы в
деятельности дошкольных учреждений через его отдельные компоненты.
Следовательно, необходимыми педагогическими условиями реализации модели, которая
формирует интерес
к осуществлению воспитательной работы в деятельности дошкольных
учреждений, являются:

создание среды – организованной, творческой, образовательной, развивающей, в
условиях которой формируется желание воспитанников искать творческие решения;

разработка эффективных форм и методов осуществления воспитательной работы в
деятельности дошкольных учреждений, позволяющей ощутить связь с их реальной жизнью и
окружающим их социумом, сделает процесс формирования более конкретным,
целенаправленным, привязанным к жизненным ситуациям – в противоположность
абстрактному восприятию;

формирование у детей положительной мотивации интереса
к участию в
воспитательной работе дошкольных учреждений и создание ситуации успеха в процессе
формирования интереса к осуществлению воспитательной работы в деятельности дошкольных
учреждений.
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В статье автор отмечает, что на современном этапе развития Таджикистана создание
благоприятных современных условий для обучения и воспитания позволяет повышать на
международной арене конкурентоспособность национальной экономики и обеспечивает
устойчивое развитие страны. Утверждает, что благоприятное будущее ожидает те страны,
где имеется необходимая для этого основа и функционируют образовательные учреждения,
которые формируют интеллектуальный потенциал, обеспечивающий рост культуры и развитие
граждан. Далее автор констатирует, что государству в данном вопросе важно в национальных и
мировых масштабах создавать благоприятные условия, способные обеспечивать целенаправленный
процесс воспитания и обучения подрастающего поколения, и в связи с этим, предлагает задачи,
которые должны выполнять учебные заведения в этом направлении на современном этапе.
Вожаҳои калидӣ: шароитҳои муосир, рақобатпазирӣ, рушди устувор, нерӯи зеҳнӣ, боистеъдод,
сохторҳои бонизом, раванди диградатсионӣ, ҷомеа, ислоҳот
Мақола ба баррасии масъалаи фароҳамсозии шароитҳои муосир барои таълиму тарбия ҳамчун
вазифаи афзалиятноки муассисаҳои таълимӣ бахшида шудааст. Қайд мешавад, ки дар давраи
муосири рушди Тоҷикистон фароҳамсозии шароитиҳои муосири мусоид барои таълим ва тарбия
ҷиҳати дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ имконият
муҳайѐ сохта, рушди устувори кишварро таъмин месозад. Таъкид мешавад, ки ояндаи дурахшонро
он мамолике комѐб мешаванд, ки барои ин замина ва шароитҳои заруриро муҳайѐ месозанд ва дар
ин мамлакат муассисаҳои таълимие фаъолият мекунанд, ки нерӯи зеҳнии таъминкунандаи
болоравии фарҳанг ва рушди шаҳрвандонро ташаккул ва таъмин мекунанд.Дар идома муаллиф зикр
мекунад, ки дар ин масъала бояд давлат шароитҳои муосири мусоидро дар сатҳи миллӣ ва
байналмилалӣ таъмин созад, то ки муассисаҳои таълимӣ қудрати ба роҳ мондани раванди
мақсадноки тарбия ва таълими насли ҷавонро дошта бошанд ва, вобаста ба ин, вазоифи
муассисаҳои таълимиро дар ин самт барои имрӯз ироа месозад.
Key-words: modern conditions, competitiveness, sustainable development, intellectual potential,
intelligence, system constructions, degradation process, society, reform
In his article the author underscores that at the contemporary stage of Tajikistan`s development,
creation of favorable modern conditions for education and upbringing makes it possible to increase the
competitiveness of the national economy in the international arena and ensures the sustainable
development of the country and argues that a favorable future awaits those countries that have the
necessary basis for this, in which educational institutions function, which form the intellectual potential
that ensures the growth of culture and the development of citizens as well. Further, the author states that
in this matter it is important for the state to ensure that on a national and global scale, favorable
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conditions are created that can provide a targeted process of upbringing and training of the younger
generation and, in this regard, suggests tasks that educational institutions should perform in this direction
currently.
В результате процессов, идущих в обществе, повышается роль образования в структуре
социально-экономического развития современных людей. Данный подход позволяет повышать
на международной арене конкурентоспособность национальной экономики, а также учитывать
политические, научные, рабочие и социальные проблемы государственной политики.
Очевидно, что благоприятное будущее ожидает те страны, где имеется необходимая для
этого основа и функционируют высшие школы, которые формируют интеллектуальный
потенциал, обеспечивающий рост культуры и развитие граждан. Следовательно, образование в
лидирующих странах сегодня стало не только национальным приоритетом, но и мировым,
поскольку оно является предметом исследований, изучения и анализа современной науки [1,
с.97-102].
Государству в данном вопросе важно в национальных и мировых масштабах создавать
благоприятные условия, способные обеспечивать целенаправленный процесс воспитания и
обучения подрастающего поколения.
Государство в сфере образования сегодня должно выполнять следующие задачи:
осуществлять приоритетную роль образования в развитии страны и обеспечивать
перспективы ее развития;
создавать социально-экономические условия для развития сферы образования;
реализовывать конституционные права человека и гражданина Республики Таджикистан,
гарантирующие получение образования;
создавать информационные и научные основы процесса развития системы образования;
основать демократический механизм принятия государственных решений по вопросам
обучения и воспитания, а также привлекать педагогические коллективы к управлению
обучением с его последующим контролем;
обеспечивать гласность и прозрачность государственной политики и предоставлять равные
возможности для получения образования;
обеспечивать социальную защиту учащихся и работников сферы образования;
предоставлять гарантии реализации прав каждой народности в отношении предоставления
обучения подрастающего поколения в национальных школах, что позволяет защищать
национальную культуру народов Таджикистана;
гарантировать свободу обучения и равные права учреждений сферы образования в
предоставлении учебно-воспитательных услуг;
организовывать лицензионную систему образовательных учреждений и обеспечивать их
права в отношении предоставления услуг образования.
В результате анализа 2017-2018 учебного года и при сравнении его с предыдущим можно
говорить о повышении ряда показателей, характеризующих положительное направление
развития отрасли, тем более если сравнивать с начальными годами независимости страны.
Актуальная проблема сферы образования заключается в обеспечении школ учебниками.
Отметим, что первые десятилетия после обретения независимости учебники для начальных
классов издавались недостаточным тиражом, остальные учебники в большинстве своем были
ещѐ периода Советского Союза [5].
Принятые меры даже сегодня не позволяют среднему образованию быть полностью
обеспеченным учебниками. Ещѐ в 2010 году Президентом страны на встрече с представителями
интеллигенции было указано, что основное упущение в том, что в большом количестве были
напечатаны книги, в которых мало нуждались, каждый год учебная программа предполагает
появление новых нестандартных предметов, и поэтому ряд книг становится неактуальным.
Со стороны Министерства образования и науки Республики Таджикистан на протяжении
нескольких лет издаются учебники для средних образовательных учреждений на языках
народов, которые живут в республике, что позволяет постепенно разрешать данную проблему.
Дальнейшее издание учебников позволит полностью разрешить данный вопрос благодаря
усилиям Министерства образования и науки.
Школьные учебники должны отражать государственную политику, направленную на
воспитание в детях патриотизма, трудолюбия, вежливости, уважения к национальной культуре.
Следовательно, использование их на других языках должно быть временным и выполнять
функцию помощи в обучении в то время, когда будут печататься учебники на таджикском языке
в соответствии с национальными ценностями и политикой государства. Чем лучше будут
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узнавать дети особенности своей республики, тем выше будет степень патриотизма, любви и
преданности к своей родине [4].
2020

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон много внимания и сил направляет на
данную сферу и указывает, что: «...в этом направлении необходимо придерживаться того, что в
современном мире страна, которая проявляет особое внимание сфере образования, повышению
уровня просвещения общества и может широко внедрять современную технику и технологию,
достигнет успеха».
Обретение независимости совпало с активным развитием информационных технологий, что
повлияло на все сферы народного хозяйства страны, в том числе и учебно-воспитательную. Речь
идѐт об изменениях в результате широкого использования компьютеров, электроники,
мобильных телефонов, ресурсов сети интернет, телекоммуникации и т.п. В таких условиях
развивается и формируется творческое мышление молодых людей и культивируется их
самостоятельность, однако, это указывает на обязательную связь образования с современными
международными требованиями [3].
Отметим также, что государство стремится обеспечить воспитание и образование
культурных, преданных и достойных людей, а также повысить уровень образования до
мировых стандартов.
Со стороны Правительства Республики Таджикистан государственная политика должна
основываться на самосознании и самопознании, что призвано объединять нацию, которая
пережила ужасы гражданской войны. В стране должны воспитываться такие граждане, которые
хорошо знают свою историю и ценят все усилия, способствующие экономическому и
политическому развитию государства.
Образование является отражением представлений о том, как личность должна быть
подготовлена в школе, являющейся государственным учреждением.
Также образование с точки зрения организации представляет собой разработку программ,
материальное обеспечение, написание учебников, обеспечение финансовой поддержки, что и
делают специальные социальные институты образования. Оно функционирует и развивается в
рамках правил, установленных соответствующими нормами, органами управления, системой
обновления подготовки преподавательского состава, а также средствами связи. В развитых
странах Европы и США социальный институт образования сформировался уже в середине 19-го
века, в рамках которого образование реализовывалось и продолжало развиваться дальше.
Современное общество Таджикистана столкнулось с проблемами в сфере образования, что
остро влияет на общество в целом. В результате повышения уровня образования населения, что
больше всего касается детей, можно ожидать эффективное развитие страны как в близком, так и
в далѐком будущем. Национальная образованность тесно связана с социальным прогрессом,
развитием культуры и экономики, что позволяет укреплять позиции государства среди других
стран и разрешать ряд других проблем.
В развитых странах большое внимание уделяют образованию и образованности детей, что
позволяет влиять опосредованно на развитие других общественных сфер. Так, Япония в
настоящее время считается лидером экономического развития, хотя ресурсов в ней очень мало,
а еѐ национальный доход составляет в значительной мере интеллектуальный потенциал.
Малайзия и Сингапур, к примеру, ещѐ недавно считались экономически отсталыми странами, в
которых уровень образования населения находился на критическом уровне, тем не менее, они
вышли на новый уровень развития в экономике посредством использования новых технологий
и науки [2, с. 109-116].
Совершенствование системы образования в Таджикистане и его соответствие современным
требованиям и формам обучения направлены на преобразование данного института как
двигателя развития всей страны. Предполагается, что интеллект, индивидуальное и
национально-государственное коллективное наследие является важным для будущего всей
нации. С учѐтом современных изменений в структуре образования в мире, когда меняются
идеалы, ценности, цели и духовность, превращающиеся в общецивилизационные системные
конструкции, система образования должна разрешать задачи, которые возникают перед
человеком и всей страной. Среди таких задач следует отметить прогрессивное развитие нации и
всего мира, что позволит сформировать интеллектуальный потенциал.
С точки зрения ряда учѐных необходимо провести следующие меры:
разработать новый альтернативный проект истории, учитывающий западно-либеральную и
тоталитарную схемы, что позволит разрешить локальные и общие мировые проблемы для
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подрастающего поколения, а также разработать пути и методы развития как страны, так и
человечества в целом;
разработать новую, целостную и бесконфликтную концепцию будущего развития
Республики Таджикистан, что позволит преодолеть существующие догмы и идеологические
формулы, учитывая историю и традиции, соединив отечественную культуру и историю воедино,
в соответствии с парадигмой общецивилизационного развития;
преобразовать сферу образования как социальный институт, который сможет
целенаправленно воспитать в нужном русле и сформировать идеал развития, соединив
традиции и прогресс, что в результате позволит восстановить культурно-историческую
идентичность. Развитие, защита, приумножение и шлифовка существующих национальных
положительных черт в менталитете граждан, учитывая социальные исторические ценности
всего народа, что в целом благоприятно позволит повлиять на развитие нации, еѐ духовность,
творчество;противостоять деградационным процессам, которые угрожают развитию личности,
восстановлению национальной идентичности, духовной интеллектуальной независимости,
созиданию, свободе взаимосвязи человека и социума;
защищать и развивать научный потенциал, синтезировать исследования гуманитарной,
естественной, фундаментальной и прикладной науки, разрабатывать отечественные технологии,
способствующие переходы страны в экологическое и постиндустриальное общество, нести в
новом столетии новые методы и идеи, которые соответствуют принципам демократии и
формирования гражданского общества.Описанные задачи, которые ставятся перед сферой
образования, по нашему мнению, могут быть реализованы с целью повышения темпов
реформирования и других общественных сфер, а также повлиять на политические институты.
Новый виток развития истории Республики Таджикистан должен ознаменоваться развитием
института образования, который является важным фактором, оказывающим влияние, как на
внешнюю политику, так и на внутреннюю. Нужно учесть, что его эффективное развитие может
повысить уровень обучения и воспитания, что приведѐт к развитию культурного потенциала и
образованности населения, повышению авторитета и места страны среди других государств.
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Вожаҳои калидӣ: тарбияи меҳнатӣ, интихоби касб, шахсият, хонанда, равоншиносӣ, таълим
Мақола ба баррасии масъалаи ташаккули шахсияти талабагон дар ҷараѐни таълими меҳнат
бахшида шудааст.Қайд мешавад, ки дар раванди фаъолияти меҳнатӣ шаклҳои нави муносибатҳо
байни насли наврас ба миѐн меоянд, ки ин ба ҷараѐни шаклгирии шахсияти онҳо таъсир мегузорад.
Муаллиф дар асоси назарияҳои пешниҳоднамудаи педагогон раванди ташаккуклѐбии шахсияти
мактаббачагонро омӯхта, чунин андеша дорад, ки фаъолияти меҳнатӣ ба тавсеаи меҳнатдӯстӣ,
интизомнокӣ, созмондиҳӣ, ирода, муносибати эҷодӣ ва дастҷамъона кор кардан барин сифатҳои
шахсият таъсири мусбат мегузорад. Хулоса мешавад, ки фаъолияти меҳнатии хонандагон на
танҳо дар дарсҳои “Технология”(Таълими меҳнат”), балки дар раванди омӯзиши фанҳои нави
“Асосҳои истеҳсолот”, “Интихоби касб”, “Информатика ва технологияи ҳисоббарор” низ ба роҳ
монда мешавад.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, выбор профессии, личность, ученик, психология,
образование
Статья посвящена исследованию одного из важнейших вопросов современной педагогики формированию личности школьников в процессе трудовой деятельности. Отмечается, что в
процессе труда возникают новые формы взаимоотношений между подрастающим поколением,
влияющие на формирование их личности. На основе предложенных педагогами теорий автор
исследует процесс становления личности школьников и считает, что трудовая деятельность
положительно влияет на развитие таких качеств личности, как трудолюбие,
дисциплинированность, организованность, укрепление воли, умение творчески подходить и
работать в команде. Сделан вывод, что трудовая деятельность школьников осуществляется не
только на уроках по предмету «Технология» (“Трудовое обучение)”, но и в процессе изучения
современных учебных предметов, таких как «Основы производства», «Выбор профессии»,
«Информатика и компьютерные технологии»".
Key-words: vocational training, choice of profession, personality, student, psychology, education
The article dwells on the study of one of the most important issues beset with modern pedagogy being
schoolchildren`s individuality formation in the process of labour activity. It is underscored that in the
relevant process, new forms of relationships arise between the younger generation affecting the process
aimed at their personality formation. Designing on the premise of theories proposed by lecturers and
teachers the author canvasses the process in question and believes that labour activity has a positive effect
on the development of such personality qualities as, hard-working, discipline, organization, improvement
of will, creativity and teamwork skills. In a nutshell, the author concludes that the labor activity of
schoolchildren is carried out, not only at technology lessons (“Labor training”), but in the process of
study in reference to modern educational subjects such as “Grounds of Production”, “Choice of
Profession”, “Informatics and Computer Technologies” either.
Ташаккули инсон ҳамчун шахсият дар таъсири байниҳамдигарии табиат, муҳити иҷтимоӣ ва
худи шахс ҷараѐн мегирад, ки ин ба тағйирѐбии хусусии ӯ мусоидат менамояд. Маҳз дар
ҷараѐни фаъолият шаклҳои нави муносибат ба зуҳур омада, инсон ҳамчун шахсият ташаккул
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меѐбад. Ба таври дигар гӯем, инсонро қабл аз ҳама фаъолияти шахсии ӯ такмил ва ташаккул
медиҳад. Мафҳуми “фаъолият”-и инсон дар илм мазмуни комилан муайян дорад. Инсон ба
фаъолият чун мавҷудияти худро аз табиат бошуурона ҷудокунанда ва бошуурона кӯшанда
барои расидан ба маҷсадҳои дар назди худ гузоштааш шурӯъ менамояд. Тавре ки маълум аст,
фаъолиятӣ меҳнатӣ мавзӯи баҳси педагогика ва психология мебошад: барои ин фанҳо хусусияти
басо муҳим он аст, ки он ҳамеша ба мақсад равона, бошуурона, фаъол ва аз лиҳози иҷтимоӣ
шаклѐфта мебошад. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз дар солҳои бистум меҳнат дар шаклҳои басо
гуногун ба ҳаѐти мактаби маълумоти умумӣ ворид гашта буд. Вале чунонки натиҷаҳои
тадқиқоти мо нишон доданд, меҳнат худ аз худ сифати тарбияи одами навро беҳтар намекунад.
Натиҷаҳои меҳнати хонандагон, бешубҳа, муҳиманд, вале аҳамияти меҳнат, ба фикри мо, пеш
аз ҳама на танҳо аз тарафи онҳо муайян гардидааст, балки самараи педагогии меҳнати
мактаббачагон дар низоми умумии ташаккули шахсияти инсон чӣ гуна аст, вобаста аст. Низоми
тарбияи меҳнатии хонандагон қисми таркибии ҷудонопазири тамоми кори таълимиву
тарбиявии мактаб мебошад. Гузошта аз ин, онро танҳо чун таълими меҳнат ва таҷрибаи
истеҳсолии хонандагон маънидод кардан комилан хатост. Тарбияи меҳнатӣ, ки бо меҳнати
таълимӣ алоқаи узвӣ дорад, ба фаъолона бедор сохтани завқ мусоидат менамояд. Таълими
муттасили меҳнатӣ ба малакаю маҳорати зарурц ва интихоби касби мактаббачагон таъсир
мегузорад. Бояд хонандагонро бо тамоми гуногунрангӣ ба намудҳои мухталифи фаъолияти
ҷамъиятии фоиданок (аз корҳои оддитарини худхизматрасонӣ то шаклҳои бештар аҳамиятноки
меҳнати истеҳсолии ҷамъиятии фоиданок) бо мақсади ташаккул додани меҳнатдӯстӣ, дастҷамъӣ
дар робита бо ҷиҳатҳои ҷамъиятию сиѐси, зебоипарастӣ ва ғайра ҷалб карда шаванд. Ҳама гуна
фаъолияти бошуурона аз гузориш ва дарки мақсад оғоз меѐбад. Қонунияти мазкур дер боз
маълум аст: мақсад ҳар чӣ қадар аҳамияти бештари ҷамъиятӣ дошта бошад, ҳамон андоза
мактаббачагон ба кор бо дарку эҳсоси масъулият муносибат мекунанд ва боғайрат меҳнат
мекунанд. Чунин кор ба ташаккули шахсияти хонандагон таъсири хеле қавӣ мерасонад. Аз ин
рӯ моҳияти ҷамъиятии ҳама гуна намуди меҳнати истеҳсолӣ ва кори ҷамъиятии фоиданокро
онҳоро ошкор сохтан зарур аст. “Мо ба он муваффақ мегардем, ки кӯдакро хоҳиши бо меҳнат
ба ҷамъият манфиат расонидан рӯҳбаланд намояд”,-навишта буд В.А.Сухомлинский [6, с.102].
Дар мактаби Павлиш ин бозгӯи аҳамияти ҷамъиятии меҳнат, ки дар он бачагон иштирок
доштанд, аз синни хурдсолӣ оғоз ѐфта буд. “Ҳанӯз дар солҳои бачагӣ тарбиятгирандагони мо
медонанд, ки кори онҳо на бозӣ, балки кори ниҳоят ҷиддии зарурии ҷамъиятӣ мебошад.
Тобистон хонандагони синфҳои поѐнӣ барои гӯсолаҳо якчанд тонна алафи дорои витамин ҷамъ
меоваранд. Онҳо медонанд, ки агар ин корро иҷро накунанд, ҳеҷ кас ба ҷои онҳо кор
намекунад ва дар хоҷагӣ чунин хошоки пурқимат ҷамъ намешавад. Ё боғбони хоқагӣ аз
мактаббачагони хурдсол гурӯҳи кории на чандон калон ташкил мекунад, ки боғ бунѐд карда,
дар он ҷо ниҳолҳои дарахтони мевадор мешинонанд. Ё ба яке аз звеноҳои бачагона супориш
медиҳанд, ки як тоннагӣ беҳтарин тухмиҳои гандум ва ҷуворимакка ҷамъ оваранд. Бачагон
медонанд, ки аз ин кори онҳо соли оянда дар қитъаҳои кишт чӣ ҳосил гирифтан вобастагӣ
дорад” [6, с.103].
Фикри В.А.Сухомлинскийро дар ин маврид такмил дода, М.Н.Скаткин чунин меҳисобад, ки
“ғамхориро дар ҳаққи мактаббачагон ба андозаи рушди худфаъолиятӣ дар онҳо суст карда,
педагог бояд ба дасти онҳо ҷустуҷӯи мақсадҳо ва вазифаҳои фаъолияти меҳнатии ҷамъиятии
фоиданокро диҳад, ҳамзамон дар онҳо муносибати хоҷагидорӣ, мавқеи фаъоли шаҳрвандиро
парварида, ташаббусро ҳамаҷониба қадр ва дастгирӣ намояд” [4, с.62].Ҳамин тавр дар
шароитҳои мувофиқ ва мақсаднокии муайян меҳнати мактаббачагон дар тарбияи шахсият
омили ҳалкунанда мегардад. Муҳимтарин шарти психологӣ-педагогии таъсири ривоҷѐбанда ва
тарбиятгари меҳнат фаъолнокии хонанда мебошад. Барои боло бурдани он педагогҳои варзида
бояд масъалаи омӯхтани проблемаҳои техника, технология ва ташкили меҳнатро дар равандҳои
истеҳсолии воқеии мушаххас ба миѐн гузоранд. Мактаббачагон бо ҳамин роҳ усулҳои таҳлили
ҳолатҳои меҳнатӣ, тавсияти муаммоҳои техникӣ, пешниҳоди ихтироот, гирифтан ва
асосноккунии қарорҳои таълимӣ-истеҳсолиро меомӯзанд.
Лозим ба таъкид аст, ки барои фаъолнокии мактаббачагон фаъолияти тадқиқотӣ, ки дар
ҷараѐни таълими меҳнатӣ, меҳнати истеҳсолӣ ва ҷамъиятии фоиданок ташкил меѐбад, ба
андозаи муайян мусоидат менамояд. Ба шартҳои табдилдиҳандаи фаъолияти меҳнатӣ ба
фаъолияти асосӣ ва пешбари мактаббачагон муносибатҳои тарбиявӣ ва дидактикиро дохил
кардан мумкин аст, ки дар ҷараѐни таълими меҳнатӣ ва меҳнати истеҳсолии фоиданоки
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ҷамъиятӣ арзи вуҷуд менамоянд. Натиҷанокии баланди меҳнат, арзиши иҷтимоии он, фаҳмиши
аҳамияти субъективонаи меҳнати марбут ба ҷидду ҷаьд ва ғайрат, маҷмӯи ҳиссиѐт, кайфият ва
2020 
кӯшишҳои ахлоқӣ, эстетикӣ ва ақлониро ба вуҷуд меоранд. Донистани мазмуннокии меҳнат,
асосноккунии илмии он, паҳлуҳои эҷодӣ ба далелнокии фарох, ки ба таълимот ва фаъолияти
меҳнатӣ таъсир мерасонанд, мусоидат менамоянд.
Яке аз натиҷаҳои табдил ѐфтани фаъолияти меҳнатии мактаббачагон ба фаъолияти асосӣ ва
пешбар, бешак, омодагии равонӣ ба меҳнат мебошад.
Аксар муаллифон мунсифона чунин меҳисобанд, ки ”... омодагӣ ба меҳнат, аввалан, дар
ҷараѐни таълим ва тарбияи меҳнатӣ, иштироки мактаббачагон дар меҳнати истеҳсолӣ,
фоиданоки ҷамъиятӣ ташаккул ѐфта, вазъи устувори психологӣ мебошад, ки бо мавҷудияти
талабот ба меҳнат муайян мегардад;
Сониян, бо чунин сифатҳои шахсият тавсиф мегардад, ки шарти муносибати мусбат ба
фаъолияти меҳнатӣ, имкони фаъолнокии он, татбиқи эҷодӣ, ҳамчунин муҳимияти ин имконият
ҳар дафъа, вақте ки зарурати ҷамъиятӣ ва шахсӣ ба миѐн меояд;
Сеюм, он ҳам унсурҳои марбут ба шахсият ва ҳам марбут ба амалиѐтро дарбар мегирад.
Ба унсурҳои аввал инҳо мувофиқат мекунанд: силсилаи муносибатҳо, манфиатҳо, мақсадҳо,
одат ва дастур ба меҳнат (ва чун натиҷа-талабот ба меҳнат, ки аз ҷумла дар худмуайянкунии
касбӣ татбиқ мегардад), сифатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳимми шахсият, хусусиятҳои ҳиссӣ ва
иродавии он. Ба унсурҳои амалиѐтӣ низоми донишҳо маҳорати умумимеҳнатӣ ва касбӣ
(махсус), хусусиятҳои фаъолияти ақлонӣ” [2, с.8-9].
Дар адабиѐти психологиву педагогӣ аксар ҷанбаҳои ташаккули шахсият дар фаъолияти
меҳнатӣ баррасӣ мегарданд. Чунончӣ Э.А.Фарапонова таъкид менамояд, ки махсусияти
талаботҳои инсонӣ бо табиати иҷтимоии фаъолият, пеш аз ҳама хусусияти ҷамъиятии меҳнати
инсон муайян карда мешавад. Дар ин ҷанба метавон гуфт, ки талабот ин натиҷа ва заминаи
фаъолияти меҳнатӣ мебошад. Талабот ба меҳнат чун категорияи иҷтимоӣ дар рафти инкишофи
ҷамъият ба андозаи такомули қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолии он тағйир
меѐбад. Дарки моҳияти иҷтимоии меҳнат, зарурат ва умумияти он барои мавҷудият ва
инкишофи чи ҷамъият дар маҷмӯъ ва чи шахсият талаботи ташаккулѐфта дар меҳнат мебошад
[7, с.13].
А.А.Смирнов масъалаҳои равонии омодагии мактаббачагонро ба меҳнат таҳқиқ намуда,
унсурҳои зерини талаботи бошууронаро дар он нишон додааст: фаҳмиши равшани моҳияти
ҷамъиятии меҳнат, зарурати он дар ҳаѐти ҷамъият ва ҳар як инсон дар алоҳидагӣ; эътимод бар
он ки хеле хуб меҳнат кардан лозим аст, дастур ба ҳосилнокии баланди меҳнат; хоҳиши қатъӣ ва
одат ба меҳнат кардан; муҳаббат ба меҳнат, ки дар рафтори воқеии меҳнатӣ ва ҳамзамон (ва ин
ҳатмист) ба тамоми ҳалқаҳои қиссиѐт, ки меҳнат дар ҳар нафар ба вуҷуд меорад, ки барои ӯ он
кори ҳаѐтист; самти меҳнатии равшан ифодаѐфтан шахсият дар робитаи устувори он бо
рафтори худ дар меҳнат; маҳорату малакаҳои зарурии меҳнатӣ; эҳтиром ба ҳама гуна меҳнати
фоиданоки ҷамъиятӣ, аз ҷумла пастихтисос; ташаккулѐбии манфиатҳои меҳнати, майлу рағбат
ва муносибати интихобӣ ба намудҳои гуногуни фаъолияти меҳнатӣ, ки бо тафовутҳо дар
мундариҷаи онҳо ва таносуби хусусиятҳои инфиродии шахсият вобастагӣ доранд, гузашта аз
ин, омодагии бошуурона ва ихтиѐрӣ ҳангоми зарурат ба иҷрои ҳама гуна кор. Ақидаи
муаллифро идома дода гуфтан лозим аст, ки талабот ба меҳнат чун яке аз муҳимтарин
категорияҳои шахсият ба андозаи матлуб бояд ташаккулѐфта ва тарбиятгирифта бошад. Худи
тарбияи талабот ба меҳнат бояд, бешак, тавре ки Э.А.Фарапонова дуруст қайд менамояд, дар
робита бо мақсадҳои усулҳои ҷамъиятии иҷрои амалҳое, ки ба олоти меҳнат (тарзу усулҳои
амал) дар ҷараѐни фаъолияти меҳнатии аҳамияти ҷамъиятӣ дошта мавриди назар қарор дода
шавад [5, с.14].
Шинос кардани инсон ба меҳнат, ворид намудани он ба фаъолияти меҳнатӣ ва ташаккул,
тарбияи талабот ба меҳнат бидуни талқини сифатҳои шахсият, ки барои фаъолияти
муваффақонаи меҳнатӣ заруранд, камсамар хоҳад буд. Дар байни чунин сифатҳо меҳнатдӯстӣ,
интизомнокӣ, созмондеҳӣ, паҳлӯҳои иродавии шахсият, муносибати эҷодӣ ва фаъолона ба
меҳнат, тамоюли дастҷамъона ва масъулияти марбутаро ҷудо кардан мумкин аст. Ба ҷуз
сифатҳои ишораѐфтаи шахсият, ки дар ҷараѐни фаъолияти меҳнатӣ ташаккул меѐбанд боз
хусусияти меҳнатӣ (касбӣ), ҳавасмандӣ ба натиҷаҳои фаъолияти меҳнатӣ,
кӯшиш ба
мустақилият ва ҳавасмандӣ чи дар ҷараѐни технологии меҳнат, чи дар натиҷаҳои онро ба
таъкид овардан мумкин аст. Сифатҳои ишораѐфтаи интегралии шахсият дар фаъолияти

135

№1(66) 2021

 НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES

мақсадноки меҳнатӣ, ки бо назардошти хусусиятҳои синнусолии бачагон ва наврасон дар
шаклҳои гуногун ташкил меѐбанд, муваффақона метавонанд ташаккул ѐбанд. Э.А. Фарапонова
ба ин сифатҳо тамоюли ҷамъиятӣ, дастҷамъонаи шахсият-омили ташкилдиҳандаи низом
меҳнатдӯстӣ, ки дар он талаботи шаклгирандаи инсон ба меҳнат инъикос меѐбад, масъулият,
мустақилият, ки чун мустақилияти самаранок фаҳмида шуда, заминаи худташкилдиҳӣ,
худтанзимшавӣ, худтакмилдиҳӣ, ташаббускорӣ ва муносибати эҷодӣ ба меҳнат мебошад [7,
с.14].Вале муаллиф чунин сифатҳоро монанди самти шахсият ва моҳияти ҷамъиятиву
дастҷамъонаи он ҷудо ва ишора намуда, онро ба ҳисоб намегирад, ки дар амалия тамоюли
меҳнатӣ (касбӣ) низ вуҷуд дорад.
К.К.Платонов самти меҳнатро ба таври умумӣ чун зерсохтори шахсият тавсиф менамояд.
Дар ин маврид аз ҷониби ӯ таъкид мегардад, ки “самт”-и шахсият як қатор сифат; сатӣ, фарохӣ,
сермаҳсулӣ, устуворӣ, таъсирбахшӣ ва як қатор шаклҳо; шавқу рағбат, хоҳиш, манфиатҳо,
лаѐқат, идеалҳо, ҷаҳонбинӣ ва эътимод дорад [3, с.74].Вале ин муаллиф тавсифи самти меҳнатӣ
(касбӣ)-и шахсиятро, ки чун дигар сифатҳои шахсият дар ҷараѐни фаъолияти меҳнатӣ шакл
меѐбад, низ намедиҳад. Ҳол он ки, ба андешаи мо, самти меҳнатӣ ҳамон заминаест, ки
муваффақии фаъолияти шахсият дар намуди мушаххаси меҳнат ба он такя менамояд.
Ҳол он ки, тавре ки муҳаққиқон дуруст қайд менамоянд, масъалаи фаъолияти меҳнатӣ то ҳол
ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст ва бинобар он сохтани қолабҳои он, ҷудо кардани низоми
параметрҳо, ки самти меҳнатиро тавсиф менамоянд, тақсими робитаи ин бузургиҳо вазифаи
басо муҳим мебошанд. Таҷрибаи муайяни равшан сохтани моҳияти самти меҳнатӣ ва ҷудо
кардани бузургиҳои он аз тарафи Ю.А.Кореляков ҷараѐн гирифт. Самти меҳнатиро ӯ чун “....
самте, ки дар асоси он низом мақсадҳои сахт афзалиятдошта аз бобати иерархц муташаккил
қарор дорад, ки бо фаъолияти меҳнатӣ алоқаманд мебошанд. Маҳз чунин низом устувории
олии шахсиятро дар муносибати он ба меҳнат таъмин менамояд” [1, с.108]. Ба ақидаи мо,
тасдиыи муаллиф саҳеҳ аст, ки танҳо як низоми мақсадҳои афзалиятдошта, аз ҷиҳати иерархц
ташкилѐфта самти меҳнатиро пурра таъмин карда наметавонад, яъне самти меҳнатӣ бо таъсири
на танҳо як мақсад ташаккул меѐбад.
Сипас Ю.А Кореляков самти меҳнатиро ба таҳлил гирифта, чаҳор аломати онро ба тариқи
зайл нишон медиҳад: “Ҷиҳати аввал бо мақсадҳое пайвастагӣ дорад, ки хонандагонро ба
дигаргунсозии мақсадноку фаъол ва “ба инсон хоси табиат, олотҳои меҳнат ва бо ѐрии олотҳои
меҳнат ба маҳсули меҳнат табдил додани оньо, яъне ба ашѐҳои ба одамон зарури водор
менамояд. Минбаъд ин ҷиҳатро мо иҷтимоияти самти меҳнатӣ меномем. Ҷиҳат (параметр)-и
дуюм бо мақсадҳое алоқаманд аст, ки хонандагонро ба меҳнат кардан, пеш аз ҳама, ба
манфиати умумӣ водор месозад. Ин ҷиҳати дуюмро мо вобастагӣ (ѐ зуҳури) ҷамъиятии самти
меҳнатӣ меномем. Нишондиҳандаи сеюм ба маҷсадҳои водоркунандаи хонандагон ба
азхудкунии самаранок, аз ҷумла ба истифодаи фаъолона, пурсамар ва эҷодии олоти меҳнат ва
дигар воситаҳои истеҳсолот такомули онҳо, ҳамчунин ба инкишоф ва дигаргунсозии худ чун
иштирокдорони раванди меҳнат алоқаманд мебошад. Ин нишондиҳандаро мо чун самаранокӣ
ишора мекунем. Ҷиҳати чорум бо мақсадҳое иртибот дорад, ки хонандагонро ба ворид гаштан
ба ҷомеаҳои меҳнатӣ, мутобиқати фаврӣ ба онҳо, ба омӯхтани усулҳо ва воситаҳои таъсири
ҳамдигарии мақсадноки бевосита (дар шакли таълим) ва бавосита (ба воситаи ашѐ ва олотҳои
меҳнат, ҳуҷҷатҳои гуногун ва дигар воситаҳои истеҳсолот) бо дигар иштирокчиѐни ҷараѐни
меҳнатӣ, зиѐда аз ин ба тобеъ гардонидани манфиатҳои худ ба кори умумӣ водор менамоянд.
Минбаъд ҷиҳати чорум коммуникативият номида мешавад” [6, с.109-110]. Пасон муаллиф боз се
аломатро ба қолаб ворид месозад, ки онҳо устуворӣ, муассирӣ ва фарохӣ мебошанд.
Тавре ки мебинем, қолаби коркардашудаи низоми самти меҳнатӣ ба ҳадафҳо такя менамояд.
Ба назари мо чунин мерасад, ки қолаби низомҳое, ки ба ҷиҳатҳои танҳо мақсадҳо такя
менамоянд, коркарди минбаъда ва мукаммалро металабад. Аз афташ, мафҳум, ҳамчунин
низоми муайян (самти меҳнатӣ)-ро дар маҷмӯъ дар доираи нисбатан фарох танҳо бо
нишондиҳандаи маҷсадҳо маҳдуд нашуда, мавриди назар қарор додан зарур аст. Таҷриба ба
таври мӯътамад нишон медиҳад, ки дар ташаккули самти меҳнатӣ ба ҷуз мақсадҳо, манфиатҳо,
майлу рағбат, муносибати хонандагон ба меҳнат (мусбат ва ѐ манфӣ), ҳамчунин худи омодагии
меҳнат (мундариҷаи он, ташкили шаклҳо, таъсири тарбиявӣ) наҷши басо муҳим доранд.
Ба тарбияи самти меҳнатии фаъол чунин омили муҳим, ки тез-тез ба назар мерасад, чун
моҳияти ҷамъиятии меҳнати мактаббачагон, маҳдудии он якрангӣ, боздеҳи сусти иқтисодӣ
таъсир мерасонад.
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Дар замони ҳозира шиносоии пурсамари мактаббачагон ба меҳнат, ташаккули сифатҳои
арзишманди ахлоқии шахсият дар ҷараѐни таълими фанни “Технология” (таълими меҳнат),
2020 
тарбияи самти меҳнатӣ дар зиѐдшавии вақти таълими ба меҳнат ҷудошаванда ба назар мерасад.
Меҳнат ба ҷадвали соатҳо (ҷамъиятии фоиданок ва истеҳсолӣ) дохил карда шудааст, фанҳои
нав (асосҳои истеҳсолот, интихоби касб, информатика ва техникаи ҳисоббарор), ҷорӣ
гардидаанд, тибқи қонунгузорӣ, дар асосьои шартномавц, робитаи мактаб бо истеҳсолот барои
ташкили омодагии меҳнатии хонандагон густариш меѐбанд.
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Вожаҳои калидӣ: баҳогузорӣ, натиҷаҳои таълим, низоми таълими кредитӣ, дидактика,
таърихи педагогика, шаклҳо ва усулҳои баҳогузорӣ
Дар мақола таърихи рушди арзѐбии натиҷаҳои таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ,
алахусус дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ инъикос
ѐфтааст. Ба ҷуз аз ҷамъбаст намудани далелҳо ва рӯйдодҳои таърихӣ, раванди гузариш аз низоми
анъанавии таълим ба низоми кредитӣ низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Қайд мешавад, ки
дар натиҷаи гузариш аз як низоми омӯзиш ба низоми таълими дигар тағироти баҳо ва арзѐбии
натиҷаҳои таълим ба амал омад, ки ин нукта муфассал таҳлил ѐфтааст. Муаллиф инчунин
таҳлили муқоисавии намудҳои арзѐбӣ аз усулҳои таърихӣ, анъанавӣ то муосирро анҷом додааст.
Ключевые слова: оценивание, результаты обучения, кредитная система обучения, дидактика,
история педагогики, формы и способы оценивания
Статья отражает историю развития оценивания результатов обучения в высших учебных
заведениях, особенно в Таджикском государственном педагогическом университете имени
Садриддина Айни. Кроме обобщения фактов и исторических событий, статья включает процесс
перехода с традиционной системы обучения на кредитную. Отмечается, что вследствие
перехода произошла и трансформация отметок и оценивания результатов обучения, о чем и
повествует данная статья. Автор также делает сопоставительный анализ между видами
оценивания, от исторических, традиционных до современных методов.
Key words: assessments, learning outcomes, credit training system, didactics, history of pedagogy,
forms and methods of assessment
The article under consideration reflects the history of assessment of learning results development at
higher educational institutions, especially in the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin
Aini. In addition to summarizing facts and historical events the article includes the process of transition
from the traditional education system to the credit one. Naturally, in connection with the transition there
was a transformation of marks and assessment of learning outcomes it is these transformations that the
article given tells about. As well as, the author makes a comparative analysis between types of assessment
from historical, traditional to modern assessment methods.
Назорат ва арзѐбии дониш, мањорату малакањои амалии донишљўѐн таърихи ќадима дорад.
Аз оғози пайдоиши муассисањои таълимї назорат ва бањогузории дониш, мањорат ва малакањо
њамчун як амали гуманистии њавасмандкунї анљом дода мешуд. Дар аксар муассисањо, агар
натиљањои бањогузории фаъолияти таълимї ѓайриќаноатбахш эътироф мегардид, ба
муњассилин љазои љисмонї пешбинї мешуд. Њангоми натиљањои мусбат љазои љисмонї роиљ
набуд, ки ин худ ба худ њавасмандкунӣ њисоб меѐфт. Бањогузорї зуд ба таљрибаи кори
муассисањои таълимии гуногун ворид гардида, шаклњои мухталифро ќабул намуд, ањамияти
иљтимої пайдо кард ва њамчун «воситаи фишор ба муњассилин» табдил ѐфт. Ба шарофати
бањогузорї муњассилилин аз рўйи ќобилият, дониш, мањорату малака ва вазъи иљтимої
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гурўњбандї карда шуданд, њамзамон вараќаи бањо чун шањодатнома барои гирифтани
идрорпупї ва ѐрдампулињои гуногун, мукофот ва ѓайрањо хизмат мекард [4, С. 67–93].
2020

Таќрибан
аз миѐнањои асри XVIII дар Русия бањогузории шифоњї ба монанди «тањсил ва
рафтори хуб» ѐ «тањсил ва рафтори бад» љорї шуданд. Низоми бањогузорї бо вариантњои
гуногуни шифоњї нињоят дуру дароз, то ба љойи он омадани аломатгузорї (холл-ифодаи
раќамии бањо) давом кард. Дар Русия низоми холгузории бањогузории тањсил назар ба Аврупо
нињоят дертар љорї гардидааст [5, c. 40-63].
Низоми сехолаи бањогузорї аввалин маротиба дар муассисањои таълимии асримиѐнагии
Олмон пайдо шуд. Њар як хол савия (якум-бењтарин, дуюм-миѐна, сеюм-бадтарин) ва љойи
хонандаро (аз рўйи давомот) дар байни хонандагони синф муайн мекард.
Љадвали панљхолаи бањо соли 1837 дар Русия расман љорї гардид. Ќоидаи санљидан дар
омўзишгоњњои миѐна ва гимназияњоро Вазорати маорифи халќ тасдиќ намуда, холњои зеринро
муќаррар кард: 3 «кифоя», «4» хуб ва «5» аъло [9 c. 12-46].
Љолиби диќќат аст, ки низоми анъанавии тањсилот аз аввал назорат ва бањогузорї (њатто
назариявї)-ро пешбинї намекард. Асосгузорони низоми анъанавии тањсилот (Я. А. Коменский,
В. Ратихиус, И. Ф. Гербарт, Н. Гартман ва дигарон) тањсилро шабењи фаъолияти идрок баррасї
мекарданд. Дар тасаввуроти назариявии идроки мутобиќаткунандаи он замон назорат ва
бањогузории натиљањои таълим њатто ба он маъное, ки њоло мефањманд, пешбинї нашуда буд.
Бинобар ин, пешнињод гардид, ки низоми назорати натиљањои таълим минбаъд бояд пурра
карда шуда, ба низоми аллакай амалкунандаи таълим «иловатан ворид карда шавад» [9,c. 24-64]
Аз ибтидои мављудияти ин низом оид ба маќсаднокии он мубоњисањои шадид оѓоз
гардиданд. Масъалањои такмил додани низоми бањогузорї педагогњоро ором намегузошт.
Њамин тавр, ваќте ки дар муассисаи шарикии педагогии Петербург мубоњиса дар бораи љадвали
бањо ављ гирифт, аќидањои монанд оид ба он дар назарияи педагогикаи љањонї ва таљрибаи
муассисањо вуљуд надошт.
Дар бораи ин мулоњизаи муњаќќиќон рољеъ ба шаклњои бањодињї ба дониш, малака ва
мањорати донишљўѐн якхела набуд.
Муќарризи низоми холгузорї И.Ф. Рашевский (солњои 1831-1897) буд, ки ў чандин
камбудии воќеии холњоро таъкид кард, ки ваќте муњассилин ба хондан шурўъ менамоянд, на
барои дониш, балки барои аз омўзгор гирифтани хол бо роњњои гуногун кўшиш мекунанд.
«Шакли холгузорї расмиятчигиро тарбия ва тайѐр мекунад, барои рушди расмиятпарастї
замина бунѐд мекунад, ки дар он коѓазбозї бо раќаму коѓаз одамро пинњон мекунад»[1,c.67-94].
Олимони маъруфи рус А.Н. Страннолюбский ва П.Г. Редкин чунин аќида доштанд, ки тибќи
он «раќам» њаргиз варианти шарњи фаълияти муњассилин ва бањои педагогї буда наметавонад.
Он чиро инъикос мекунад? Азхудкунии хуб ѐ бади донишњо ва рафтори намунавии танбалиро
тавзењ медињад ва ѐ њамзамон њардуро? Миќѐси ињотакунандаи «раќам» ва далелњои њаќиќати
педагогї равшан ва
меъѐрњое маълум нестанд, ки омўзгорон «раќам-аломатро» гузошта,
тибќи онњо амал намоянд.
Яке аз тарафдорони низоми холгузорї В.А. Евтушевский (солњои 1836-1888) буд. Ба андешаи
ў, оќибатњои манфии истифодаи низоми холгузорї бештар аз бемањоратї ва бевиљдонии
омўзгорон рўй медињад, бинобар ин «ба дасти ин ќабил одамон додани на танњо холњо, балки
дигар чизњо низ зараровар аст… яъне ман барои нигоњдории раќамњои кўњнае, ки дар тамоми
Аврупо ва дар мо истифода мекарданд ва дар њељ куљо зарар наоварда буданд пофишорї хоњам
кард» [6].
Инчунин, Г.Репкин ва К.К. Сент-Иллер тарафдори низоми холгузорї буда, ба он диќќат
медоданд, ки муќобилони холгузорї бештар пешнињод мекунанд, то ки он бо таќризњои
шифоњї ѐ хаттї оид ба муваффаќиятњои хонандагон иваз карда шавад ва ба он таваљљуњ
мекунанд, ки «камбудињое, ки дар холгузорињо меѐбанд, дар ин тавсифот нисбатан зиѐдтар
дидашаванда мебошанд [5, с. 18-56].
Ќарнњои XIX-XX дар Русия ва як ќатор мамлакатњои Аврупо принсипњои мактабњои
Волдорфї (Р. Штайнер) ва инчунин ѓояи педагогии М. Монтессори оид ба тањсили
«беаломатгузорї» машњур шуданд ва тањсили беаломатгузорї мавриди таљриба ќарор гирифта
шуда, бањоњо бо тавсифоти шифоњї иваз карда шуданд. Моњияти ин аз он иборат буд, ки
омўзгор раванди азхудкунии дониши њар як хонандаро доир ба њар як фан шарњ дода, кўшиш
мекард, ки сабабњои боздорандаи ин равандро фањмонида, майли шахсии хонанда ва ѓайрањоро
тавзењ дињад [4].
Ќариб 20 сол мактабњои шўравї бидуни бањоњо расман амал карданд, ки бо коѓазњои
ихтиѐран тартибдодаи омўзгорон ва маъмурият иваз карда шуд ва онњо аз муваффаќияти
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хонандагон дар дарсњо ва «фаъолияти фоиданоки љамъиятї» ѐ баръакс, аз рафтори гуногуни
хонандагон ва ќафомониашон аз хониш шањодат медоданд [6, с. 45-87].
Таљрибаи тањсили бидуни бањо дар макотиби умумии солњои бистуми асри XX
бомуваффаќият анљом наѐфт. «Набудани низоми муайяни бањо ба тамоми раванди таълиму
тарбия таъсири манфї расонид» [7]. Ин боиси бемасъулият шудани мактаббача, суст
гардонидани масъулияти шахсии хонанда барои иљрои талаботи барномавї ва љавобгарии
омўзгорон барои натиљањои таълим гардид. Сабаби асосии нокомии љорї намудани низоми
бидуни бањоии дониш дар он буд, ки консепсияи умумипедагогии мунтазам ва илман
асоснокшудаи тањсилотии ба инкишофи шахсият равонашудаи якљоякунандаи ѓояњои
пешќадами педагогии раванди таълими аз маљбурсозї озодбуда вуљуд надошт.
Омўзгорон бо хоњиши худ ва тањти таъсири анъанањои ќаблї, ѓайримуташаккилона дар
раванди назорат ва санљиши дониши муҳассилин (бештар аз рўйи љадвали сехола)
бањогузориро истифода мекарданд. Ин сабаб гардид, ки њукуматњои расмии ваќт масъалаи
низоми назорат ва бањогузориро таљдиди назар намоянд. Вобаста ба ин, моњи сентябри соли
1935 бо ќарори Комиссариати халќии ИЉШС ва КМ ВКП (б) дар муассисањои таълимии
шўравї низоми бањогузории панљхола барќарор шуд. Фарќияти ин низом аз низоми анъанавии
раќамї дар он буд, ки ба љойи раќам бањоњои «аъло», «хуб», «миѐна», «бад» ва «хеле бад»
гузошта мешуд, аммо моњияти бањогузорї таѓйир наѐфт. Аломатгузорї ва бањогузории
фаъолияти таълимии муњасилин чун синоним тафсир мешуданд. Оид ба ин навоварї бањсњои
умумї пайдо нашуданд ва мутахассисон андешањояшонро пешнињод накарданд, чунки дар
бораи ќарорњои маќомоти болоии њизбї мубоњиса кардан ќобили ќабул набуд. Оид ба ин
масъла аз тарафи љомеаи педагогии шўравї вокуниши муайян вуљуд надошт ва соли 1944 бањои
«аъло» ба 5 хол, «хуб» ба 4 хол, «ќаноатбахш» ба 3 хол, «ѓайриќаноатбахш» ба 2 хол ва «хеле
бад» ба 1 хол табдилдода шуданд [6, с. 24-96].
Аз солњои 50-уми асри XX низоми панљхолаи бањогузорї оњиста-оњиста танг гардид ва ба
сехола табдил ѐфт, чунки бањои «1» ва «2» дар бањогузории љамъбастии дониш, мањорат ва
малакањои муњассилин истифода нашуданд. Мушкилоти истифодаи низоми панљхолаи
бањогузорї дар мављудияти меъѐрњои миѐнаи пешакии бањогузорї фањмонида мешавад. Дар
њолати ба амаломада барои омўзгор низоми сехола мувофиќ набуд, бинобар ин худи ў
аломатњои наљотдињандаи «мусбат» ва «манфї»-ро истифода карда, онро васеъ мекунад. Дар
натиља се дараљабандии бањои 5:5+, 5,5-, се дараљабандии бањои 4:4+, 4, 4- ва се дараљабандии
бањои 3:3+, 3, 3- ба вуљуд меоянд.
Солњои 60-уми асри гузашта ба бањогузорї чун як љузъи раванди таълим ва тарбия аз нав
таваљљўњ зоњир гардид. Дар таърихи тўлонии мављудияти низоми бањогузорї ва аломатгузории
анъанавї лањзањои ногувор мушоњида гардиданд. Дар асоси нишондињандањои давомоти
хонандагон-фаъолияти муассисаи таълимї, вале фаъолияти муњассилин бошад, аз рўйи бањоњои
ў арзѐбї мешуданд. Муќаррар карда шуд, ки ќафомонии хонандагон дар хониш аз сабаби бо
назари интиќодї бањогузорї карда натавонистани натиљањои фаъолияти таълимии худи
омўзгор ба амал меояд. Зарурати љустуљўйи
роњњои самараноки ташкили фаъолияти
бањогузории омўзгор ва муњассилин пайдо шуд. Олимон ва педагогњои соњибтаљриба барои
њалли ин масъала фармоиши иљтимої дарѐфт карданд [4, с. 46-97]
Њамин тавр, бањогузорї дар муассисањои таълимӣ барои соњаи маорифи ватанї ва хориљї
таърихи на як дањсола дорад, аммо масъалаи ќобили ќабул будани истифодаи холњо дар
муассисањои таълимї чун ченаки миќдории сатњи дониш, мањорат ва малакањои донишљўѐн дар
тўли ин муддат тарафдорон ва муќобилони худро дошт. Бинобар иваз шудани низоми
панљхолаи бањогузорї ба сехола дар арзѐбии донишњои бисѐрсатња расмиятпарастї мушоњида
мегардид. Дар њоли њозир омўзгорро лозимаст, ки сатњњои гуногуни донишро бо холњои якхела
бањогузорї намояд. Ин эътимоднокї ва боварибахшии љадвали панљхолаи бањогузориро
њамчун ченкунии савияи донишу мањорат ва малакањои муњассилин ва талаботи стандарти
давлатии тањсилот коњиш медињад [8].
Бањсњо атрофи бањогузорӣ то имрўз идома доранд, ки ин фањмо мебошад, чунки дар маљмӯи
саволњои ба арзѐбӣ мансуббуда лањзањои бањсї бештар мебошанд. Бо вуљуди ин, љамъбаст ва
тањлили муносибатњо ва нуктаи назарњои нисбатан пањнгашта имкон медињанд, ки аз байни
онњо њамонњоеро људо намоем, ки миќдори зиѐдтари тарафдоронро доранд.
Имрўзњо баъзе аз кишварњо низоми тањсилоти кредитиро дар фазои тањсилоти олии касбї
љорї кардаанд. Принсипњои асосии Баѐнияи Болония дар асоси Эъломияи њамкорињои Сорбон
(Франсия) доир ба ташкили низоми тањсилоти олии аврупої, ки соли 1998 аз тарафи вазирони
маорифи давлатњои Франсия, Олмон, Италия ва Британияи Кабир ба имзо расид, сурат
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гирифтааст. Баъдтар соли 1999 29 давлати Аврупо ва то соли 2010 47 давлат зина ба зина, аз
љумла Россия, Арманистон, Озарбойљон, Гурљистон, Молдова, Украина ва Ќазоќистон ба он
2020  гардиданд [1].
пайваст
Маќсади ќабули низоми мазкур он аст, ки нишондињандањои низоми байналмилалии
тањсилотро ба эътибор гирифта, риоя намоем. Дараљаи тахассусие, ки ба хатмкунандагон
медињем, бояд њам дар бозори љањонии тањсилот ва њам дар бозори мењнат эътироф гардад ва
дипломњо баробарарзиш гарданд [3].
Гарчанде Љумњурии Тољикистон ба Баѐнияи Балония аъзо набошад њам, онро тасдиќ
кардааст ва дар тањсилоти олии касбї дигаргунињо ворид намудааст. Бо назардошти зарурати
воридшавї ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї тибќи дастурњои Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ва фармоиши вазири маорифи ва
илми Љумњурии Тољикистон аз 22. 03. 2004, № 698 бо тартиби қонунгузорӣ дар мамлакат, ба
татбиќи низоми кредитӣ иқдом карда шуд.
Соли тањсили 2007-2008 дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
Садриддин Айнї бори нахуст курсњои якуми ихтисоси математикаи факултети математика ба
таври озмоишї, њамчун пешоњанг барои татбиќи низоми тањсилоти кредитї гузаронида
шуданд. Барои гузариш ба низоми нави тањсилот тамоми њуљљатњои меъѐрии њуќуќї аз љумла:
низомнома, наќшањои таълимї аз рўйи ихтисосњо, дастурњои таълимї, шаклњои вараќањои
имтињоноти рейтингї ва љамъбастї, намунаи њуљљатњои баќайдгирии донишљўѐн ва устодон
тањия шуда, аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуданд.
Бо љалби устодони варзида, мутахассисони соњавї бо устодон ва донишљўѐни факултет ва
кафедрањои тахассусї ва умумидонишгоњї љињати азхуд кардани талаботи низоми мазкур,
барои ворид шудан ба низоми ягонаи тањсилот семинар - машваратњо баргузор карда шуданд.
Мувофиќи талаботи ин низоми тањсилот устодони донишгоњ дар ќадами аввал барномањои
кории таълимии фан (силлабус), матни мухтасари лексияњо, маљмӯи супоришот барои корњои
амалї ва мустаќилонаи донишљўѐн, саволномањои тестї барои имтињонњои фосилавии якум,
дуюм (рейтинги 1 ва 2) ва имтињонњои љамъбастиро аз фанњои алоњида тартиб дода, дар ташкил
ва назорати раванди таълим татбиќ намуданд.
Бояд зикр кард, ки њангоми пур кардани вараќањои рейтингњои якум, дуюм ва имтињоноти
љамъбастї ќисми зиѐди устодон ба камбудињо роњ медоданд, ки ин боиси норозигии донишљўѐн
мегардид, яъне дар соли аввали гузариш ба низоми нави тањсилот њам устодон ва њам
донишљўѐн аз сабаби хуб дарк накардани асосњо ва моњияти ин низом, ба душворињо дучор
гардиданд. Бо гузашти ваќт давомоти донишљўѐн ва дараљаи донишандўзии онњо дар натиљаи
дуруст ба роњ мондани ташкил, бањисобгирї ва назорати ќабули имтињонњои фосилавї ва
имтињон ба тарзи шифоњї, тестї ва хаттї бењтар гардид.
Тањлили натиљањои соли аввали тањсил тибќи низоми тањсилоти кредитї нишон дод, ки
истифодаи ин низом дар сурати риояи талаботи зерин, болоравии сифати таълимро таъмин
карда метавонад:
•
таъмини бањогузории объективона ба савияи дониши донишљўѐн дар имтињонњои
фосилавї ва љамъбастї;
•
риояи талаботи дар силлабус дарљѐфта аз љониби устодон;
•
таъмини кафедрањо бо устодони тасвибї (штатї) бо маќсади фароњам овардани шароит
барои интихоби устод аз тарафи донишљў.
Њоло дар њамаи факултетњои донишгоњ раванди таълим тибќи ин низом сурат мегирад.
Умуман, аз оѓози соли тањсили 2007-2008 бо маќсади таъмини болоравии сифати таълим,
ќисме аз ин камбудињои дарљѐфта бо кўшиши Раѐсат ва устодони донишгоњ њалли худро
ѐфтанд.
Аз љумла:
1) маркази низоми кредетии тањсилот ба ду бахш-маркази тестї ва шуъбаи баќайдгирию ва
машваратї људо карда шуд. Дар донишгоњ барномаи идоракунии раванди таълим вобаста ба
талаботи татбиќи “Консепсияи њукумати электронї” тањия ва насб карда шуд. Тавассути
Барномаи мазккур љараѐни баќайдгирии устодон ва донишљўѐн, инчунин њисобкунии натиљаи
имтињонњои фосилавї ва љамъбастї давра ба давра автоматї кунонида шуд;
2) комплекси таълимї-методии аз љониби устодон тањия карда шуда, љињати дастрасї ба
дошишљўѐн дар кабинети инфиродии омўзгорон интиќол дода шуданд;
3) дар донишгоњ барои донишљўѐн ба маќсади дарѐфт намудани адабиѐти илмї, илмї-методї
инчунин ворид намудани матнњои лексияњои устодон китобхонаи электронии ба шабакаи
Интернет васлгардида, ба истифода дода шуд;
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4) ќайди мавзўъњои дарсї дар журнали электронї ва љамъбасти холњои њавасмандї дар
барномаи идоракунии раванди таълим ба таври автоматї сабт карда мешаванд;
5) аз натиљаи холњои њавасмандї ва давомати донишљўѐн ба таври автоматї ба кабинети
инфиродии донишљў, инчунин СМС-паѐмакњо ба телефони волидони донишљўѐн равона карда
мешавад.
Њамин муваффаќиятњое, ки донишгоњ љињати татбиќи ин раванд ноил гардид, љињати баланд
бардоштани сатњу сифати таълим, сариваќт дастрас кардани нусхаи электронии њама гуна
мавод тариќи интиќол аз як сохтор ба сохтори дигар, яъне ќабул ва интиќоли ахбор самараи
хуб доданд. Такмили он минбаъд барои рушди тамоми сохторњои донишгоњ пурмањсул хидмат
мекунад.
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Вожаҳои калидӣ:амалҳои таълимии универсалӣ, амалҳои таълимии универсалии
коммуникативӣ, муқоиса, фаъолияти дастаҷамъонаи коллективӣ.
Мақола ба баррасии масъалаи ташаккули амалҳои коммуникативии универсалии хонандагони
синфҳои ибтидоӣ дар раванди фаъолияти эҷодии коллективӣ бахшида шудааст. Ҳамчунин, асосҳои
назариявии мафҳумҳои амалҳои таълимии универсалӣ, хусусиятҳои асосии рушди коммуникатсияи
амалҳои таълимии универсалии хонандагони синфҳои ибтидоиро мавриди баррасӣқарор ѐфтаанд.
Хусусиятҳои ташкили фаъолияти коллективии эҷодии хонандагон нишон дода шудааст.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, сравнение, коллективно творческая деятельность.
Статья посвящена такой проблеме, как формирование коммуникативных универсальных
действий младших школьников в процессе коллективной творческой деятельности. Рассмотрены
теоретические основы понятия универсальные учебные действия, сущностные характеристики
развития коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. Также
изучены особенности организации коллективной творческой деятельности.
Key-words: universal educational actions, communicative universal educational actions, comparison,
collective creative activity
The article under consideration dwells on the problem such as formation of communicative universal
actions of junior schoolchildren in the process of collective creative activity. He canvasses theoretical
grounds of the notion of universal educational actions and essential characteristics of communicative
development of the latter for junior schoolchildren; peculiarities of collective creative activity organization
being taken into account as well.
Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеаи муосир тағйири ҳадафҳо дар муайян кардани
натиҷаҳои таълимии хонандагон ба назар мерасад. Ҳадафҳои таҳсил дар шакли маҷмӯи
“дониш, малака”, ки хонанда бояд дошта бошад, пайдо намешавад ва дар шакли хусусиятҳои
ташаккули қобилияти шахсӣ, маърифатӣ ва коммуникативии ӯ пайдо мешавад. Вобаста ба ин,
ҳукумат ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтанд, ки Стандарти
давлатии таҳсилотро барои таҳсилоти ибтидоии умумӣ таҳия кунанд. Қисми ҷудонашавандаи
стандарти нав фаъолиятҳои омӯзиши умумӣ мебошад. Дар доираи амалҳои таълимии умумӣ
“малакаҳои таҳсилоти умумӣ”, “усулҳои умумии фаъолият”, “амалҳои аз ҳад зиѐд” ва ғайраҳо
фаҳмида мешаванд.
Барои чорабиниҳои таҳсилоти ҳамагонӣ барномаи алоҳида пешбинӣ шудааст - барнома
барои ташаккули амалҳои таълимии умумӣ. Тамоми намудҳои фаъолияти таълимии умумӣ дар
заминаи мундариҷаи фанҳои мушаххаси таълимӣ баррасӣ карда мешаванд. Мавҷудияти ин
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барнома дар маҷмӯи барномаи таълими ибтидоии таҳсилоти ибтидоии умумӣ равиши
фаъолиятро дар раванди таълимии мактаби ибтидоӣ муқаррар мекунад
Дар доираи омӯзиш, амали коммуникативии умумии маърифатӣ нақши муҳимро мегирад.
Коммуникатсия фаъолияти муштараки одамонро таъмин мекунад ва на танҳо мубодилаи
иттилоот, балки ноил шудан ба як ҷомеаи муайян: барқарор кардани алоқаҳо, ташкил ва
амалисозии фаъолияти умумӣ, инчунин равандҳои дарки байнишахсиро ба роҳ мемонад.
Амалҳои таълимии умумӣ яке аз мафҳумҳои калидӣ дар назарияи рушди таълими
Д.Б.Элконин ва В.В.Давидов мебошад. Таҳқиқоти онҳо на танҳо имкони ташкили амалии
шаклҳои самарабахши ҳамкориро байни хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва миѐна дар робита ба
азхудкунии мундариҷаи таълим (забони модарӣ математика ва ғайра) ба таври боварибахш
нишон доданд, балки таъсири мусбати таҷрибаи ҳамкорӣ дар рушди муошират ва нутқро қайд
карданд.
Азбаски амалҳои умумиҷаҳонии таълимӣ ба натиҷаҳои инфиродӣ ва марбут ба азхудкунии
барномаи асосии таҳсил вобастаанд, азхудкунии онҳо танҳо ба як фанни муайяни таълимӣ
дохил намегардад, аммо онро метавон ба як мавзӯи мушаххас мансуб кард. Дар заминаи
консепсияи амалҳои таълимии умумӣ, коммуникатсия як ҷанбаи муҳими муошират ва ҳамкории
иҷтимоӣ ҳисобида мешавад, ки ҷузъҳои асосии онҳо иборатанд аз:






эҳтиѐҷоти кӯдак ба муошират бо калонсолон ва ҳамсолон;
доштани воситаҳои муайяни шифоҳӣ;

муносибати мусбат ба раванди ҳамкорӣ;
қобилияти гӯш кардани ҳамсӯҳбат.
Амалҳои коммуникатсиониро метавон ба се гурӯҳ тақсим кард:
 муошират ҳамчун ҳамкорӣ (амалҳои коммуникатсионӣ, бо назардошти мавқеи
ҳамсӯҳбат ѐ шарик аз рӯи фаъолият);
 коммуникатсия ҳамчун ҳамкорӣ (асоси аслӣ - ҳамоҳангсозии кӯшишҳо барои ноил
шудан ба ҳадафи умумӣ);



амалҳои коммуникатсионӣ ва суханронӣ, ки ҳамчун воситаи интиқоли иттилоот ба
одамони дигар ва ташаккули инъикос хизмат мекунанд [5,с.80].
Синни хурди мактабӣ барои ташаккули ҷузъи коммуникатсионии фаъолияти таҳсилоти
ҳамагонӣ мусоид аст. Дар марҳилаи ибтидоии таҳсил муваффақиятҳои инфиродии кӯдак бори
аввал маънии иҷтимоӣ пайдо мекунанд, бинобар ин яке аз вазифаҳои асосии таълими ибтидоӣ
фароҳам овардани шароити мусоид барои ташаккули қобилияти коммуникатсионӣ, ҳавасмандӣ
ба муваффақият, ташаббус ва мустақилияти хонанда мебошад.
Дар ҳақиқат, мушоҳидаҳои хонандагони синни томактабӣ ва хонандагони синфҳои ибтидоӣ
нишон медиҳанд, ки сатҳи инкишофи бисѐрии онҳо бо салоҳияти воқеии коммуникатсионӣ аз
он чизе ки мехоҳанд фарқ мекунад. Масъалаи муваффақияти фаъолияти коммуникатсионӣ ба
таври кофӣ аз ҷониби психологияи таълимӣ таҳия шудааст. Ҳамин тариқ, амалҳои таълимии
умумӣ қобилияти омӯзиш, яъне қобилияти шахсро тавассути азхудкунии таҷрибаи нави
иҷтимоӣ беҳтар мекунанд.
Ҳамчун платформаи психологӣ ва педагогии амалҳои таълимии умумӣ, рушди шахсиятро
дар системаи маориф баррасӣ кардан мумкин аст, ки он пеш аз ҳама бо ташаккули амалҳои
таълимии умумӣ таъмин карда мешавад, ки асоси раванди таълиму тарбия мебошад.
Фаъолияти коммуникатсионӣ - як шакли фаъолияти инсонӣ, ки ба амалигардонии
мутақобилаи иҷтимоии одамон нигаронида шудааст ва иборат аст аз интиқоли иттилооти
иҷтимоӣ, мубодилаи иттилоот, ташкили ҳамкориҳои субъектҳои коммуникатсионӣ, дарки
ҳамдигар аз ҷониби шарикон ва ба вуҷуд овардани ҳамдигарфаҳмӣ дар ин замина амалҳои
коммуникатсионӣ метавонанд ҳамчун воситаи ташаккули ҷузъи коммуникатсионии
хонандагони хурдсол амал кунанд [6,с.63].
Ба амалҳои коммуникатсионӣ банақшагирии ҳамкориҳои таълимиро бо омӯзгор ва
ҳамсолон - муайян кардани ҳадаф, вазифаҳои иштирокчиѐн ва роҳҳои ҳамкорӣ; ба миѐн
овардани саволҳо - ҳамкории фаъолона дар ҷустуҷӯ ва ҷамъоварии иттилоот; ҳалли
муноқишаҳо - муайян кардан, муайян кардани мушкилот, ҷустуҷӯ ва арзѐбии усулҳои
алтернативии ҳалли низоъ, қабули қарор ва татбиқи он; идоракунии рафтори шарикӣ – назорат
ислоҳ, баҳодиҳии амалҳои ӯ; мутобиқи вазифаҳо ва шартҳои иртибот қобилияти баѐн кардани
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андешаҳои худро бо пуррагӣ ва дақиқии кофӣ; доштани шаклҳои монологӣ ва муколамавии
нутқ тибқи меъѐрҳои грамматикӣ ва синтаксиси забони модарӣ дохил мешаванд [6, с.65].
2020

Сифати азхудкунии дониш бо табиат ва намудҳои гуногуни амалҳои умумӣ: шахсӣ,
маърифатӣ, коммуникативӣ ва танзимкунанда муайян карда мешавад. Таълим пояи ташаккули
шахсият ва таҳкурсии
омӯзиш мебошад.Солҳои охир барои самаранок гардидани таълими ибтидоӣ ҷустуҷӯи нав ба
нав ба амал омада истодааст. Ҳарчанд дар барномаҳои таълими ибтидоӣ ва китобҳои дарсӣ
ҳаҷми маълумот васеъ гашта, мазмуни баланд пешбинӣ шуда бошад ҳам, онҳо ба азхудшавии
ҳарҷонибаи маводи таълим мусоидат намекунанд. Дар адабиѐти педагогӣ фаҳмиши метод
баъзан фақат ба фаъолияти таълимгирандагон мансуб дониста шудааст. Дар раванди омӯзиш
метод ба мақсади муайяни таълимӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ баромад мекунад. Аз ин нуқтаи
назар, ҳар як усули омӯзиш табиатан ба худ кори таълимии муаллим: баѐнкунӣ, фаҳмондадиҳӣ,
ташкили таъсирбахшро дар бар мегирад.
Фаъолияти оммавии коммуникатсионӣ салоҳияти иҷтимоиро таъмин намуда, мавқеи
одамони дигар, шарикони алоқа ѐ фаъолиятро ба назар мегирад; қобилияти гӯш кардан ва
муошират кардан; дар муҳокимаи дастаҷамъонаи мушкилот иштирок кунанд; ҳамгиро шуданба
як гуруҳи ҳамсолон ва эҷоди ҳамкорӣ ва фаъолияти судманд ҳамсолон ва калонсолонро
месозад.
Кори гурӯҳӣ яке аз шаклҳои самараноки ташкили ҳамкориҳои таълимӣ байни кӯдакон
дуруст ҳисобида мешавад. Мактаббачагон якҷоя ҷамъ шуда, амалҳоро ѐд мегиранд, эҳсоси
масъулияти дастаҷамъона барои натиҷаҳои фаъолияти муштарак доранд. Шакли гурӯҳии
ташкили кор, илова бар ин, саъю кӯшишҳо ва қобилияти ҳар як шахсро равшан нишон медиҳад,
ки ҳавасмандии табиии рақобати солими эҷодӣ мебошад.
Дар кори гурӯҳӣ ҳама намудҳои муносибати мутақобилаи субъектҳои ҷараѐни таълим иҷро
мешаванд: муаллим - хонанда, хонанда - хонанда, хонанда - гурӯҳ, хонанда - муаллим. Кори
гурӯҳӣ бо ҳамкории мустақим байни хонандагон, фаъолиятҳои муштараки онҳо тавсиф карда
мешавад. Натиҷаҳои кори муштараки хонандагон дар гурӯҳҳо, чун қоида, ҳангоми иҷрои
вазифаҳои мушобеҳ ҳамеша назар ба шахсони алоҳида хеле баланд мебошанд.
Дар ҷараѐни кори гурӯҳӣ, кӯмак ба ҳамдигар, хонандагон дониши худро амалӣ, мушаххас,
ҷамъбаст ва мустаҳкам мекунанд, ки дар самти азхудкунии мазмуни дарс натиҷаҳои мусбӣ ба
бор меорад. Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дар натиҷаи истифодаи як шакли эҷодии гурӯҳи
эҷодӣ на танҳо амиқи маводи омӯхташуда меафзояд, мустақилияти маърифатӣ ва эҷодии
хонандагонѐн меафзояд, балки сифатҳои коммуникатсионӣ барои ҳамкории самарабахш
ташаккул меѐбанд:
- ҳамбастагии синфӣ меафзояд;
- табиати муносибати кӯдакон тағйир меѐбад, кӯдакон амалҳои худро ҳамоҳанг месозанд,
хулосабарориро аз мундариҷаи фан ѐд мегиранд;
- нутқи монологӣ ва муколамавӣ ташаккул меѐбад;
- малакаи муомилоти бидуни низоъ афзоиш меѐбад;
- қобилияти оғоз ва дастгирии муҳокима рушд меѐбад.
Ҳамаи ин натиҷаҳо ба ташаккули блоки коммуникативии амалҳои таълими ҳамаҷониба
таъсири мусбӣ мерасонанд.
Шаклҳои маъмултарини корҳои гурӯҳӣ ин кори эҷодӣ дар ҷуфтҳо ва дар гурӯҳҳои хурд кор
кардан мебошад. Ташкили чунин кор дар синф риояи дастури муайянро талаб мекунад.
Таълими самаранок ба истифодаи бо маврид ва бамавқеи усулҳои таълим дар раванди омӯзиш
вобастагӣ дорад. Таълими самаранокро фақат ҳамон усулҳо заминаи боварибахш шуда
метавонанд, ки фаъолии хонандагонро бедор карда ва ба мустақилияту эҷодкорӣ онҳоро
роҳнамоӣ намоянд. Аз ин хотир ҳамон усулро самаранок ҳисобидан мумкин аст, ки истифодаи
мақсадноки онҳо боиси иҷрои ҳадафҳои асосии таълиму тарбия гашта, ба инкишофи тафаккур
мусоидат намояд ва асоси ташаккули хислатҳои хуби хонандагон гарданд.
Усулҳои муосири таълим ин маҷмӯи усулҳоеанд, ки хилофи истифодаи усулҳо дар низоми
таълими анъанавӣ набошанд ҳам, татбиқи равиши нави омӯзишро таъмин менамоянд.
Агар дар таълими анъанавӣ мақсади омӯзиш азхудкунии донишҳои назарӣ ва ҳосил кардани
малакаю маҳоратҳои таълимӣ бошад, усули ҳамкорӣ ѐ интерактивӣ сараввал таҷрибаро
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ташаккул медиҳад, баъдан ба воситаи истифодаи таҷриба шуурона дарк кардани он ба амал
меояд ва ниҳоят назария пешкаш мегардад.
Низоми таълими самаранок муоширати баланд ва хуби омӯзгору толибилмонро доимо
ҳангоми иваз гаштани методу усул ва тарзи дарсгузаронӣ тақозо менамояд.
Усулҳои муосири таълим шавқи толибилмонро ба донишандӯзӣ бедор намуда, донишро
ташаккул медиҳад ва дар онҳо хоҳиши донистан ва фаҳмидани на танҳо маводи шавқовар,
балки маводи ғайришавқоварро низ афзун мегардонад. Дар таълими интерактивӣ толибилми
бадхон ва аълохон мавҷуд нест, зеро ҳар кадом фаъол буда, дар ба даст овардани натиҷаи
умумии кори гурўҳҳо ҳиссагузор мебошанд.
Тазакқур бояд дод, ки ҳам омӯзгори ботаҷриба ва ҳам мушовирони шӯъбаҳои маориф
бартарии усули омӯзиш дар ҳамкориро хуб эҳсос карда, якдилона ба қарори қатъӣ омадаанд:
“усули самараноки таълимро ҳатман мебояд мо татбиқ намоем”
Таъиноти асосии усули самараноки таълим воридсозии тағйироту дигаргуниҳо дар
мафкураи инсонҳо маҳсуб мегардад. Маҳз тавассути истифодаи ҳамин усулҳо омӯзгорон
имконият пайдо мекунанд, ки меҳнати худро самаранок гардонанд ва таълимро шавқовар
намоянд.
Самаранок гаштани раванди таълим ва баланд шудани дараҷаи азхудкунӣ аз истифодаи
методу усулҳое, ки ҳамкории ҳақиқии омӯзгору толибилмро таъмин менамояд, вобаста аст.
Маҳз тавассути усули муосири таълим, ки таъминкунандаи ҳамкорианд, қобилияти
толибилмон ошкор мешавад, тафаккурашон вусъат меѐбад ва имконияти донишазхудкуниашон
васеъ шуда, ҳар кадом иштирокчии фаъоли таълиму омӯзиш мегарданд.
Ҳамин тариқ, дар ҷараѐни муосири таълим ба ташаккули амалҳои таълимии умумии
хонандагони синфҳои ибтидоӣ диққати зиѐд дода мешавад. Зарурати ташаккули амалҳои
воҳиди коммуникатсионӣ махсусан муҳим аст, зеро омӯзгорон қобилияти ташкили ташкили
амалҳои созанда ва ҳамдигарфаҳмиро аз ҷониби кӯдакон қайд мекунанд, ки самаранокии
таълимро коҳиш медиҳад ва рушди шахсии кӯдакро монеъ мекунад.
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Вожаҳои калидӣ: арзишнокӣ, зеҳн, тамоюл, рушди тафаккур, навгонӣ, қобилиятҳои эҷодӣ,
шахсият,дониш,фаъолияти фикрӣ,омӯзгор, бозиҳои дидактикӣ
Дар мақола зарурати тавсеаи гароиши арзишии насли наврас аз нигоҳи педагогӣ ва психологӣ
асоснок карда шуда, мушкилот ва гароишҳои омӯзиши хонандагон дар мактаби муосир дар
баланд бардоштани арзишмандӣ, рушди зеҳнӣ дар ташаккули тамоюли арзишмандӣ зоҳир
мегардад, таҳлил карда шудааст. Ҳамчунин талаботи раванди педагогии ба шахсият нигаронида
имкон медиҳад, то арзишҳои ягонаи инкишоф ва худинкишофи шахсияти хонандагони синфҳои
ибтидоӣ нишон дода шудааст. Қайд мешавад, ки самтҳои баррасии тамоюлҳои арзишии
хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар роҳи тарбияи фаъолнокии ҷамъиятӣ, зуҳури фаъолнокии
иҷтимоии хонандагони синфҳои ибтидоӣ махсусияти худро дорад, ки бо марҳилаи ибтидоии
воридшавии кӯдакон ба низоми нави муносибат, низоми ангезаҳо, бозиҳои дидактикӣ ба рушди
фаъолнокии иҷтимоии насли наврас равона кардааст.
Ключевые слова: ценность, интеллект, тенденции, развитие мышления, новаторство,
творческие способности, личность, знания, интеллектуальная деятельность, учитель,
дидактические игры
В статье обосновывается необходимость развития ценностных тенденций подрастающего
поколения с педагогической и психологической точек зрения, анализируются проблемы и тенденции
воспитания учащихся в современной школе относительно повышения ценностного, умственного
развития в формировании ценностных тенденций. Автор также подчеркивает требования
педагогического процесса, ориентированного на личность, чтобы показать уникальные ценности
личностного развития и саморазвития младших школьников. Учет ценностных тенденций
младших школьников на пути воспитания социальной активности, проявление социальной
активности младших школьников имеют свои особенности, направленные на развитие социальной
активности подрастающего поколения.
Key-words: value, intelligence, tendencies, development of thinking, innovation, creativity, personality,
knowledge, intellectual activity, teacher, didactic games
The article substantiates the necessity of valuable tendencies development of the younger generation
from a pedagogical and psychological point of view and analyzes the problems and tendenciesbeset with
educating students in a modern school in order to increase value, mental development in the relevant trends
formation. The author lays an emphasis upon the idea of requirements of a personality-centered
pedagogical process in order to show the unique values of personal development and self-development of
younger students. The streamlines of valuable tendencies of younger schoolchildren on the way of
education of social activity, manifestations of social activity of younger schoolchildren have their own
characteristics aimed at development of social activity of the younger generation being taken into
consideration as well.
Мафҳум дар бораи арзишҳои шахсиятӣ муҳимтарини пояи назариявию методологии ҷудо
кардани таркиби фаъолнокии ҷамъиятии мактаббачагони синфҳои ибтидоӣ ба шумор меравад.
Арзишмандӣ, ба назари мо, ташкили равоние мебошад, ки алоқаи мутақобила ва ягонагии
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соҳаи фаъолият, ин ѐ он паҳлӯи барои инсон муҳим ва тарзҳои идрок, ҷудо кардан ва тасдиқ
намудани худ, мани худро дар низоми муносибат бо атрофиѐн ифода мекунад. Арзишмандӣ
механизми ибтидоӣ ва зарурии равониест, ки саъю кӯшиш ва самтияти инсонро ба
худтатбиқкунии ниҳоӣ дар он соҳаи фаъолият, ки барои ӯ муҳим ҳисоб мешавад, машрут
месозад. Арзишмандӣ ҳамчун ташкилаи равонӣ дар тамоюлҳои арзишӣ зоҳир мегардад, ки чун
омили низомсози худинкишофѐбии шахсият баррасӣ мегардад. Тавре, ки И.В. Дубровина
таъкид менамояд: “Ҷидду ҷаҳди инсон ба ҷустуҷӯ ва татбиқи маънии ҳаѐти худ тамоюли
арзишии фикрӣ аст, ки ба ҳамаи одамон хос аст ва муҳаррики асосии рафтор ва рушди шахсият
мебошад” [3, с. 29].
Талаботи раванди педагогии ба шахсият нигаронида имкон медиҳад, то арзишҳои ягонаи
инкишоф ва худинкишофи шахсияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ ҷудо карда шаванд. Байни
тамоюлҳои арзишии барои хонандагони муосир муҳимтарин муҳаққиқон (А.В. Зосимовский,
В.А.Кан-Калик, В.А. Петровский и др.) муҳаббат, озодӣ, маданият, виҷдон, ҳаѐт, зебоӣ, инсон
ва муоширатро таъкид намудаанд. Масалан В.Г. Казанская зимни таҳқиқи масъалаи тамоюли
мактабиѐн ба арзишҳои муҳими иҷтимоӣ муқаррар намудааст, ки раванди тамоюли хонандагон
ба арзишҳои умумиинсонӣ раванди душвор, пурихтилоф ва дар як вақт табиӣ буда, барои
ташаккули минбаъдаи шахсияти онҳо замина фароҳам меорад ва то ҷое сабаби худҳаракати
онҳо мегардад» [4, с.516].
Ба худхосии мавқеи ботинии кӯдаки синну соли мактаби ибтидоиро, на танҳо тағйироти
талабот, балки дигаргуншавии соҳаи ангезишӣ мекунад, ки ҳамчун қисми муҳими сохтории
фаъолнокии ҷамъиятӣ зоҳир мегардад.
Дар натиҷаи пажӯҳишҳои сершумор маълум гардидааст, ки ҳангоми мактабравӣ дар кӯдак
як қатор ангезишҳои нави пеш аз ҳама бо фаъолияти нави пешбар – илмомӯзӣ алоқаманданд
пайдо мешавад, яъне дар ин давра ангезаи маърифатӣ ташаккул меѐбад. Бинобар ҳамин синну
соли хурди мактабӣ бо озодии бештари рафтор тавсиф мегардад, ки бо пайдо шудани зинаҳои
ахлоқии ботинӣ ва асосҳои аввалини масъулият алоқаманд аст.
Зуҳури фаъолнокии ҷамъиятии мактабиѐнро низоми ангезаҳои зерин муайян менамояд:
ангезаҳои худмуайянкунӣ ва худтатбиқкунӣ дар гурӯҳҳои ҷамъиятии гуногун (мактаб,
синф, гурӯҳи ғайрирасмӣ, саҳни бино, кӯча ва ғайра), ки онҳоро ангезаҳои васеи ҷамъиятӣ
меноманд;
ангезаҳои эътибори шахсӣ, ки ба кӯшиши ишғоли мавқеи муайян дар ҷомеа равона
гардидааст ва ангезаи худтакмилдиҳӣ ба ҳамин ҷидду ҷаҳд асос меѐбад;
ангезаҳои муваффақияти шахсятӣ, ки ба татбиқи талаботи худифодакунӣ равона карда
шудаанд;
маърифатӣ, ки ба қонеъ намудани талаботи маърифатӣ равона гардидааст;
фардӣ, ки бо ҳалли ихтилофҳое равона гардидаанд, бо сабаби ноҳамоҳангии таҷрибаи
фардӣ, ангезаҳои ботинӣ, меъѐр ва қоидаҳои иҷтимоию педагогии беруна ба миѐн меоянд;
мақсадҳои ахлоқӣ (мақсади қарз, мақсади маънавӣ).
Таҳқиқоти А.В. Запорожетс ва Л.С.Славина исбот намудааст, ки гуногуншаклии
муносибатҳои талабаи мактаби ибтидоӣ бо воқеияти атроф бо навъи ангезаи ба ҳам алоқаманд,
вале пайдоишашон мухталиф муайян мекунад [4, с.402].
Ба гурӯҳи аввал У.И.Рогов ангезаҳоеро дохил намудааст, ки онҳоро тамоми низоми
муносибатҳои мавҷудаи байни кӯдаку воқеияти ӯро иҳотанамуда ба вуҷуд меорад. Ин ангезаҳои
ҷамъиятӣ пеш аз ҳама аз вазъи ҳаѐти кӯдак дар оила, мавқеи ӯ дар мактаб, мавқеи ботинии ӯ нисбат
ба мактаб вобастаанд; дар худ он кӯшиш ва талаботи кӯдакро таҷассум менамоянд, ки аз маҷмӯи
вазъияти ҳаѐти ӯ бар меоянд ва бо самтгирии асосии шахсияти ӯ алоқаманд ҳастанд [10, с.42].
Тавре мушоҳидаҳои мо нишон доданд ангезаҳои ҷамъиятӣ хусусиятҳои гуногун дошта
метавонанд: кӯшиши талабаи хурдсолро барои сазовор шудан ба таҳсин ва таваҷҷӯҳи омӯзгор,
волидайн, ба даст овардани обрӯ ва эътибор байни рафиқон, ба худ таъмин кардани мақоми
муносиб. Чунин ангезаҳои ҷамъиятӣ ба ҳайси шаклҳои зуҳури фаъолнокии ҷамъиятӣ, намудҳои
мухталифи фаъолияти гуногуни кӯдакони синни хурди мактабиро фаро мегиранд, зеро ҳар як
фаъолияти ҷиддии кӯдак ҳам барои ҷамъият ва ҳам барои худи ӯ аҳамияти иҷтимоӣ дорад.
Азбаски таълим фаъолияти асосии талабаи хурдсол мебошад, ин ангезаҳо дар он баръало зоҳир
гардида, арзиши бештар пайдо мекунанд, аз ин лиҳоз дар низоми муносибатҳои кӯдак мавқеи
марказӣ доранд.
Гурӯҳи дуюми ангезаҳо ба андешаи Л.И. Божович, ангезаҳоеро дар бар мегирад, ки
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бевосита аз худи фаъолияти таълимӣ сар задаанд. Ба ин гуруҳ шавқу рағбати гуногуни
маърифатӣ дохил мешаванд, ки қонеъ гардонидани онҳо аз кӯдак саъю кӯшиши меҳнатӣ,
2020 
фаъолияти зеҳнии пуршиддат, рафъи мушкилиҳоро тақозо мекунад. Аҳамияти ангезаҳои
мазкурро дар фаъолияти таълимӣ он нукта муайян мекунад, ки худи раванди азхудкунии дониш
низ ба мундариҷаи фаъолнокии иҷтимоии хонандаи хурдсол ҷавобгӯ аст, зеро азхудкунии
дониш на танҳо доираи дониши онҳоро васеъ мекунад, ақли онҳоро бо омӯзиши далелҳои илмӣ
ва қонуниятҳо бой мегардонад, балки ба ин васила талабаи хурдсолро узви муфиди эҳтимолии
ҷамъиятӣ мегардонад [1, с.116].
Ғайр аз ин ангеза худтакмилдиҳӣ низ дар ташаккули шахсияти кӯдак ангезаи муҳим аст.
Мавриди таъкид аст, ки ангезаҳои худтакмилдиҳӣ ва худмуайянкунӣ барои хонандаи хурдсол
ба сифати «даркшаванда» баромад намуда, бо мақсадҳои дури онҳо алоқаманд мебошанд. Вале
ин хусусият ба ояндаи хеле дур мутаалиқ аст, хонандаи хурдсол бошад бештар бо андешаи
ҳаминрӯза зиндагӣ дорад. Дар иртибот бо он таваҷҷӯҳе, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба
ангезаи худмуайянкунӣ (касби оянда, идомаи таҳсил) ва худтакмилдиҳӣ (доно, закӣ, маданӣ
будан) медиҳанд, бояд раванди таълим тавре тартиб дода шавад, ки талаба ба пеш ҳаракат
намудани худ, ҳар рӯз ғанӣ гардонидани донишандӯзии худ, ҳаракати худро аз бедонишӣ ба
маърифат «мушоҳида кунад». Ин кор дар он ҳолат имконпазир аст, агар талаба ба худ ҳисобот
диҳад, ки чиро ӯ медонад ва чиро алҳол намедонад, чиро бояд аз худ намояд, чиро ӯ аз худ
мекунад ва дар бораи чӣ ӯ маълумот ҳосил мекунад, кадом тарзҳои корро ӯ ѐд гирифтааст ва
кадом тарзҳои кор дарси оянда, чоряки оянда аз худ мекунад. Аз ин лиҳоз гузоштани
мақсадҳои дақиқ ва вазифаҳои таълим барои ояндаи наздик ва ояндаи дур дар раванди таълим
вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад.
Ангезаи вазифашиносӣ яке аз мақсадҳои асосӣ буда, бо тарбияи фаъолнокии иҷтимоии
шахсият бевосита алоқаманд аст. Ба андешаи Л.И. Божович, дар синни 6-7 солагӣ дар кӯдак
пайдо шудани ба ном «мақомоти ахлоқӣ» сабаби тағйироти сохтории доираи ангезаҳои онҳо
мегардад. Тағйироти мазкур боиси ташаккули эҳсоси вазифашиносӣ – ангезаи асосии ахлоқӣ
мегардад, ки бевосита кӯдакро ба рафтори мушаххас водор мекунад. Зимнан дар марҳилаи
аввали азхудкунии меъѐрҳои маънавӣ, ки кӯдакро ба рафтори мушаххас водор менамоянд,
таҳсини калонсолонро таъкид намудан ба маврид аст. Кӯшиши ба талаботи калонсолон,
ҳамчунин қоидаҳо ва меъѐрҳои азхуднамуда муносибат кардани кӯдак дар шакли категорияи
ҷамъбастӣ зуҳур мешавад, ки онро ба ибораи «бояд кард» ифода кардан мумкин аст. Маҳз ана
ҳамин ҷиҳат аввалин мақоми ахлоқӣ мебошад, ки кӯдак онро ба роҳбарӣ мегирад ва он барои
кӯдак натанҳо дониши дахлдор (бояд чунин рафтор кард) балки эҳсоси бевоситаи зарурати маҳз
чунин, на ба тарзи дигар амал намудан фароҳам меорад. Ба андешаи муҳақиқи номбурда маҳз
дар ҳамин эҳсос дар шакли ибтидоии ҳисси вазифашиносӣ зоҳир мегардад [1].
Барои кӯдак ҳамчун субъекти раванди тарбия зуҳури баъзе махсусиятҳои шахсиятии
синнусолӣ хос мебошанд. Кӯдаки хурдсол оламро дар асоси предметӣ-фаъолиятӣ ва эҳсосӣ дарк
менамояд. Худсобиткунии кӯдак тадриҷан бо роҳи ҳарчӣ бештар ва ҳаматарафа ворид
гардидани ӯ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, зоҳир намудани фаъолнокии эҷодӣ, иҷтимоӣ, зеҳнӣ ва
эҳсосотӣ сурат мегирад. Фаъолнокӣ чун хислати шахсият пешбинӣ мекунад, ки талаба субъекти
фаъолият гардида, рушди шахсияти худро бо назардошти арзишҳои умумиинсонӣ, талаботи
ҷамъиятӣ роҳбарӣ мекунад, бинобар ҳамин фаъолнокӣ ҳамчун ташкилаи шахсятӣ, ҳолати
хонанда ва муносибати ӯро ба фаъолият муайян менамояд. Ин вазъият дар руҳияи равонӣ,
фаъолияти ӯ ба монанди: диққат, таваҷҷуҳ, равандҳои фикрӣ, шавқу рағбат ба фаъолияти
амалинамудаистода, ташаббуси шахсятӣ ва ғайра зоҳир мегардад. Фаъолнокӣ муносибати
дигаргунсозандаи субъектро нисбат ба объект пешбинӣ намуда, лаҳзаҳои зеринро дарбар
гирифта метавонад: интихобӣ будани тарзи муносибат ба объектҳо; пас аз интихоби объект
гузоштани мақсад ва вазифа; дигаргунсозии объект дар рафти фаъолияти минбаъда, ки ба
ҳалли муаммо равона гардидааст. Инкишофи фаъолнокии талаба дар тамоми раванди рушди
шахсияти ӯ сурат мегирад: аз тазаккурӣ-тақлидӣ тавассути ҷустуҷӯӣ-иҷроишӣ ба дараҷаи эҷодӣ.
Тағйироти назаррас дар фаъолнокию фаъолият ва рушди шахсият бошад дар ҳолати фаъолнокӣ
зоҳир мегардад. Агар фаъолият ягонагии хусусиятҳои шахсиятии объекту субъект бошад, пас
фаъолнокӣ ҳамчун субъекти фаъолият на худи фаъолият, балки дараҷа ва хусусияти он, раванди
мақсадгузорӣ ва дарки ангезаи роҳҳои фаъолиятро мефаҳмонад.
Ҳар як кӯдак новобаста аз махсусияти ташаккули фардӣ ва дараҷаи омодагӣ, ҳангоми ба
синну соли муайян расидан дар мавқее қарор мегирад, ки дар ҳамин ҷамъият қабул шудааст. Бо
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ҳамин васила ӯ ба низоми шароитҳои объективӣ ворид мешавад, ки хусусияти ҳаѐт ва
фаъолияташро дар марҳилаи кунунии синнусолӣ муайян мекунад. Мутобиқ будан ба ин
шароитҳо барои кӯдак аҳамияти аввалиндараҷа дорад, зеро танҳо бо ҳамин шарт ӯ метавонад
худро дар қуллаи мавқеи ишғолнамуда эҳсос намуда, осудаҳол бошад.
Яке аз муҳимтарин вазифаҳои таълим дар синфҳои ибтидоӣ ба иҷтимоишавии кӯдак
мебошад, дар навбати худ яке аз нишондиҳандаҳои иҷтимоишавии кӯдак сатҳи фаъолнокии
иҷтимоии ӯ ба шумор меравад. Айни замон доир ба иҷтимоишавии кӯдак, шароитҳои қонеъ
гардонидани шавқу рағбати ӯ ва ошкор сохтани иқтидори эҷодии ӯ миқдори нисбатан зиѐди
корҳои тадқиқотӣ мавҷуданд. Ҳамзамон мавриди таъкид аст, ки диққати асосии муҳаққиқони
муосир ба ташаккули фаъолнокии иҷтимоии наврасон ва мактаббачагони синфҳои болоӣ
равона гардида, масъалаи ташаккули фаъолнокии иҷтимоии хонандагони синфҳои ибтидоӣ чун
дар давраи аввали ворид гардидани кӯдакон ба низоми нави муносибат бо воқеият аз эътибор
андаке дур мондааст. Ғайр аз ин нуктае сарфи назар мегардад, ки фаъолияти таълимӣ барои
тамоми категорияҳои толибилмон асосӣ ба ҳисоб меравад, барои хонандагони синфҳои
ибтидоӣ бошад он пешбар аст.
Аз таҳлили дараҷаи фаъолнокии хонандагони синфҳои ибтидоӣ метавон хулоса кард: ҳар
ҳафтум талабаи синфи ибтидоӣ дараҷаи паст ѐ сифрии ташаккули фаъолнокии иҷтимоӣ дорад:
49,3% дорои дараҷаи миѐнаанд. Сабаби чунин ҳолат чист? Пеш аз ҳама, бояд таъкид намоем, ки
педагог мақоми нави иҷтимоии кӯдакро, ки аллакай талаба гардидааст, ба эътибор намегирад,
ба фаъолнокии ӯ дар шароити нави иҷтимоӣ аҳамияти зарурӣ зоҳир намекунад, ба ворид
кардани хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба намудҳои гуногуни фаъолияти иҷтимоан муҳим,
диққат намедиҳад. Лутфуллозода М. навишта буд, ки: «Кӯдакӣ ҳаракат ба пеш аст, раванди
қатънашавандаи калон шудан аст. Кӯдак калонсол будан мехоҳад. Хислат, самтияти ҳаѐти
рӯзмарраи ӯ доимо ҷидду ҷаҳди ӯро ба калоншавӣ собит менамоянд… Кӯдакӣ… рӯзгузаронӣ ва
вақтхушӣ нест. Калонсоле, ки душвор будани ҳаѐти кӯдак, гуногунпаҳлӯӣ ва ғановати ҳаѐти
кӯдакро дарк карда наметавонад, дар тарбияи онҳо метавонад ба хатоӣ роҳ диҳад» [8, с. 234].
Оғози давраи мактабии кӯдак зинаи муҳим дар ташаккули ташкилаҳои иҷтимоан
арзишманди шахсиятӣ мебошад, ки дар фаъолияти барои кӯдак асосӣ зоҳир мегардад [7].
Новобаста аз он, ки дар синфҳои ибтидоӣ таълим фаъолияти асосӣ ба ҳисоб меравад, бозӣ низ
барои кӯдак мисли пештара аҳамияти муҳим дорад. Бинобар ин ба роҳ мондани фаъолнокии
иҷтимоӣ ба воситаи бозӣ мувофиқи мақсад мебошад.
Якчанд намуди бозиҳо мавҷуданд, ки ба рушди фаъолнокии иҷтмимоии кӯдак равона
гардидаанд: бозиҳое, ки меҳнати калонсолонро таҷассум мекунанд; бозиҳои дорои мӯҳтавои
меҳанпарастӣ ва интернатсионалистӣ.
Бозиҳои серҳаракати дорои чунин мӯҳтаво ва қоидаҳо, ки на танҳо ба рушди ҷисмонии
кӯдак, балки тарбияи ҳиссиѐти иҷтимоӣ онҳо мусоидат мекунанд.
Бозиҳо дар мавзуи меҳнат ба ташаккули таасуроти умумӣ доир ба аҳамияти меҳнати
дастаҷамъӣ мусоидат мекунанд. Дар бозиҳо ҳисси масъулият барои кори фармуда тарбия
гардида, эҳсоси қаноатмандӣ аз натиҷаи кор пайдо мешавад. Иҷрои нақшҳое, ки дар бозӣ
меҳнати калонсолонро дар бозиҳо инъикос мекунанд аз кӯдакон фаъолнокии зиѐд, амалҳои
ҳадафманд ва маҳорати ташкилотчигиро талаб менамояд. Бозии дилхоҳ ҳаѐти атрофро инъикос
менамояд, аз ин сабаб барои дарки аҳамияти ин ѐ он намуди меҳнат ба кӯдак кӯмак мерасонад.
Бинобар ин ҳангоми роҳбарӣ ба бозӣ омӯзгор бояд диққаташро ба он ҷалб намояд, ки дар бозӣ
муносибати байни одамони дар ҳаѐти мавҷуда ҳаддалимкон амиқтар инъикос гардад. Вазифаи
педагог дар бозӣ истифода бурдани тамоми воситаҳои имконпазир барои ба кӯдак таъсири
педагогӣ расонидан мебошад [11, с.36].
Баъзе кӯдакон натанҳо дар рафти фаъолияти меҳнатӣ, балки дар бозӣ низ ноустувории
шавқу рағбат зоҳир менамоянд. Онҳо даме як нақш, гоҳе нақши дигарро интихоб менамоянд.
Дар бозиҳое, ки меҳнати калонсолонро инъикос менамояд, кӯдакони дигар ба ин рафтор баҳои
манфӣ медиҳанд. Онҳо изҳор менамоянд, ки набояд сартарош дар вақти дилхоҳаш корро монда
ѐ мағоза равад, ѐ одамон бо айби чиптафурӯш, ки ба ҷое рафтаасту кори худро ба каси дигар
насупоридааст, набояд ба қатора дер монанд. Баробари он нукта, ки моҳияти асосии меҳнат
ғамхорӣ дар бораи одамони дигар аст, кӯдакон дар бозӣ ба нақши интихобнамудаашон бо
масъулияти бештар муносибат мекунанд. Ин муносибат дар иҷрои бодиққати кор, эрод
гирифтан ба нафарони аз ҷои кор рафта ѐ корро дуруст иҷро накарда зоҳир мегардад.
Қоидаҳои нави рафтор дар бозӣ боиси тарбияи қавииродагии кӯдакон мешавад. Ба худ нақши
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калонсолро гирифта, хонандаи хурдсол мекӯшад аз ҳама ҷиҳат ба намунаи ибрати худ тақлид
намояд. Омӯзгорон ва волидон махсусияти касбҳои гуногунро барои кӯдакон бозгӯй
2020 
менамоянд, бо тарзи рафтори шахсӣ мефаҳмонад, ки ба кадом намунаи рафтор бояд пайравӣ
кард, то ки бозӣ хусусияти ҳаѐти ҳақиқиро касб намояд. Кӯдак ба бозии худ чун ба фаъолияти
ҷиддӣ муносибат менамояд, бинобар ҳамин таъсире, ки ба воситаи бозӣ расонида мешавад,
барои ташаккули шахсияти ӯ аҳамияти зиѐд дорад.
Ҳисси ватандӯстӣ ва интернатсионалистӣ дар синнусоли хурди мактабӣ акнун бедор
мегардад, ҳарчанд он ҳанӯз аз лиҳози зуҳурот сода бошад ҳам, дар ташаккули минбаъдаи
шахсияти кӯдак муҳим аст. Бозӣ ҳамчунин яке аз воситаҳои муассири тарбияи ҳисси ватандӯстӣ
ва интернатсионалистӣ мебошад. Он ба ташаккули муносибати муайян ба тамоми муҳити
атроф ва рухдодҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ мусоидат мекунад. Тасаввурот дар бораи ватан, вижагиҳои
тарзи зист, меҳнати халқҳои дигар дар бозӣ натанҳо аниқу дақиқ ва таҳким мегардад, балки
ғанӣ мешавад, эҷодкорона коркард мешавад ва минбаъд асоси рафтор ва эътиқоди онҳо
мегардад. Барои ин мақсадҳо метавон бозии «саѐҳат ба кишвари дигар»-ро истифода кард, ки
дар ин намуди бозӣ кӯдакон бо хориҷиѐт ошно мешаванд. Ҳамчунин иштироки кӯдакон дар
чорабиниҳои идонаи миллӣ, ки дар онҳо либосҳои миллӣ истифода мешаванд мувофиқи мақсад
мебошад, зеро дар ин гуна чорабиниҳо кӯдакон бо анъана ва урфу одатҳои миллатҳои дигар
ошно мешаванд. Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои идона, чун дар рафти ташкили бозӣ
метавон унсурҳои тарзи зисти миллиро истифода кард, масалан, ба лӯхтак пӯшонидани либоси
миллӣ қобили қабул аст. Чунин ҳиссиѐт барои кӯдакон эҳсоси «оилаи ягона»-ро фароҳам
меорад. Ба мундариҷаи чунин бозиҳои эҷодӣ афсонаҳои халқӣ, ҳикояҳои эҳсосии педагог дар
бораи намояндагони миллатҳои гуногун, шиносоӣ бо ҳунари мусиқии халқ, тамошои
диафилмҳо, наворҳо, мукотиба бо ҳамсолони миллатҳои дигар таъсири зиѐд мерасонад.
Тарбияи ватандӯстона бо роҳи шиносоӣ бо табиат, урфу одат, таърихи халқи худ «гузаштаи
қаҳрамонона»-и он сурат мегирад.
Ҳамчунин барои ташаккули фаъолнокии шахсиятӣ бозиҳои варзишии дастаҷамъӣ муҳиманд,
ки хусусияти мусобиқавии онҳо иштирокчиѐнро ба фаъолнокӣ водор мекунад, боиси ташаккули
ҷасорат, мардонагӣ ва матонат мешавад. Аммо бояд дар назар дошт, ки шиддати мусобиқаҳо
набояд сабаби ҷудоӣ байни иштирокчиѐн гардад. Дар бозиҳои якҷояи серҳаракат ҳар як
иштирокчӣ ба бартарияти саъю кӯшишҳои якҷоя ва дастаҷамъонаро барои рафъи монеаҳо ва
расидан ба мақсад боварӣ ҳосил мекунад. Ихтиѐран қабул кардани маҳдудияти амалҳо, ки
онҳоро қоидаҳои бозиҳо муайян кардаанд, дар як вақт рағбати беандоза ба бозӣ
иштирокчиѐнро боинтизом мегардонад. Ба бозӣ муқобилистии як бозигар ба бозигари дигар, як
команда ба командаи дигар хос аст, ки дар рафти бозӣ он дар назди бозигарон вазиваҳои
гуногун ба миѐн меоянд ва онҳо ҳалли фавриро талаб мекунанд. Барои иҷрои ин амал бояд дар
муҳлати кӯтоҳтарин вазъияти атрофро арзѐбӣ намуда, амали аз ҳама дурустро интихоб ва иҷро
кардан лозим аст. Ҳамин тариқ бозиҳои серҳаракат ба хештаншиносии кӯдакон мусоидат
мекунад.
Зуҳури фаъолнокии иҷтимоии хонандагони синфҳои ибтидоӣ махсусияти худро дорад, ки бо
марҳилаи ибтидоии воридшавии кӯдакон ба низоми нави муносибат бо воқеият алоқаманд аст.
Солҳои аввали мактабӣ – маҳз даврае мебошанд, ки самтгирии шахсият, шавқ ва майлу рағбати
ӯ шакл мегиранд. Асоси муҳимтарини назариявию методологии ҷудо кардани таркиби
фаъолнокии иҷтимоии хонандагони синну соли мазкур тасаввурот дар бораи тамоюлҳои
арзишманди шахсият мебошад, ки дар ин маврид зери мафҳуми арзишмандӣ механизми
равонии ибтидоӣ ва зарурӣ фаҳмида мешавад, ки кӯшиши самтгирии инсонро барои
худтадбиқкунии дар ин ѐ он соҳа таъмин менамояд.
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Вожањои калидї: Муносибати босалоњият, салоњият, муассиса, машғулият
Ѓояи пешбарандаи муносибати босалоњият дар таъмин намудани «таъсири идоманок»-и
тањсилоти муассисавї, ки ба ҳаѐти ояндаи ҳар як хонанда таъсир мерасонад, бинобар ин, дар он
ба мањорати мустақилона фикр, ќарор ќабул намудан ва ба вазъият дуруст бањо додан
ањамияти махсус дода мешавад.Маќолаи мазкур бартарияти муносибати босалоњиятро ҳангоми
таълими химия, ки ба хонандагон на танҳо дар азхуднамоии љамъи донишњо ѐрї мерасонад, балки
дар хонандагон ќобилияти ба даст овардани мањорату малакањо, дар назди худ гузоштани
маќсад, ќабул намудани ќарор ва дар њолатњои маъмулї ва ѓайримуќаррарї амал намуданро
ташаккул медињад.Ҳангоми ташаккули салоњияти хонандагон машѓулияти дарси химия чунон ба
наќша гирифта мешавад, ки онҳо дар навбати аввал ба рушди ангезањо мусоидат намояд ва зимни
аз љониби омузгор ба кор бурдани далелњои ҷолибтарин аз фанни таълимї амалї мешавад.
Минбаъд дар хонанда инкишофи малакаи љустуљўи мустақилонаи ҷавобҳо ба масъалаҳои
гузошташуда пайдо гардида, мустаќилона њал намудани њолатњои проблемавї, қобилияти
таҳлили далелҳо, хулосабарорї ва ифодаи љавобњои мантиќї инкишоф меѐбад.Интихоби
системаи методҳои таълимии дахлдор ҳангоми муносибати босалоњият ба хонандагон на танҳо
имконияти фањмидани дониш ва маҳоратњои људогона аз фанни химияро фароњам меорад, балки
дар шакли пурра азхуд намудани онро медињад, ки ҳадафи асосии фанни таълимї мебошад.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, учебное заведение, занятия
Ведущая идея компетентностного подхода заключена в обеспечении «отдалѐнного эффекта»
школьного образования, влияющего на дальнейшую жизнь каждого учащегося, в котором особое
место отводится умению самостоятельно мыслить, принимать решения и адекватно оценивать
ситуацию.Настоящая статья описывает достоинства компетентностного подхода при
обучении химии, который помогает учащимся в усвоении суммы знаний и содействует им в
овладении умениями, в постановке перед собой цели, в принятии решения и совершении действий в
типичных и нестандартных ситуациях.При формировании компетентностей учащихся учебные
занятия по химии направлены на то, чтобы они, в первую очередь, способствовали развитию
мотивации, что достигается учителем при сообщении ученикам наиболее интересных фактов из
учебного предмета. Отмечается, что в дальнейшем у учащихся развивают навыки
самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы, самостоятельного решения
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проблемных ситуаций, умение анализировать факты, обобщать и делать логические выводы.
Подчеркивается, что выбор соответствующей системы методов обучения при
компетентностном подходе предоставляет возможность ученикам не только усвоить
разрозненные знания и умения по химии, но и овладеть ими в комплексе, что и является главной
целью обучения предмета.
Key-words: competence approach, competence, educational institution, lessons
The leading idea of the competence approach is to provide the “long-term effect” of school education
on future life for each student in which a special place is given ability to think independently, make
decisions and adequately assess the situation.The given article describes the advantages of the
competence approach when teaching chemistry, which helps students, not only in mastering the amount of
knowledge, and the fact that it helps students to master skills, allows them to set goals, make decisions
and act in typical and unusual situations.In the formation of students` competence training sessions in
chemistry, they are planned and aimed at ensuring that they are, first of all, contributed to the
development of motivation, which is achieved by the teacher the message to pupils of the most interesting
facts from a subject. In the future, students develop the skills of self-search answers on the raised
questions, independent solution of problem situations, ability to analyze facts, generalize and draw
logical conclusions.Selection of the appropriate system of teaching methods in the competence approach
provides an opportunity for students not only to learn disparate knowledge and skills in chemistry, but
also to master them in a complex, which is the main purpose of the subject.
Муносибати босалоҳият пурзӯр намудани хусусияти амалии тамоми таҳсилоти муассисавӣ
(аз ҷумла таҳсили предметӣ) мебошад. Ин самт аз саволҳои оддӣ дар бораи он, ки кадом
натиҷаҳои таҳсилоти муассисавиро хонанда метавонад берун аз муассиса истифода барад,
пайдо шудааст. Ғояи асосии ин самт дар он аст, ки барои таъмин кардани «эффекти фосилавӣ»и таҳсилоти муассисавӣ ҳамаи он чизе, ки мавриди омӯзиш қарор мегирад, бояд ба раванди
истеъмолу истифода дохил карда шавад. Ин махсусан ба донишњои назариявї дахл дорад, ки
бояд аз холати андӯхтаҳои беҳуда баромада, ба воситаи амалии шарҳи ҳодисаҳо ва ҳалли
вазъияту масоили амалӣ табдил ѐбанд.
Ғояҳои муносибати босалоҳият чун нуќтаи назари таҳсилот дар асарҳои А.М. Аронов, А.В.
Баранников, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, И.А. Зиняя, Г.Б. Голуб, В.В. Краевский, О.Е. Лебелев,
М.В. Рижаков, Ю.Г. Татур, Л.О. Филатова, И.Д. Фрумин, А.В. Хуторский, О.В. Чуракова, М.А.
Чошанов, П.Г. Шедровитский мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд [11,с.250].
Ҳамаи муҳаққиқоне, ки табиати салоҳиятнокиро омӯхтаанд, ба хусусияти серпаҳлӯӣ,
гуногунҷабҳагӣ ва низоммандии онњо диқќат додаанд.
Арзиши асоcӣ на азхудкунии суммаи иттилоот ѐ маълумот буда, балки аз ҷониби хонандагон
азхуд намудани маҳоратҳое мебошанд, ки ба онҳо метавонанд барои муайян кардани мақсад,
қабули қарор ва амал кардан дар вазъиятҳои типӣ ва ғайриандозавї имкон диҳад.
Муносибати босалоҳият шакли нави муносибат дар таҳсил аст. Вале ғояҳои он ба педагогика
бегона нестанд, онҳоро идомаи мантиқии ғояҳои беҳтарини педагогӣ маҳсуб кардан мумкин
аст: Консепсияи мундариљаи таҳсилоти И.Я. Лернер, В.В. Краевский, И.К. Журавлев дар бораи
тањсилот чун интишори фарҳанг, ки дар таҷрибаи иҷтимоии шарҳу идроки ҳодисаҳо,
муносибати эҳсосӣ ба олам, фаъолияти амалию эҷодӣ таҷаммӯъ ѐфтааст; консепсияи маҳорату
малакаҳои умумитаълимӣ, ки шарҳи онҳо ба шарҳи баъзе салоҳиятҳои калидӣ наздик аст;
ѓояҳои Ю.К. Бабанский дар бораи оптимизатсияи раванди таълим ва ғайра.
Т.М. Ковалева [11,с.250]. чунин мешуморад, ки муносибати босалоҳият ба дархостҳои соҳаи
истеҳсолӣ ҷавоб медиҳад. Нисбат ба таҳсилот онро танҳо чун яке аз муносибатҳои имконпазир
баррасӣ кардан мумкин аст.
И.Д. Фрумин [11,с.250].бошад чунин аќида дорад, ки муносибати босалоҳият чун таҷдиди
мундариҷаи таҳсилот ҷавобан ба воқеияти тағйирѐфтаи иҷтимоию иқтисодӣ зоҳир мегардад.
Таҳлили амиқи нуктаҳои асосӣ, принсипҳо ва ҷои муносибати босалоҳият дар таҳсилоти
муосири Русия аз ҷониби И.А. Зимняя сурат гирифтааст. Тибқи шарҳу тавзеҳи ӯ, салоҳият баъзе
навташкилаҳои ботинӣ, эҳтимолӣ, ниҳонии психологӣ (дониш, тасаввурот, барномаи
(алгоритми) амалҳо, низоми арзиш ва муносибатҳо) мебошад, ки сипас дар босалоҳиятии инсон
чун падидаҳои мубраму фаъол зуҳур мекунанд [2,с.11].
Ба ақидаи Э. Зеер ва Э. Симанюк, муносибати босалоҳият самтгирии афзалиятнок ба
мақсадҳо вектори тахсилот; таълимпазирӣ, худмуайякунӣ (худдетерминатсия), худфаъолкунӣ,
иҷтимоъгароӣ ва рушди инфиродият мебошад. Дар ташаккули салоҳиятҳо таҷриба нақши
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муҳим мебозад: барои омўзиши муносибат бояд муошират кард; барои компютерро истифода
бурдан, дар он амалҳои муайянро иҷро кардан лозим аст [3,с.23-30].
2020

Муносибати босалоҳият ба омӯзгору хонанда чӣ медиҳад?
Муносибати босалоҳият имконият медињад, ки маќсадҳои таълимии ба миѐн гузоштаи
педагогњо дар амал татбиќ шавад; ба тањсили бошуурона ва бомасъулиятона дар муассисаи олӣ
ѐ коллеҷ тайѐр кардани хонандањо; ба муваффақият дар ҳаѐт, ки тибқи қонунҳои
пешгӯинашаванда тараққӣ мекунад, омода сохтани хонандагон; аз ҳисоби идроки фоидаи
таълим барои зиндагии имрӯза ва ояндаи хонандагон, баланд бардоштани ҳавасмандӣ ба
таълим; аз ҳисоби тадриҷан баланд бардоштани сатҳи мустақилият ва масъулиятшиносии
хонандагон дар таълим сабук кардани меҳнати омӯзгор; таъмин кардани ягонагии равандҳои
таълиму тарбия, вақте ки вазифаи омодагии гуногунҷабҳаи хонандагон ба ҳаѐт бо ѐрии
воситаҳои мухталифи фаъолияти дарсӣ ва беруназдарсӣ ҳал мешавад.
Методи босалоҳият дар таълими пурраи муассисавии химия тасаввуроти омӯзгор ба воситаи
истифодаи методҳои фаъолияти муаммовию тадқиқӣ ва технологияи иттилоотї-коммуникативї
(ТИК) амалӣ гардонида мешавад. Машғулияти таълимӣ ташаккули салоҳиятҳоро дар 4 сатҳ
амалӣ мегардонад: истифодаи дониш дар вазъияти стандартӣ; истифодаи дониш дар вазъияти
ғайриандозавї; идроки тарзи мушаххаси татбиқ; идроки тарзи умумии татбиқ.
Раванди таҳсил тавассути дарс, машғулиятҳои маҳфилӣ, факултативӣ, машғулиятҳои
инфиродӣ ва кор бо кӯдакони қобилиятнок амалӣ мегардад.
Методи босалоҳият дар машѓулиятҳои таълимии намуди фаъол ташаккул меѐбанд.
Ҳангоми ташаккули салоҳиятҳои хонандагон машғулиятҳои таълимӣ тавре ба нақша
гирифта мешавад, ки онҳо ба касби малакаҳои љустуљўи мустақилонаи ҷавобҳо ба саволҳои ба
миѐнгузошта, ҳалли мустақилонаи вазъиятҳои муаммовӣ, маҳорати таҳлили фактҳо, ҷамъбаст
ва расидан ба хулосаҳои мантиқӣ аз ҷониби хонандагон мусоидат кунанд. Дар талабаҳо бояд
амалиѐти таҳлил, синтез, муҷаррадкунӣ ва ҷамъбаст ташаккул ѐбанд. Чунин амалҳо асоси
муносибати босалоҳиятро дар таълим ташкил мекунанд.
Ҷавоби мустақилона ѐфтан ғалабаи хурди кӯдак дар маърифати олами мураккаби табиат
мебошад, ки боварии кӯдакро ба имкониятҳояш мустаҳкам месозад, боиси эҳсосоти мусбат
мегардад, муқовимати бешууронаи ӯро ба раванди таълим рафъ менамояд.
Як зарраи хурдтарини донишро мустақилона кашф кардани талаба ба ӯ ҳаловати калон
мебахшад, нишон медиҳад нерӯи худро эҳсос кунад, қадру манзалаташро дар назараш баланд
мебардорад. Дар худтаъсиркунї хонанда худро чун шахсият эњсос мекунад. Ҳамин тариқ,
рағбат на танҳо ба фан (предмет) балки ба худи раванди маърифат, рағбати маърифатӣ,
ангезиш ба дониш пайдо мешавад, ки хеле муҳим аст.
Саволи муаммовӣ доир ба мавзӯи “Оксиген” дар синфи 8. Маълум аст, ки ҳаҷми оксиген дар
атмосфера 21 % аст. Ғайр аз ин муқаррар карда шудааст, ки дар баландии дилхоҳ миқдори
оксиген дар ҳаво ба ҳисоби фоиз якхела аст. Вале ҳамчунин мусаллам аст, ки дар баландӣ, дар
кӯҳ нафаси инсон мегирад, ба ӯ оксиген намерасад. Дар қуллаи Эверест кӯҳнавардон аз
дастгоҳҳои оксигенӣ истифода мебаранд. Ин зиддиятро шарҳ диҳед.
Саволи муаммовӣ доир ба мавзӯи “Ҳосил кардани СО2” дар синфи 9. Якчанд қарн инљониб
наздикии шаҳри Неапол дар Италия “Ғори сагон” ба сифати генератори доимоамалкунандаи
СО2 амал мекунад. Хосияти ин ғор дар он аст, ки сагон дар он қарор дошта наметавонанд,
инсон бошад худро дар ғор мӯътадил ҳис мекунад. Агар дар таркиби ҳаво миқдори гази
карбонат 14% бошад, сагон ва ҳайвоноти дигар нафас гирифта наметавонанд, вале инсони рӯи
ду по истода аз ҳад зиѐд будани миқдори гази карбонатро ҳис намекунад. Чаро?
Саволи муаммовӣ доир ба мавзӯи “Ҳосил кардани СО2” дар синфи 9. Ба карибӣ соҳибкор
ӯраи сабзавот харид, ки онро як замонҳо истифода мебурданд, вале ба сабаби чанд муддат
бекор хобидан ҳолаташ хароб буд: ӯраро кайҳо боз шамол надода буданд, дар таҳи он
пӯсидаҳои караму картошка ба назар мерасиданд. Агар соҳибкор пешакӣ ӯраро тоз накардаю
ҳаво надода истифода барад, кадом ҳодиса рух медод?
Саволи муаммовӣ доир ба мавзӯи “Металлҳои ишқорӣ” дар синфи 9. 3 январи соли 1959 дар
осмон комета пайдо шуд. Вале он кометаи оддӣ нею сунъӣ буд: аз ракетаи кайҳоние, ки ба сӯи
Моҳ мепарид, абри буғии металлҳои ишқорӣ сар дода шуд. Дурахши равшани чунин комета
имкон дод, троекторияи аввалин аппарати парвозкунанда, ки аз рӯи хатти сайри Замин-Моҳ
парвоз кардааст, муайян карда шавад. Шарҳ дихед, ки буғи кадом металл барои комета
истифода шудааст? [12,с.86].

155

№1(66) 2021

 НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES

Ангеза имкон медиҳад, ки диққати кӯдакон ба мавзӯи мавриди тадқиқ ҷалб карда шавад.
Ташкили раванди таълим дар муносибати босалоҳият. Ҳангоми ташаккули салоҳиятнокии
хонандагон машғулиятҳои таълимиро тавре ба нақша мегиранд, ки онҳо ба ташаккули
малакаҳои зерини хонандагон мусоидат намоянд: Малакаҳои ҷустуҷӯи мустақилонаи ҷавоб ба
масъалаҳои гузошташуда, њалли мустақилонаи вазъиятҳои муаммовӣ, маҳорати таҳлили
фактҳо, ҷамъбаст ва баровардани хулосаҳои мантиқї.
Ҳамин тавр, муносибати босалоҳият тақвияти хусусияти амалию таҷрибавии тамоми
таҳсилоти муассисавӣ (аз ҷумла таълими предметӣ) ба ҳисоб меравад.
Самти мазкур аз саволҳои оддӣ дар бораи он, ки кадом натиҷаҳои таҳсилоти муассисавиро
хонанда берун аз муассиса истифода бурда метавонад, ба миѐн омадааст. Ғояи асосии ин самт
дар он аст, ки барои таъмини «эффекти фосилавӣ»-и таҳсилоти муассисавӣ ҳамаи он чизҳое, ки
мавриди омӯзиш қарор мегирад, бояд ба раванди истеъмолу истифода дохил карда шавад. Ин
нукта махсусан ба донишҳои назариявӣ дахл дорад, ки онҳо бояд аз қатори сарбории бекора
баромада, ба воситаи амалии шарҳи ҳодисаҳо ва ҳалли вазъияту масъалаҳои амалӣ табдил
ѐбанд.
Муносибати босалоҳият на танҳо аз ҷониби талаба азхуд шудани донишу маҳоратҳои аз
ҳамдигар ҷудо, балки дар маҷмӯъ азхуд кардани онҳоро пешбинӣ мекунад. Дар иртибот бо ин
нукта низоми методҳои таҳсил таѓйир меѐбад ѐ аниқтараш, ба таври дигар муайян карда
мешавад. Асоси интихоб ва таҳияи методҳои таълимро сохтори салоҳиятҳо ва вазифаҳои
дахлдор, ки онҳо дар таҳсилот иҷро менамоянд, ташкил мекунанд.
Муносибати босалоҳият бояд дар њар марҳилаи ҳар дарс истифода шавад. Ҳангоми
коркарди низоми андозагирии салоҳияти калидӣ истифодаи воситаҳои мухталиф ба мақсад
мувофиқ аст, ки интихоби онҳо аз мақсаду вазифаҳо вобаста мебошад. Амалия нишон медиҳад,
ки аз низомҳои анъанавии назорат даст кашидан лозим аст. Бештар истифода бурдани
методҳои фаъолияти арзѐбӣ ба мақсад мувофиқ мебошад[7,с.112].
Азбаски матнҳои оддӣ зимни арзѐбии салоҳиятнокї самарабахш нестанд, истифодаи тестҳои
ҳадди ақалли салоҳиятнокиро баррасӣ кардан ба мақсад мувофиқ аст, зеро онҳо ба назорати
сатҳи омодагии назариявии хонандагон имконият медиҳанд. Ҳар супориши онҳо чун
индикаторе баррасӣ мегардад, ки як ҷузъи ѐ кораи дониши тестшавандаро ошкор месозад.
Зимнан интихоби супоришҳои тестӣ дар асоси принсипҳои низоммандӣ (муназзамӣ), илмияти
дониш, самтияти амалии онҳо, баҳисобгирии интегратсияи дохили фаннӣ ва байнифаннӣ асос
меѐбад.
Мундариҷаи тестҳои салоҳиятнокӣ аз супоришҳои тестҳои анъанавӣ бо самтияти амалиашон
фарқ мекунанд. Шаклҳои супоришҳои тестӣ гуногун буда метавонанд, бештар супоришҳоро бо
интихоби як ѐ якчанд ҷавоб (шакли пӯшида) ва ѐ навиштани ҷавоби мухтасар ѐ ботафсил
(шакли кушода) истифода мебаранд.
Дар зери мафҳуми масъалаи таълимӣ диққати асосӣ ба амале дода мешавад, ки он бояд ҳини
масъала иҷро гардад. Худи масъала мумкин аст нодуруст ҳал шавад, вале хонанда таҷрибаи
бебаҳои ҳалро ба даст меорад, ки баъдан дар ҳалли масъалаҳои дигар истифода мебарад.
Масъалаи таълимӣ объекти кори таълимии хонанда аст, ки пеш аз ҳама, фаъолияти зењнии
фаъолонаро, ки ба истифодаи қонунҳои умумӣ дар вазъияти мушаххас нигаронида шудааст,
пешбинӣ мекунад.
Дар байни масъалаҳои таълимӣ масъалаҳои предметиро ҷудо кардан мумкин аст. М.В. Зуева
таърифи зерини масъалаҳои предметиро пешниҳод кардааст: «Масъалаҳо супоришҳоеанд, ки
ҳангоми иҷрои онҳо хонанда фаъолияти сермаҳсулро амалӣ мегардонад» [6, с.144].
Г.И. Штремплер ва А.И. Хохлова дар дастури методии худ таърифи зерини масъалаи
химиявиро овардаанд: «Масъалаи таълимии химиявӣ-амсилаи вазъияти муаммовӣ мебошад, ки
њалли он аз хонанда амалҳои фикрӣ (зеҳнӣ) ва амалиро дар асоси донистани қонунҳо, назарияҳо
ва методҳои химия талаб мекунад ва он ба мустаҳкам кардан, васеъ намудан ва инкишоф
додани тафаккури химиявӣ равона карда шудааст. Ҳалли масъала намуди фаъолияти эҷодӣ,
ҷустуҷӯи ҳал бошад – раванди ихтироъкорӣ аст» [13, с.207].
Масъалаҳои химиявӣ супоришҳои маърифатӣ бо вазъияти саволӣ мебошанд, ки дар худ
шартҳо, вобастагиҳои функсионалӣ ва талаби ҷавобро дар бар мегирад. Аз рӯи таъиноти
дидактикӣ масъалаҳо воситаи истифодаи интегривии донишу маҳорат, муқаррар намудани
томияти байни мушаххасоти миқдорию сифатии забони химиявӣ мебошад. Раванди ҳалли
масъалаҳои химиявӣ бояд шавқовар бошад ва ба инсон қаноат ато кунад, чи тавре ки одам аз
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ҳалли кроссворд ҳаловату қаноат ҳосил менамояд.
Ба раванди таълим дохил кардани масъалаҳо имкон медињад мустақилияту фаъолнокии
2020

хонандагон таъмин карда, дар хонанда донишу маҳорати мустаҳкам ташаккул дода, робитаи
таълим бо ҳаѐт амалӣ гардонида шавад. Он њамчунин ба касбинтихобкунии хонандагон
мусоидат мекунад.
Маҳорати њал кардани масъалаҳоро танҳо бо як роҳ, мунтазам ҳал кардани масъала
инкишоф додан мумкин аст. Дар рафти ҳалли масъала хонандагон фаъолияти мураккаби
зењниро амалӣ мегардонанд, ки инкишофи ҳам тарафи мӯҳтавоии тафаккур (дониш) ва ҳам
амалии (маҳоратҳо) онро муайян мекунад. Таъсири хеле зичи мутақобилаи донишу маҳорат,
асоси ташаккули усулҳои мухталифи тафаккур мебошад.
Љидди ҷаҳди дар рафти ҳалли масъала ташаккул додани маҳорати барпо кардани раванди
фикрии хонандагон боиси ба вуљуд омадани низоми масъалаҳо дар асоси нақшагирии аниқи
дарсҳо ва супоришҳои хонагӣ гардид.
Ба фикри мо бо назардошти гуфтаҳои боло таърифи зерини мафҳуми масъалаи химиявиро
пешниҳод кардан мумкин аст. Масъалаи химиявӣ масъалаи таълимиест, ки аз хонанда маҳорати
ошкор сохтани моҳияти равандҳои химиявӣ ва дар намуди муодилаи реаксияҳо ѐ формулаҳо
ифода кардани онҳо, ҳамзамон ба назар гирифтани равандҳои физикии ба вуқӯъ пайванданда
ва тавсифи қисми миқдории масъаларо дар намуди амалҳои математикӣ талаб мекунад. Дар
баъзе масъалаҳои химиявӣ қисми математикӣ вуҷуд надорад, вале ду қисми боқимонда ҳамеша
мављуданд.
Дар хотир нигоҳ доштан лозим аст, ки њалли масъалаҳои химиявӣ ба сари худ маќсад нест,
он воситаи таълим аст, ки ба азхуд кардани устувори дониш мусоидат мекунад.
Бо вуљуди муҳиммияту мубрамияти масъалаҳои алоҳида самарабахшии раванди томи таҳсил
тавассути бисѐрии масъалаҳо, сершумории онҳо оид ба ҳар мавзӯъ, ки бояд низомро ташаккул
диҳанд, таъмин карда мешавад. Ҳамин тариқ, унсури калидии таъмини захиравии раванди
таълим низоми масъалаҳо мебошад.
Масъалаҳои химиявиро дар раванди таълим ба сифатҳои мухталиф истифода бурдан мумкин
аст: барои ѐд додани тарзи ҳалли худи масъалањо, барои ҳал таҳти роҳбарии омӯзгор, барои
кори мустақилонаи хонандагон, дар унсурҳои гуногуни дарс. Онҳо барои таълиму инкишоф ва
тарбияи шахсият майдони фарох фароҳам меоваранд. Бо ѐрии масъалаҳои химиявӣ ғояҳои
таълими рушддињандаро ба ҳаѐт татбиқ кардан мумкин аст. Масъалаҳои ҳадафманд
интихобгардида, ки тибқи пайдарпайии муайян иҷро мешаванд, фикр карданро ѐд медиҳанд.
В.В. Гузеев дар бораи муносибати додашуда ба таълим сухан ронда, масъаларо бо маънии
васеъ мефаҳмад: «… унсури асосӣ ва афзалиятноки кори хонанда ҳал кардани вазифа аст, яъне
азхуд кардани фаъолият аст. Донишҳои воқеӣ (предметӣ) натиљаи кор бо масъалаҳо мебошанд,
ки онҳо ба низоми ҳадафманду босамара дароварда шудаанд»[1,с.12-18].
Нақши таҳсилотии масъалаҳои химиявӣ дар он ифода меѐбад, ки дар раванди ҳалли онҳо дар
шуури хонандагон, ки усулҳои барояшон нави маърифатро азхуд мекунанд, алоќањо ташаккул
меѐбанд, мафњумҳо дар бораи моддаҳо, равандҳо ва ҳодисаҳои химиявӣ мустаҳкам мешаванд ва
такмил меѐбанд. М.В. Зуева қайд мекунад, ки «… воситаи муҳимтарини инкишофи тафаккури
хонандагон маҳз масъалаҳоянд, на суолҳо» [5, с.190].
Дар асоси ҳалли масъалаҳо, махсусан масъалаҳои сифатӣ таҳсилоти муаммоиро ташкил
кардан хеле осон аст. Раванди ҳалли масъала аз абстракт ба конкрет ҳаракат кардан аст. Аз
лиҳози методологӣ ҳалли масъала гузариш аз тафаккури абстрактӣ ба амалия, алоќаи кул бо
ҷузъ аст. Пас, ҳалли масъалаҳои химиявӣ ҳангоми омӯзиши химия методи таълиму инкишоф
мебошад, ки ба хуб азхуд кардани дониш дар раванди фаъолият мусоидат мекунад. Дар рафти
таълими ҳалли масъалаҳо фаҳмиши нисбатан чуқури моҳияти қонунҳои химия ба даст меояд,
робитаи онҳо бо воқеияти атроф амалӣ мегардад.
Муносибати босалоҳият дар низоми ҳалли масъалаҳои химия бояд масъалаҳои сифатӣ ва
ҳисобиро, ки шифоҳӣ, хаттӣ, озмоишӣ ҳал мешаванд, дарбар гирад. Омӯзгор низоми худро дар
асоси нақшагирии дақиқи дарсҳо ва вазифаҳои хонагӣ таҳлил мекунад. Вазифаҳои хонагиро
иҷро кардани хонандагон мунтазам таҳти назорат гирифта мешавад ва хатоҳо хатман ошкор
карда мешаванд. Миқдори масъалаҳои пешниҳодгардида бояд барои ташаккули малакаи
пойдор кофӣ бошад, вале аз хад зиѐд набошад, дар акси ҳол шавқу рағбат аз байн меравад.
Муносибати босалоҳиятро ба таълими ҳалли масъалаҳо О.С. Зайсев, В.А. Ситаров, Р.М.
Чернобельская баррасӣ кардаанд. Низоми масъалаҳо барои амалӣ гардонидани раванди
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самарабахши таҳсилотӣ захираи асосӣ ба ҳисоб меравад. Комѐбии хонанда ҳангоми омӯхтани
химия бештар аз 50 фоиз аз сифати захираи мазкур вобаста аст. Ҷузъҳои дигари комѐбӣ дар
ташкили фаъолияти хонандагон ва идоракунии он ниҳон аст[4,с.384].
Њамин тариќ, њар масъалае, ки омӯзгор пешниҳод мекунад, бояд ҳаттал имкон ҳалли каломӣ,
графикӣ, предметию намоишӣ дошта бошад. Хонанда ҳақ дорад як роҳи ҳалро интихоб намояд
ва ба комѐбӣ умед бандад, ки дар натиҷа ангезиши ӯ тақвият меѐбад. Ин махсусан дар синфҳои
боло аҳамият дорад, зеро дар синфҳои мазкур маводи дидактикӣ аз лиҳози мундариҷа, шакл ва
ҳаҷм мухталиф аст.
ПАЙНАВИШТ:
1. Гузеев, В.В. О системе задач и задачном подходе к обучению. /В.В. Гузеев // Химия в школе. № 8. 2001. - С.12 -18.
2. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата современного
образования /И. А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». URL: http:// www.eidos.ru /journal/
3. Зеер, Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования
/Э.Зеер, Э.Сыманюк// Высшее образование в России. - 2005. - № 4. - С. 23 -30.
4. Зубайдов, У. Методика преподавании химии. /У.Зубайдов, С.Холназаров// Учебник.Душанбе: Шарки озод, 2011. - 384с.
5. Зуева, М.В. Развитие учащихся при обучении химии. /М.В. Зуева// Пособие для учителей. М.:
Просвещение, 1978. - 190 с.
6. Зуева, М.В. Обучение учащихся применению знаний по химии /М.В. Зуева//: Кн. для учителя.
-М.: Просвещение, 1987. - 144 с.
7. Конасова, Н.Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся /Н.Ю.
Конасова//: Учебно-методическое пособие для администраторов и педагогов
образовательной школы. - СПб.: КАРО, 2006. -112 с.
8. Краевского, В.В. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред.
В.В.Краевского, И.Я. Лернера// - М.: Педагогика, 1983. – 180 с.
9. Леонтьева, Л. А. Преемственность в реализации компетентностного подхода в обучении
учеников средней общеобразовательной школы и студентов вуза /Л.А. Леонтьева//
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и практика. Елабуга: ЕГПУ, 2005. - Вып.2. - С. 13-23.
10.Лернер, И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер //. - М.: Знание, 1974. – 160 с.
11.Фрумин, И.Д.Российское образование-2020:модель образования для экономики, основанной
на знаниях/под ред. Я.Кузьминова,И.Фрумина//.-М.:Изд-во ГУ-ВШЭ,2008.–250 с.
12.Хакимходжаев, С.Н. Модуль 4. Технология проблемного обучения в преподавании химии /
Хакимходжаев С.Н. и др.// Учебно-методическое пособие. МОН РТ, РИПКРНО, USAID
программа качественного обучения (QLP).-Душанбе.-2008.-86 с.
13.Штремплер,Г.И. Методика решения расчетных задач по химии 8-11 кл./Г.И.Штремплер, А.
И. Хохлова // : Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2001. - 207 с.
REFERENCES:

1. Guzeev, V. V. Beset with the Task System and Approach to Learning/V.V.Guzeev//Chemistry at
school. - No. 8. 2001. - P. 12 -18.
2. Zimnaya, I.A. Key Competencies - a New Paradigm of the Result of Modern Education / I.A.
Zimnaya // Internet-magazine “Eidos”. URL: http:// www.eidos.ru /journal/
3. Zeer, E. Competence-Based Approach to the Modernization of Vocational Education / E.Zeer. E.
Cimanuk // Higher Education in Russia. - 2005. -№4. - Р. 23 – 30.
4. Zubaydov, U. Methods of Teaching Chemistry /U.Zubaydov, S.Kholnazarov// Manual. Dushanbe: Free Orient, 2011. - 384 р.
5. Zueva, M.V. Development of Students in Teaching Chemistry /M.V. Zueva// Manual for teachers.
- Moscow: Enlightenment, 1978. - 190 p.
6. Zueva, M.V. Training of Students in Application of Knowledge in Chemistry /M.V. Zueva//:
Manual for teachers. - M.: Enlightenment, 1987. - 144 p.
7. Konasova, N.Yu. New Forms of Evaluation of Educational Results of Students /N.Yu.
Konasova//: Educational and methodological guide for administrators and teachers of educational
schools. - St. Petersburg: KARO, 2006. - 112 p.
8. Kraevsky, V.V. Theoretical Grounds of the content of general secondary education / under the
editorship V.V. Kraevsky, I.Ya. Lerner. - Moscow: Pedagogy, 1983. - 180 p.

158

№1 (66) НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES
9. Leontieva, L.A. Continuity in the Implementation of Competence Approach in Teaching
Secondary School Students and University Students /L.A. Leontieva// Psychological and
2020

pedagogical
support of the educational process: theory and practice. - Yelabuga: YSPU, 2005. Vol.2. - P. 13-23.
10.Lerner, I.Y. Problem-Based Learning/I.Y.Lerner. – M.: Knowledge, 1974. – 160 p.
11.Frumin, I.D. Russian Education-2020: a Model of Education for the Economy Based on
Knowledge /under the editorship of Ya.Kuzminova, I.Frumin. – M.: Publishing-House of Higher
School of Economics, 2008. - 250 p.
12.Khakimhodzhaev, S.N. Module 4. Technology of Problem-Based Learning in Teaching Chemistry
/ Khakimhodzhaev S.N. et al./Educational and methodical manual. RT MES, RIPKRNO, USAID
Quality Training Program (QLP). – Dushanbe, - 2008. - 86 p.
13.Strempler, G.I. Methodology for Solving Computational Problems in Chemistry for 8-11 Grades /
G.I. Strempler, A.I. Khokhlova // Manual for teachers. - M.: Enlightenment, 2001. - 207 p.

159

№1(66) 2021

 НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES

ТДУ 534
ТКБ 22.32
НИШОНАҲОИ
ТАҚСИМШАВИИ АДАДҲО –
ҲАМЧУН МАСЪАЛАИ
МАТЕМАТИКӢ, МЕТОДӢ ВА ТАЪРИХӢ

Комилӣ Абдулҳай Шарифзода, д.и.ф.-м.,
профессор, директори Пажӯҳишгоҳи таърихи
илмҳои табиӣ ва технологияи назди ДДБ ба
номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар)
Абдулакимова Ҷанатой Абдурауфовна, н.и.п.,
дотсенти кафедраи МТМ ва ТИ-и МДТ
“ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон,
Хуҷанд)

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ
ЧИСЕЛ КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА

Комили
Абдулхай
Шарифзода,
д.ф.-м.н.,
профессор,
директор
НИИ
истории
естествознания и техники при БГУ имени
Носира Хусрава (Таджикистан, Бохтар)
Абдулакимова Джанатой Абдурауфовна, к.п.н.,
доцент кафедры МПМ и КИ ГОУ «ХГУ имени
акад. Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

A SIGN OF NUMBERS
DIVISIBILITY - AS A
MATHEMATICAL, PEDAGOGICAL
AND METHODICAL THEME

Komili Abdulkhai Sharifzoda, Dr. of Physics and
Mathematics, Professor, director of the Research
Institute of the History of Natural Sciences and
Technology under BSU named after Nosir
Khusrav;
(Tajikistan,
Bokhtar);E-mail:
akomili2006@mail.ru
Abdulakimova Janatoy Abduraufovna, Associate
candidate of pedagogical sciences, Associate
Professor of MTM and TI under the SEI «KhSU
named after acad. B.Gafurov» (Tajikistan,
Khujand), E-mail: ajanatoy@mail.ru

Вожаҳои калидӣ: математика, методика, педагогика, таърих, адад, ҷаҳонбинӣ, омӯзгор,
хонанда, мактаб
Мақола ба таҳлили мавзӯи нишонаҳои тақсимшавии ададҳо ҳамчун масъалаи математикӣ,
методӣ ва таърихӣ бахшида шудааст. Тазаккур меравад, ки тақсимшавии ададҳо яке аз
ҷолибтарин мавзӯоти курсҳои математикаи ибтидоӣ дар мактабҳои миѐна ва ҳам дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии педагогӣ мебошад.Муаллифон бар ин назаранд, ки ин масъала
ҳам хусусияти педагогӣ ва ҳам илмӣ-методӣ дошта, ҳалли дурусти он таваҷҷӯҳи хонандагонро ба
омӯзиши математика зиѐд мекунад. Дар мақола нишонаҳои тақсимшавии ададҳо дар асоси
мисолҳои мушаххас нишон дода шудаанд, ки барои ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатии
хонандагону донишҷӯѐн ба математика мусоидат менамоянд.Хулоса мешавад, ки омӯзиши мавзӯи
нишонаҳои тақсимшавии ададҳо барои ташаккули ҷаҳонбинию илмии хонандагони муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаю касбӣ ва хусусан касбии омӯзгорӣ таъсири бағоят мусбат дорад.
Ключевые слова: математика, методика, педагогика, история, числа, ученик, учитель,
мировоззрение, школа
Статья посвящена анализу темы признак делимости чисел как математической,
методологической и исторической проблемы. Отмечено, что признак делимости чисел является
одной из самых интересных тем в курсе элементарной математики в общеобразовательных
школах и высших педагогических учебных заведениях повышает усвоение математики. Авторы
считают, что данная проблема имеет как педагогический, так и научно-методический характер,
и ее правильное решение повысит интерес учеников к изучению математики. В статье на
конкретных примерах показаны признаки делимости чисел, способствующие формированию
познавательного интереса школьников к математике. Сделан вывод, что изучение предмета
распределения чисел очень положительно влияет на формирование мировоззрения и научных
познаний студентов среднего и профессионального образования,
особенно студентов
профессиональных педагогических заведений.
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One of the most interesting aspects of elementary mathematics courses is a sign of the divisibility of
2020  in the process of teaching mathematics, both in secondary schools and in higher professional
numbers
pedagogical educational institutions. It should be noted that the relevant issue is both pedagogical and
scientific-methodological in nature, which increases students’ interest in studying the “Queen of Science” mathematics. The article is addressed primarily to primary school teachers; it can be used independently
by both schoolchildren and students of pedagogical universities.
Дар ҷараѐни таълими математика дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва олии касбии
омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои шавқовари курси математикаи ибтидоӣ (элементарӣ) ин нишонаҳои
тақисмшавии ададҳо ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки масъалаи мазкур ҳам хусусияти методӣ ва
ҳам илмӣ дошта, шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши математика афзун мегардонад, ин
нишонаҳои тақсимшавии ададҳо ба шумор меравад.
Аз равзанаи таърихи илм назар афканем, масъалаи мазкур ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл аз рӯзгори мо
диққати донишмандони риѐзидонро ба худ ҷалб карда будааст. Масалан, донишманди овозадори
тоҷик Абӯалии Сино (980-1037) нишонаи тақсимшавии ададҳоро ба адади 9 нишон дода буд, ки он
дар таърихи илм бо номи “масъалаи Абӯалии Сино” собит шудааст [5, с. 34].
Хонандагон баъди аз худ кардани ин мавзӯъ ба зудӣ тақсимкунандаи умумии ададҳоро муайян
карда метавонанд ва ҳар гуна мисолҳои математикии марбут ба тақсимро зудтар ҳал менамоянд.
Дигар ҷиҳати масъала ин аст, ки ҳарчанд дар китобҳои дарсии тоҷикӣ ва русии мактабҳои миѐна
мавзӯи нишонаи тақсимшавии ададҳо баррасӣ шудааст, вале он бо нишонаҳои тақсимшавии баъзе
ададҳо маҳдуд шудааст. Вақте хонанда нишонаҳои тақсимшавии ададҳоро ба 1, 2, 3, 5, 10, ѐд
мегирад, дар зеҳни ӯ саволҳои нишонаҳои тақсимшавӣ ба дигар ададҳо, масалан, ба 4, 6, 7, 8, 9 низ
пайдо мегардад.
Дар мақолаи мазкур мо кӯшидем ба таври мухтасар ва бо мисолҳои мушаххас нишонаҳои
тақсимшавии ададҳоро ба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 36 нишон диҳем.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 1. Ҳар гуна адад ба 1 тақсим мешавад, ба ҳамон қимате, ки доро аст.
Масалан: 18:1=18; 1000:1=1000; 1:1=1; 0:1=0; −5: (−5) = 1, √2: √2 = 1, ln 25 = ln 25, ва ғайра.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 2. Ҳар гуна ададе, ки бо рақами ҷуфт ѐ сифр (0) ба охир мерасад, ба 2
бе бақия тақсим мешавад. Масалан: 14:2=7; 18:2=9; 1000:2=500 ва ғайра.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 3. Ҳар гуна ададе, ки суммаи (маҷмӯи) рақамҳояш ба 3 бе бақия
тақсим мешавад, пас худи адад ҳам ба 3 бе бақия тақсим мешавад.
Масалан: 81:3=(8+1=9:3=3)=27; 426 : 3 = (4 + 2 + 6 = 12 : 3 = 4) = 142; 6397485 : 3 = (6 +
3+9+7+4+8+5=42=4+2=6:3=2)=213249 ва ғайра.
Ин суханонро бо забони формула чунин баѐн мекунем, Бигзор адади abcdef... дода шуда бошад.
Он гоҳ шарти нишонаи тақсимшавии бе бақия ба 3 чунин аст. Агар (a+b+c+d+e+f+...) ба 3 бе бақия
тақсим шавад, пас abcdef... ба 3 бе бақия тақсим мешавад.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 4. Агар ду рақами охирони адад аз сифрҳо (00) иборат бошанд ѐ
ададеро ташкил диҳанд, ки он ба 4 бе бақия тақсим шавад, пас худи адад ҳам ба 4 бе бақия тақсим
мешавад. Масалан: 700:4=175; 824:4= 206. Инро тавассути формула чунин навиштан мумкин аст.
Адади abc ба 4 бе бақия тақсим мешавад, агар bc ба 4 бе бақия тақсим шавад. Мо мисолҳоро танҳо
барои ададҳои серақама мушоҳида кардем. Бо ададҳои бисѐррақама ҳам чунин муносибат кардан
лозим аст. Бигзор адади бисѐррақама дар шакли abcdefghk дода шуда бошад. Дар он сурат низ мо ду
рақами охиронашро интихоб мекунем, ки агар ду сифр (00) бошад, пас ба 4 бе бақия тақсим мешавад.
Агар ададҳои ғайрисифрӣ бошад, боз суммаи ду адади охиронро ба 2 тақсим мекунем, адади ҷуфт ҳосил
шавад, ба 4 бе бақия тақсим мешавад ва тоқ бошад, ба 4 бе бақия тақсим намешавад. Масалан:
7897453400:4=1974363350; 9387624536:4= 2346906134 ва ғайра.
Шарти ғайрисифрии тақсимшавии бе бақия ба 4-ро тавассути формула чунин навиштан мумкин
аст. Адади abcdefghk дар он сурат ба 4 бе бақия тақсим мешавад, ки агар (h+k):2 адади ҷуфт бошад.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 5. Ҳар гуна ададе, бо 5 ва ѐ 0 ба охир мерасад, ба 5 бе бақия тақсим
мешавад. Масалан: 40:5=8; 100:5=20; 305:5=61; 625:5=25 ва ғайра.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 6. Ҳар гуна ададе, ки ҳам ба 2 ва ҳам ба 3 бе бақия тақсим шуда
метавонад, пас ба 6 бе бақия тақсим мешавад. Масалан: 84:6=14; 15312:6=2552 ва ғайра.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 7. Барои донистани тақсимшавии бебақия ба 7, мо рақами охирини
ададро аз адади додашуда интихоб карда, онро ба 2 зарб мезанем ва адади ҳосилшударо аз адади
боқимондаи додашуда тарҳ мекунем. Агар фарқи боқимонда ба 7 бебақия тақсим шавад, пас адади
додашуда ба 7 бебақия тақсим мешавад. Агар фарқи боқимонда адади калон бошад, мо амали
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иҷрокардаро то муайян шудани адади додашуда иҷро мекунем. Мисол: Бигзор 298109 адади
додашуда бошад, он гоҳ амалҳои зеринро бо навбат иҷро мекунем.
Амали якум: рақами 9-ро ба 2 зарб зада, 18-ро ҳосил мекунем ва онро аз адади боқимондаи
додашуда, ки 29810 мебошад, тарҳ мекунем.
Яъне: 29810-18=29792.
Амали дуюм: боз ҳамин амалро иҷро мекунем, яъне аз 29792 рақами охирон 2-ро ҷудо мекунем,
ки 2979 мемонад, пас аз 2979 дучандшудаи 2-ро тарҳ мекунем. Яъне аз 2979 дучандшудаи 2, яъне 4ро тарҳ карда, 2975-ро ҳосил мекунем.
Амали сеюмро ҳамин тавр иҷро мекунем. Яъне аз 2975 рақами охиро 5-ро ҷудо мекунем, ки 297
мемонад. Пас аз 297 дучандшудаи 5-ро тарҳ мекунем, ки 287 боқӣ мемонад.
Амали чорум: аз 287 рақами охирон, яъне 7-ро ҷудо мекунем, ки 28 мемонад. Пас аз 28
дучандшудаи 7-ро тарҳ мекунем, ки 14 боқӣ мемонад. Ниҳоят маълум гардид, азбаски 14 ба 7 бе
бақия тақсим мешавад, пас адади додашудаи 298109 низ ба 7 бе бақия тақсим мешавад.
Мисоли дигар. Бигзор адади 1102283 адади додашуда бошад, он гоҳ
амали якум: 110228 − 3 ∙ 2 = 110222;
амали дуюм: 11022 − 2 ∙ 2 = 11018;
амали сеюм: 1101 − 8 ∙ 2 = 1085;
амали чорум: 108 − 5 ∙ 2 = 98;
амали панҷум: 9 − 8 ∙ 2 = −7;
Азбаски 7 ба 7 бе бақия тақсим мешавад, пас 1102283 низ ба 7 тақсим мешавад.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 8.Нишонаи тақсимшавӣ ба 8 чунин аст. Агар се рақами охирини адади
додашуда аз хонаҳои воҳидӣ, садӣ ва ҳазорӣ ба 8 бе бақия тақсим шавад ва ѐ рақами охирини он се
сифр (000)-ро ташкил диҳад, он гоҳ он адади додашуда низ ба 8 бе бақия тақсим мешавад. Мисол.
1000 ба 8 бе бақия тақсим мешавад, зеро се рақами охираш 000 мебошад. 1088 низ ба 8 бе бақия
тақсим мешавад, зеро 088 ба 8 бе бақия тақсим мешавад. Ё 4168 ба 8 бе бақия тақсим мешавад, зеро
168 ба 8 бе бақия тақсим мешавад. Аммо 4123 ѐ 1100 ба 8 бе бақия тақсим намешавад, зеро 123 ва 100
ба 8 бе бақия тақсим намешавад.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 9.Нишонаи тақсимшавии ададҳо ба 9 ба монанди нишонаи
тақсимшавӣ ба 3 аст. Яъне агар суммаи рақамҳои адади додашуда ба 9 бе бақия тақсим шавад, пас
худи адад ҳам ба 9 бе бақия тақсим мешавад. Мисол. 144 ба 9 бе бақия тақсим мешавад, зеро
1+4+4=9 ва 9 ба 9 тақсим мешавад. Ё адади 9873 ба 9 бе бақия тақсим мешавад, зеро 9+8+7+3=27 ва
27:9=3, яъне 27 ба 9 9 бе бақия тақсим мешавад. Аммо 4597 ба 9 бе бақия тақсим намешавад, зеро
4+5+9+7=25 ва 25 ба 9 бе бақия тақсим намешавад.
Як нуктаи дигар қобили ѐдоварист, ки Сино дар асари ҷовидонааш «Донишнома» дар бораи
нишонаи тақсимшавии ададҳо фикрҳои ҷолиб баѐн карда, хусусан дар бораи нишонаи тақсимшави
ададҳо ба 9 чанд масъала тартиб додааст, ки он дар таърихи риѐзиѐт бо номи «масъалаи Ибни
Сино» маълум аст [7, с. 34].
Нишонаи тақсимшавӣ ба 10. Ҳар гуна ададе, ки бо як сифр (0) ва ѐ зиѐда аз як сифр (ду сифр, се
сифр ва ғайра) ба охир мерасад, ба 10 бе бақия тақсим мешавад. Аз ин ҷо хулоса карда, нишонаи
тақсимшавиро ба 10, 100, 1000 ва ғайра муайян кардан мумкин аст. Яъне агар дар адади додашуда
миқдори сифрҳо дар охири адад баробар ва ѐ бештар дараҷаи адади додашуда аст, пас ба ҳамон
дараҷаи адад бе бақия тақсим мешавад. Мисолҳо. Ададҳои 4650, 120, 1500, 654000 ба 10 бе бақия
тақсим мешаванд. Аз ин ададҳои номрафта фақат 1500 ва 654000 ба 100 бе бақия тақсим мешавад.
Аммо ба 1000 танҳо 654000 бе бақия тақсим мешавад.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 11. Агар фарқи суммаи рақамҳои ҷуфт ва тоқи адади додашуда ба
сифр (0) баробар бошад ва ѐ ба 11 бе бақия тақсим шавад, пас он адад ба 11 бе бақия тақсим
мешавад. Мисол. 3465 ба 11 бе бақия тақсим мешавад. Дар адади додашуда рақамҳои 5 ва 4 дар
хонаҳои тоқ ва рақамҳои 6 ва 3 дар мавқеи ҷуфт ҷойгир шудаанд. Аз ин ҷост, ки (3+6)-(4+5)=0.
Азбаски дар натиҷа 0 ҳосил шуд, пас 3465 ба 11 бе бақия тақсим мешавад. Мисоли дигар. Бигзор
29194 адади додашуда бошад, тибқи қоидаи баѐнкардаамон ҳисоб меккунем: (9+9)-(2+1+4)=187=11. Азбаски 11 ба 11 тақсим мешавад, пас 29194 ҳам ба 11 тақсим мешавад. Мисоли дигар. 111 ба
11 бе бақия тақсим намешавад, зеро (1+1)-1=1.
Нишонаи тақсимшавӣ ба 12. Азбаски 12 адади таркибии 3 ва 4 аст, пас ҳар адади ҳам ба 3 ва
ҳам ба 4 бе бақия тақсимшаванда ба 12 бе бақия тақсим мешавад. Масалан 636 ва 300 ҷавобгӯи
хосиятҳои тақсимшавии бе бақия ҳам ба 3 ва ҳам ба 4 аст (ниг. хосияти тақсимшавии ададҳо ба 3 ва
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ба 4), пас ба 12 ҳам бе бақия тақсим мешавад. Аммо 200 ва 630 ба 12 бе бақия тақсим намешавад,
зеро 200 ба 4 бе бақия тақсим мешаваду ба 3 не ва 630 ба 3 бе бақия тақсим мешаваду ба 4 не.
2020

Ин суханонро ба забони формула чунин баѐн кардан мумкин аст. Бигзор abcdefh адади
додашудаи тақсимшаванда ба 12 бошад. Он гоҳ abcdefh ба 12 бе бақия тақсим мешавад, агар:
1). a+b+c+d+e+f+h ба 3 бе бақия тақсим шавад;
2). fh ба 4 бе бақия тақсим шавад ва ѐ (f+h):2 адади ҷуфт бошад.
Ба ѐд меорем, ки шарти аввал нишонаи тақсимшавӣ ба 3 ва шарти дуюм нишонаи тақсимшавӣ
ба 4 мебошад.
Мисол: 170760
1). 1+7+0+7+6+0=21; 21 ба 3 бе бақия тақсим мешавад.
2). 6+0:2=6; 6 адади ҷуфт мебошад.
Мисоли дигар: 61176
1). 6+1+1+7+6=21  21 ба 3 бе бақия тақсим мешавад
2). 7+6:2=7+3=10  10 адади ҷуфт
Нишонаи тақсимшавӣ ба 25. Ҳар ададе, ки ду рақами охираш бо сифр (00) анҷом меѐбад ва ѐ ду
рақами охираш ба 25 бе бақия тақсим мешавад, пас худи адад ҳам ба 25 бе бақия тақсим мешавад.
Мушоҳида кардани ду сифр дар охири адади додашуда маълум аст ва ҳамчунин ба ѐд меорем, ки
ҳамагӣ се адади дурақамаи ба 25 бе бақия тақсимшаванда вуҷуд дорад, ки инҳо 25, 50 ва 75
мебошанд. Пас муайян кардани нишонаи тақсимшавӣ ба 25 душвор набудааст. Мисолҳо: 100; 625;
18900; 46875; 24750; 125 ва ғайра
Нишонаи тақсимшавӣ ба 36. Маълум аст, ки 36 адади таркибии ҳосили зарби 4 ва 9 аст. Пас ҳар
гуна ададе, ки ҳам ба 4 ва ҳам ба 9 бе бақия тақсим мешавад, пас ба 36 ҳам бе бақия тақсим
мешавад. (ниг. нишонаи тақсимшавӣ ба 4 ва 9). Мисолҳо: 144; 2232; 1296; 3600 ва ғайра
Дар навбати худ бояд қайд кард, ки яке аз методҳои ташаккул додани шавқу ҳаваси маърифатии
хонандагону донишҷӯѐн ба математика - ин ташкилу гузаронидани бозиҳои дидактикӣ дар ҷараѐни
таълиму тарбия ба шумор меравад. Дар бораи ҷалби хонандагону донишҷӯѐн ба математика
адабиѐти шавқангези зиѐде [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] мавҷуданд, ки онҳоро, аз як ҷиҳат, бевосита адабиѐти
методӣ номидан равост ва устодону омӯзгорон метавонанд онҳоро ба сифати маводи иловагӣ ѐ
ѐридиҳанда истифода баранд.
Бояд гуфт, ки математика на кам аз фалсафа ба ҷаҳонбинии хонандагону донишҷӯѐн таъсири
муайян мерасонад. Ба ѐд меорем, ки дар Юнони қадим дар даромадгоҳи Академияи Афлотун
навишта шуда буд, ки “Касе, ки ҳандасаро намедонад, бигзор ворид нашавад”. Ҳамин тариқ,
омӯзиши мавзӯи нишонаҳои тақсимшавии ададҳо барои ташаккули ҷаҳонбинию илмии
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаю касбӣ ва хусусан касбии омӯзгорӣ таъсири бағоят
мусбат дорад.
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Дар маќола сухан перомуни тањлилу тафсири намунањо аз ѓазалњои Шайх Камоли Хуљандї
меравад. Таъкид мешавад, ки доир ба таълими ѓазалиѐти шоир дар мактаб тибќи талаботи рўз
ягон дастури таълим ва маќолањои методї ба миѐн наомадаанд. Муаллифи мақола тартиб ва
низоми омўзиши ашъори ѓиної дар курси хониши адабї усулњои дастрас ва босамари тањлилу
тафсири ашъори шоирро тибќи низоми салоњиятноки таълим дар мисоли ѓазали машњури ў бо
радифи “Гуфтам: Ба чашм” нишон додааст. Хониши бадеї, кор бо луѓат, шарњи байт ба байти
маънї, тањлил аз љињати сохт - афоил, вазн, ќофия, радиф; истифодаи санъатњои бадеї,
натиљагирї аз мазмуни ѓазал ва монанди инњо аз љузъиѐтест, ки муаллиф зимни шарњи
хусусиятњои омўзиши ашъори ѓиноии Камоли Хуљандї пешнињод кардааст. Баробари шарњи
маънои зоњирї шартњои тафсири мазмуни ирфониро низ зимни бањисобгирии идроки хонандаи
мактаб нишон додааст.
Ключевые слова: Камол, газель, преподавание литературы, словарь, анализ, толкование,
познание
В статье представлен анализ, толкование газелей Шейха Камола Худжанди. Отмечается,
что в настоящее время для изучения творчества поэта в школе нет необходимого учебного
пособия. Автором приводится примерный план работы по изучению творческого наследия поэта
согласно компетентностному подходу. В качестве образца такой работы взята известная газель
“Сказал”. Автором представлены такие виды работы над произведениями Камола Худжанди, как
художественное чтение,словарная работа, толкование содержания бейта, анализ структуры
произведения (рифма, радиф и др.); изучение использованных художественных средств,
смыслового значения и ценности газели и т.д.Наряду с анализом структуры газели работа ведется
и по ее содеражанию, что способствует восприятию произведения учащимися.
Key words: Kamol, ghazal, teaching literature, dictionary, analysis, commentary, mystics
The article dwells on an analysis and interpretation beset with the patterns of Sheikh Kamoli
Khujandi`s ghazals. It is underscored that there are no manuals and methodological articles on ghazals
tuition at school. The author demonstrates the order and system of studying poetry in the course of
literary reading, affordable and effective methods towards analysis and interpretation of the poet`s poetry
in accordance with the competent system of education on the example of his famous ghazal "I said: To the
eye. “Artistic reading, working with a dictionary, interpretation of byte by a semantic byte, analysis in
terms of structure - affixes, weights, rhymes; usage of the arts, drawing conclusions from the content of
ghazals and the like are some of the details presented by the author in describing the peculiarities of the
study concerned with Kamoli Khujandi`s poetry. Alongside with the explanation of apparent meaning, he
also showed the conditions for the interpretation of the epistemological content in calculation of the school
student`s perception.
Мусаллам аст, ки назми оламгири классикии тоҷик барои ҳар як фарди соҳибдил рӯҳу тавон
бахшида, дар зиндагии инсонҳо таъсири муайян мегузорад. Таълими адабиѐт то ҷое вобаста ба
он ба роҳ монда мешавад, ки омӯзгор онро чӣ гуна ба шогирдон мерасонад. Маъмулан,
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хонандагони синфҳои поѐн шеъру сурудхониро дӯст медоранд. Алалхусус, ба онҳо шеърҳои
равон ва савтӣ хуш меояд. Ҳамин сурудхонӣ, шавқу рағбат нисбат ба шеър онҳоро ба олами
дониш, муњаббат ба инсон ва меҳри Ватани маҳбуб раҳнамун месозад. Вале бояд гуфт, ки ин
майлу хоҳиш худ аз худ ба амал намеояд, он ба малака, мањорат ва дониши фаннии омӯзгорон
вобастагии қавӣ дорад. Маќсади мењварии њар як дарси адабиѐт дар мактаб ба бедор кардан ва
инкишоф додани шавқу рағбати наврасон нисбат ба каломи бадеї ва аз он љумла, ба шеър бояд
нигаронида шавад.
Бояд гуфт, ки дар равишшиносии тољик перомуни омўзиши ѓазалиѐти Камоли Хуљандї
тибќи низоми салоњиятнок ягон дастури таълим таълиф нагардида, дар маќолањои људогона
њам ин мавзўъ комилан баррасї нагардидааст. Бинобар ин њам омўзиш ва тањќиќи ин мавзўъ
зарурат пайдо мекунад.
Омӯзиши мавзӯи “Камоли Хуҷандӣ” тибқи барномаи таълими адабиѐт дар синфҳои 7-ум ва
9-ум пешниҳод гардидааст. Барнома барои таълими мавзӯи "Камоли Хуҷандӣ" дар синфи
ҳафтум се соат ва дар синфи нӯҳум панҷ соат ҷудо кардааст. Дар тафриќа аз он, ки дар
барномањои пеш аз истиќлол таълими ашъори ѓиної њам дар асоси мавзўъњо таълим дода
мешуданд, боиси ќаноатмандист, ки дар барномањои замони истиќлол таълими яклухти чунин
ашъор пешнињод шудааст. Ин имкон медињад, ки хонандагон бо хусусиятњои ашъори ѓиної
бењтар ошно гарданд. Њамин тавр, дар синфи ҳафтум, ки хонандагон бори аввал бо осори Шайх
Камол шинос мегарданд, барномаи таълим омўзиши чор ғазали шоирро пешнињод кардааст.
Мавзўи “Камоли Хуљандї” барои синфи 7-ум дар барнома ба тарзи зерин пешниҳод шудааст:
“Камоли Хуҷандӣ (3 соат). Қироати ғазалҳои “Ғарибӣ”, “Гуфтам ба чашм”, “Ошӯби ҷонӣ”,
“Дӯст медорад дилам ҷабру ҷафои дӯстро”. Маъниҳои ғарибӣ, садоқат, шавқи ѐру дӯст,
фурӯтанӣ ва бардошти ҷафои дӯст.
Пурсиш ва такрор: қироати ғазалҳо, аз ѐд хондани ғазалҳои ”Ғарибӣ”, “Дӯст медорад дилам
ҷабру ҷафои дӯстро”, баѐни маънои ибора ва таркибҳо. Тавзеҳот. [3,с.34].
Барнома зимни ин мавзӯъ аз назарияи адабиѐт маълумот доир ба санъати кинояро низ
пешнињод кардааст.
Тавре ки мебинем, барои шарҳу тафсири 4 ғазали Камоли Хуҷандӣ, 3 соати додашуда кифоя
нест. Аз ин рӯ, аз ҳисоби соатҳои умумии тадрис лозим меояд, ки як соати дигар барои мавзӯи
“Камоли Хуҷандӣ” илова карда шавад, то ки омӯзгор имкон беҳтари таълими ин мавзӯъро
пайдо кунад.
Ҳамин тариқ, дар њолати барои тањлилу тафсири њар як ѓазали шоир људо кардани як соати
омўзиш ба натиљаи дилхоњ расидан имкон дорад. Ба он муваффақ шудан лозим аст, ки
хонандагон мувофиқи фаҳму идрок ва завқу ҷаҳонбинӣ ба ашъори таҳлилшаванда баҳо дода
тавонанд ва аз чунин таҳлил барои хеш маънињои нав ба навро бардошт ҳам намоянд. Дар
ниҳоди хонандагон бедор намудани завқи маърифати дурусти шеър яке аз вазифаҳои асосии
омўзгорон ба ҳисоб меравад. Дар ин бобат ҳангоми таҳлили асари бадеӣ муайян кардани
воситаҳои тасвир ва санъатҳои бадеӣ нақши махсус дорад. Дар зер ба њайси “мушт намунаи
хирвор” тањлилу тафсири яке аз ѓазалњои машњури Шайх Камолро, ки барнома барои
хонандагони синфи 7-ум пешнињод кардааст, пешнињод месозем. Ин ѓазал, ки бо радифи
“Гуфтам: Ба чашм” девони Шайх Камолро зеб бахшидааст, аз шеърњои бисѐр ҳунармандонаи
шоир буда, дар байни хонандагонаш шўњрати зиѐд пайдо кардааст. Бинобар ин њам ќабл аз он
ки шарҳи мазмуни ғазалро ба роҳ монад, омӯзгор доир ба он сухан мегӯяд, ки ҳунари шоирии
Камол асосан ғазалсароӣ аст ва ӯ низ мисли Ҳофиз устоди ғазал аст. Мавлоно Абдуррањмони
Љомї дар ин бора чунин фармудааст: “Вай (Шайх Камол – А. М.) бисѐр бузург будааст ва
иштиѓоли вай ба шеъру такаллуф ... барои он буда бошад, ки зоњир маѓлуби ботин нашавад ...”
[1, с.750].
Ҳофизи Шерозї бо Камоли Хуљандї дӯстӣ ва рафоқати хос дошта, байнашон робитаи
мактубӣ идома кардааст. Баъзан онҳо ғазалҳои худро ба ҳамдигар мефиристодаанд. Боре
Камол ба Ҳофиз њамин ѓазали “Гуфтам: Ба чашм”-ро мефиристад. Нақл мекунанд: Ваќте ки
Ҳофиз ба байтн сеюм (Гуфт: Агар сар дар биѐбони ғамам хоҳӣ ниҳод, Ташнагонро муждае аз мо
бибар. Гуфтам: Ба чашм) мерасад, ӯро ҳолати аҷиб фаро мегирад ва мегӯяд: "Воқеан, пояи ин
мард бисѐр баланд аст".
Чунин маълумот боиси боз њам бештар љалб гардидани диќќати хонандагон ба мавзўъ хоњад
шуд. Пас омўзгор бевосита ба тањлилу тафсири мазмуни ѓазал оѓоз мебахшад. Хонандагон пас
аз ошно шудан бо матни он калимаву таркиб ва ибораҳои эзоҳталабро ҷудо мекунанд ва зери
назорати омӯзгор шарҳ медињанд. Яъне, њар кадом хонанда мустаќилона калимаҳои
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эзоҳталабро аз матни ғазал ҷудо мекунад ва сипас он калимаҳо бо ширкати њама шарҳ дода
мешаванд. Дар ин лаҳза омӯзгор хонандагонро водор месозад, ки аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ»
2020 
ва ѐ луѓатњои дигар босамар истифода кунанд ва роҳҳои тезтар дарѐфт кардани воҳидҳои
луғавиро омӯзанд.
Кор бо луғат имкон медињад, ки баъд аз он ғазал байт ба байт шарҳи маъно карда шавад.
Дар шарҳи байтҳо ҳам шогирдон фаъолона дастаҷамъӣ мекунанд, онњо байтҳоро бо навбат
мехонанд ва маънои онро шарҳ медиҳанд. Барои он ки дар раванди таҳлили ғазал фаъолияти
њамагонї таъмин гардад, усули мувофиқтарин сӯҳбат ба ҳисоб меравад. Аз хонандагон тақозо
мегардад, ки дар баробари шарҳи маъно ва шарҳи луғат ба мавқеи воситаҳои тасвири бадеӣ дар
байтҳо эътибор диҳанд. Пас аз шиносої бо матни ѓазал аз байти матлаъ сар карда, он байт ба
байт тањлил карда мешавад ва шарњу тафсир меѐбад:
Ёр гуфт: аз ѓайри мо пўшон назар! Гуфтам: ба чашм!
В-он гање дуздида дар мо менигар! Гуфтам: ба чашм! [5, с.493].
Афоили ѓазал: - V - / - - V - / - - V - / - - V ~;
фоилун мустафъилун мустафъилун мустафъилон
Вазни ѓазал: бањри раљази мусамани музол (музоњафи аштар)
Радиф: ибораи «Гуфтам: ба чашм» дар охири њар кадом байт айнан такрор шуда омада,
радифро ба вуљуд овардааст.
Ќофия: калимањои назар, менигар, гуњар, бубар, тар, дар, мешумар, сар ба сар дар охири
байтњо пеш аз радиф њамоњанг шуда омада ќофияро ба вуљуд овардаанд, ки њарфи равияшон
«р» ба њисоб меравад.
Луѓат:
Ёр - ин љо ба маънои маъшуќа; Ѓайр – дигарон; раќибон; Дуздида дар мо менигар – сўи мо
пинњонї назар андоз.
Маънї: нозу истиѓно аз сифатњои азалии ѐри дилљўст. Дар ин ѓазал низ ошиќи нозбардор
њамеша омодаи фармоиши маъшуќа ва ѓуломи истиѓнои ўст. Ошиќ на танњо омода аст, ки њама
талаботи ѐри хешро бе каму кост иљро кунад, балки њар талабу дархости ѐр барои вай боиси
хушнудию сарфарозї аст. Ёр аз ошиќ таќозо дорад, ки ба сўи дигарон нигоњ накунад ва бар
замми ин гоњ-гоње ба сўи маъшуќа пинњонї назар андозад ва ошиќ ин талаби ѐрашро ба љон
пазирої мекунад.
Санъати бадеї: Муколама: ѓазал саропо бо санъати муколама эљод шудааст; дар њар мисраи
ин байт низ нахуст сухани мањбуба ва пас љавоби ошиќ омадааст.
Таљнис: таркиби «ба чашм» ба сурати санъати таљнис басо зебо афтодааст ва маънињои
маљозї (ќабул, бо љону дил) ва аслї (ин супоришро бо чашмонам иљро мекунам)-ро ифода
кардааст.
Киноя: «дуздида нигоњ кардан» аз таъбирњои басо зебои мардумист, ки дар маънои ба касе ѐ
чизе пинњонї ва нафањмонида нигоњ кардан бисѐр љолиб афтодааст.
Гуфт: агар ѐбї нишони пои мо бар хоки роњ,
Барфишон он љо ба доманњо гуњар! Гуфтам: Ба чашм! [5,с.439].
Луѓат:
Барфишон – афшон, рез, нисор кун; Гуњар – гавњар, санги ќиматбањо; маљозан, ашк; Нишони
пой – изи пой, наќши пой.
Маънї: ѐр боз талаб мекунад, ки агар дар роњ њар куљо наќши пои маро дарѐбї ва умуман, аз
ман нишоне ѐбї, он љо доман-доман гавњар бирез, яъне њар дороие, ки дорї, нисори хоки пои
мо кун. Ошиќ ин талаботро њам бо хушнудї ќабул мекунад.
Ин љо хонандагонро водор кардан лозим аст, андеша кунанд, ки ошиќи бечизу чора дар
ивази ин ваъдањояш кадом гавњарњоро нисори наќши пои ѐри хеш мекарда бошад. Посухи ин
саволро аз љавоби ошиќ дарѐфтан осонтар аст. Ягона гавњаре, ки ошиќи ноком дар ихтиѐраш
дорад, донањои ашк аст, ки мисоли гавњар дурахшандаву љилодор буда, аз роњи чашм берун
меояд ва мерезад.
Санъати бадеї:
Маљоз: гуњар афшондан – ашк рехтан; ба доманњо гуњар афшондан – азбаски ошиќ ашки зиѐд
мерезад, он сиришк аз рухсор љорї шуда ба домани куртааш ва пас ба замин мерезад, аз ин рў
таркиби «ба доман» њам ба маънои маљозї ва њам ба маънои аслї комилан мувофиќат мекунад.
Гуфт: Агар сар дар биѐбони ѓамам хоњї нињод,
Ташнагонро муждае аз мо бубар! Гуфтам: Ба чашм! [5, с.439].
Луѓат:
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Биѐбон – дашти васеи беоб ва бедолу дарахт; сар дар биѐбон нињодан – ба сўйи биѐбони беоб
баромада рафтан; Ташнагон – 1. мардуми ташнаи об, мўњтољи об. 2. маљозан, ошиќон; Мужда хушхабар
Маънї: ѐр боз њам нозу истиѓнои бештар мекунад ва ошиќро огоњ месозад, ки агар ту ба ѓаму
кулфати ишќи ман тоб оварданї бошї, дониста бош, ки сарсониву саргардонињои зиѐд дар пеш
аст. Огањ бош, ки дар ин роњ ту танњо нестї, гирифторони ишќи ман басо зиѐданд. Аз ин рў,
барои онон њам, ки дар биѐбони ишќам ташнагї мекашанд, аз номи ман паѐме бирасон! Ошиќи
бечора боз њам ин нози навбатии ѐрашро тањаммул мекунад ва маќбул медорад.
Санъати бадеї:
Ирсоли масал: шоир љабру кулфат ва истиѓнои ишќи ѐрро дар мисоли биѐбони беобу гиѐње
тасвир месозад, ки дар он гирифторони дигари зиѐде ташнаву саргардонанд ва ин ошиќи нав
асиргаштаро низ ќисмат ба он љо мебарад; Маљоз: сар дар биѐбон нињодан – ба биѐбони бесару
нўг рањсипор шудан; Киноя: биѐбони ѓам – киноя аз ѓами басо зиѐди сўзон, ки аввалу охир
надорад; Истиора: ташнагон – ошиќони ташнаи дидор
Гуфт: агар гардад лабат хушк аз дами сўзони оњ,
Боз месозаш чу шамъ аз дида тар! Гуфтам: ба чашм! [5, с.439]
Луѓат:
Оњ – нидои ифодакунандаи дарду ѓам; дами сўзони оњ – нафаси сўзон, ки ошиќ аз дарду ѓами
ишќ берун мебарорад; Лаб хушк шудан – ташна мондан; Месозаш … аз дида тар – (он лаби
хушкшударо) аз оби дида тар бикун; Шамъ – як навъ чароѓ;
Маънї: ѐр боз њам мефармояд, ки аз оњњои сўзон кашидан дар ѓами ишќи мо агар лабонат
хушк шаванд, яъне сахт ташна монї, бо роњи гиристани зиѐд мисли шамъ лабони
хушкшудаатро аз нав тар карда ист ва ошиќи гирифтор ин гуфтаро њам бечуну чаро ќабул
медорад.
Санъати бадеї:
Маљоз: лаб хушк шудан – ташна мондан; Тавсиф: дами сўзон; Киноя: аз дида тар сохтан –
гиристан; Ташбењ: ошиќи гирѐн ба шамъи сўзон монанд карда шудааст, аз он љињат, ки њангоми
сўхтан равѓани шамъ ба бараш мерезад чун ошиќе, ки сиришки ў њам аз дидагонаш ба рўю
лабаш мешорад.
Гуфт: агар бар остонам об хоњї зад зи ашк,
Њам ба мижгонат бирўб он хоки дар! Гуфтам: ба чашм! [5, с.439]
Луѓат:
Остон – остона, даромадгоњи хона; Об задан – ба хотири паст нишондани чангу ѓубор об
пошидан бар рўйи замин; Мижгон – мижањо, мўйњои канори пилки чашм;
Маънї: ѐр боз мефармояд, ки агар бар остонаи хонаи ман аз сиришкат об заданї бошї, яъне
дар зери дари хонаи ман нишаста чунон гиряњо кунї, ки даромадгоњи хонаи ман аз ашконат тар
мешуда бошад, боз хоки дари хонаамро њам (ба љои љорўб) бо мижањоят бирўб. Ошиќи ноком
боз њам омода аст, ки ин истиѓнои ѐрашро ќабул созад ва ин амалро бо чашмонаш иљро кунад.
Санъати бадеї:
Муболиѓа: аз сиришк об задани даромадгоњи хонаи ѐр, бо мижгон рўфтани хоки он дар;
Маљоз: ба чашм - ќабул ва итоат кардан; Таљнис: ба чашм, ба маъноњои: а) ќабул ва итоат
кардан; б) бо чашмон иљро кардани ин супоришњои ѐр
Гуфт: агар гардї шабе аз рўи чун моњам људо,
То сањаргоњон ситора мешумар! Гуфтам: ба чашм! [5, с.439]
Луѓат:
Сањаргоњон – пагоњии барваќт, субњ;
Ситора мешумар – 1. ситорањоро бишумор, шумор кун, ба њисоб гир. 2. маљозан, хоб накун,
бедор бош. 3. киноя аз ашк рехтан, гирѐн будан
Маънї: ѐр мефармояд, ки агар шабе аз наззораи рўи зебои ман бебањра монї, дар ѐди чењраи
ман то пагоњї хоб накарда шабро ба рўз биѐр. Ошиќи гирифтор инро њам бо хушнудї ќабул
мекунад, яъне дар ѐди дидори ѐр будан њам барои ў давлати бузургест. Азбаски ошиќ ваъда
медињад, ки ин фармударо низ «ба чашм» иљро хоњад кард, бояд хонандагонро водор кунем, ки
маънои дигари «ситора шумурдан» – гиристанро њам баѐн созанд. Яъне тибќи супориши ѐр
ошиќи аз дидори маъшуќа људошуда шаб то сањар на танњо бехобї кашад, балки боз гирѐн њам
бошад, дона-дона ашк бирезад. Ин маъно аз он берун меояд, ки донањои ашк низ мисли
ситорањои осмон љилодор ва дурахшандаанд.
Санъати бадеї:

168

№1 (66) НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES
Ташбењ – рўи чун моњ; Таљнис: ситора шумурдан - а) ба шумор овардани миќдори ситорањои
намоѐн дар осмон; б) нахобидан; в) гиристан; Маљоз: ситора шумурдан – нахобидан; Киноя:
2020  шумурдан - гиристан
ситора
Гуфт: агар дорї хаѐли дурри васли мо, Камол,
Ќаъри ин дарѐ бипаймо сар ба сар! Гуфтам: Ба чашм! [5, с.439]
Луѓат:
Хаѐл – ин љо ба маънои ният, маќсад; Дурр – марворид, гавњар; умуман, санги гаронбањо;
Васл – пайвастан, висол; ба дидори њам расидани ошиќу маъшуќ; Ќаър – чуќурї, умќ, таг;
Паймудан – тай кардан; љустуљў кардан; Сар ба сар – аз аввал то охир.
Маънї: дар байти маќтаъ (охир) ѐр ба ошиќ мегўяд: агар умед дошта бошї, ки ба васли мо
бирасї, (ки бароят басо беилољу дастнорас аст,) ту бояд умќи ин уќѐнуси бузурги ишќро аз
аввал то ба охир тай кунї ва биљўйї! Ошиќи бечора боз њам ќабул медорад, ки «ба чашм» ин
њама пањнои уќѐнуси беканорро љустуљў хоњад кард, то ба васли гаронсанги ѐри пуристиѓно
бирасад.
Агар хонандагон аз мазомини ирфонии ашъори шоирони мутасаввиф то андозае огањї
дошта бошанд, ин љо доир ба ишќи ањли ирфон нисбат ба Офаридгор сухан гуфтан лозим аст,
ки он зинањо (марњалањо) дорад ва барои ба он расидан маъмулан њафт зинаи онро тай намудан
лозим мешавад. Шайх Камол роњи ба он ишќи муќаддас расиданро тариќи саргаштагї дар
биѐбони беобу гиѐњ ва пас «паймудани ќаъри ин дарѐ» (уќѐнус) баѐн кардааст. Саноии Ѓазнавї
бошад, он марњалањоро «њафт шањр» гуфтааст:
Њафт шањри ишќро Аттор гашт,
Мо њанўз андар хами як кўчаем.
Санъати бадеї:
Тавсиф: дурри васл – васли гаронбањо; Маљоз: дурр - њар чизи гаронбањо, пурќимат; ноѐб;
Муболиѓа: сар ба сар паймудани ќаъри дарѐ.
Натиља: шоир тавассути образи ошиќи шайдо, ки омода аст тамоми нозу истиѓно ва шарту
шароити ѐри ситамгарро тањаммул кунад, мехоњад ќимати ишќи заминї ва њам арзиши ишќи
аслию самовиро баѐн созад, то пайравони ин маслак љафои ѐри берањму бепарворо дар њама
њолат тањаммул карда тавонанд ва аз сарсупурдагии ошиќони воќеии ноком ва љоннисор огањ
бошанд.
Њамин тавр, дар баробари шарҳи маъно, омӯзгор аз мазмуни ѓазал натиљагирї мекунад.
Тавре ки гуфта омад, дар байти маќтаъ шоир ѓалаѐни ишқи ѐри хешро ба дарѐи амиқ ва
пурталотум монанд карда, аз забони маъшуқа мегӯяд: агар дар сари ту фикри ба висоли мо
расидан бошад, ба ин дарѐи пурталотуми ишқи мо ғӯтавар шав, чунки васли мо чун дурри
тобон гаронбаҳо буда, дар умќи дарѐ нуњуфтааст ва на ҳар кас онро ба даст оварда метавонад.
Ин дурри васлро касе ба даст меорад, ки чуқуртарин ҷойи ин дарѐи ишқро аз аввал то охир
гузашта метавонад ва он дурри пурбаҳоро, ки ишқ унвон кардаанд, ба даст меорад. Дар ҷавоби
ин гуфтаҳо ҳам ошиқи зор “ба чашм” мегӯяд, яъне омодагии хешро дар паймудани қаъри ин
дарѐ арза медорад.
Ба эътибори шогирдон расонидан лозим аст, ки ин ғазал мундариҷаи ирфонӣ дорад. Дар
ҳолати равшан сохтани мазмуни ботинии ғазал, фаҳмо мегардад, ки ин ишқ азалӣ буда, шоир аз
роҳи расидан ба ваҳдати Илоҳӣ сухан ба миѐн овардааст. Он биѐбони ишқ роҳи ноҳамвор ва
бисѐр душвори расидан ба ваҳдатро ишора мекарда бошад, дарѐи ишқ ин дили инсонест, ки
ҷӯѐи ваҳдати Худованди хеш аст. Аммо мазомини ирфонии ғазали мазкурро он гоҳ шарҳу
тафсир кардан мумкин аст, ки хонандагон барои қабули он омода бошанд ва ин андешаҳои
шоиронаро сарфаҳм рафта тавонанд. Вагарна омӯзгор бо баѐн кардани мазмуни зоҳирии ғазал
иктифо мекунад. Чун худи бузургон ишораҳо доранд, ҳар хонанда аз ашъори онҳо ҳамон чизро
гирифта метавонад, ки барои фаҳм кардани он қодир аст.
Њамин тавр, омӯзгор хонандагонро ба он натиља мерасонад, ки афкори ошиќонаи Шайх
Камол аз оятҳои Қуръон ва аҳодиси набавӣ сарчашма мегиранд ва барои тарбияи насли наврас
дар рӯҳияи инсонгароӣ, парвариш додани хислатҳои наҷибу шоиста ва бартараф кардани
мушкилоти ҳаѐт хидмат менамоянд.
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Вожаҳои калидӣ: назарияи ададҳо, донишҷӯ, мақсад ва мазмуни фан, амсила, салоҳиятҳои
ташаккулдиҳанда, низоми модулӣ-балии баҳодиҳӣ
Дар мақола ҷанбаҳои дидактикии ташкил ва гузаронидани таълими фанни «назарияи ададҳо»
барои донишҷӯѐни самти омодасозии «маълумоти педагогӣ «математика», «информатика»
баррасӣ мегардад. Тазаккур меравад, ки таълими фанни “Назарияи ададҳо”вижагиҳои худро
дошта, мақсади он баѐни маълумоти асосӣ аз назарияи одии ададҳо ва дар донишҷӯѐн ташаккул
додани тасаввуроти амиқи арифметикӣ мебошад. Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯѐн дар натиҷаи
азхудкунии ин фан ташаккул меѐбанд, таҳлил карда мешавад.
Ключевые слова: теория чисел, студент, цели и содержание дисциплины, модуль,
формируемые компетенции, модульно-балльная система оценки
В статье рассматриваются дидактические аспекты организации и проведения дисциплины
«Теория чисел» для студентов направления «педагогическое образование», «математика»,
«информатика”. Отмечается, что преподавание предмета «Теория чисел» имеет свои
особенности, цель которых - выразить базовые знания теории простих чисел и сформировать
у студентов глубокое понимание арифметики. Анализируются компетенции, которые
развиваются у студентов в результате освоения данного предмета.
Key-words: number theory, student, goals and content of the discipline, module, formed competencies,
modular-point assessment system.
The article dwells on didactic aspects to organizations and undertaking of discipline «theory
чисел» for student of the direction of preparation «Pedagogical formation» and «mathematics»,
«informatics». It is noted that teaching the subject "Number theory" has its own characteristics, the
purpose of which is to express basic knowledge of the theory of prime numbers and to form students'
deep understanding of arithmetic. Competencies that develop in students as a result of mastering this
subject are analyzed.
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«Назарияи ададҳо” илмест дар бораи ададҳои бутун. Мафҳуми адади бутун, инчунин
амалҳои арифметикӣ бо ададҳо аз даврони қадим маълум буда, яке аз мафҳумҳои аввалини
математика мебошад.
Таълими ин фан вижагиҳои худро дорад, зеро дар айни замон “Назарияи ададҳо” доираи
васеи масъалаҳоеро фаро мегирад, ки аз доираи омӯзиши ададҳои бутун фаротар мераванд.
Ҳоло дар “Назарияи ададҳо” натанҳо ададҳои натуралӣ, балки маҷмӯи тамоми ададҳои бутун,
маҷмӯи ададҳои ратсионалӣ ва ададҳои дигари алгебравӣ низ баррасӣ менамояд. Аз ин рӯ, дар
мақолаи мазкур ҷанбаҳои дидактикии таълими курси “назарияи ададҳо” барои донишҷӯѐн
дида баромада мешавад.
Курси «Назарияи ададҳо» барои донишҷӯѐне, ки доир ба самти омодасозии «Маълумоти
педагогӣ» аз рӯйи ду равияи таълим таҳсил мекунанд: «математика» ва «информатика» таъин
гаштааст. Он аз рӯйи ҳаҷми умумӣ се воҳиди санҷишӣ – 108 соатро дар бар мегирад, ки аз онҳо
54 соат назариявӣ ва 54 соат кори мустақилона мебошад. Ин фан сикли касбӣ буда, дар
нимсолаи шашуми курси сеюм омӯхта мешавад.
Барои омӯзиши курси мазкур донишҷӯ маҳорат ва тарзҳои фаъолияте, ки онҳоро дар
натиҷаи азхудкунии фанҳои (алгебра, таҳлили математикӣ, геометрия, комбинаторика, ва ғайра
ҳосил кардааст бояд ба кор барад [4, с. 28].
“Назарияи ададҳо”, мантиқан пеш аз омӯзиши фанни «Системаҳои ададҳо» ва курсҳои,
интихоби донишҷӯѐн, ки мазмуни онҳо бо амиқгардонии донишҳои касбӣ дар соҳаи
ишорашудаи фаннӣ алоқаманд аст, омӯхта мешавад.
Мақсади таълими «Назарияи ададҳо» баѐни маълумоти асосӣ аз назарияи одии ададҳо ва дар
донишҷӯѐн ташаккул додани тасаввуроти амиқи арифметикӣ ва ғайра мебошад [4, с. 151].
Салоҳиятҳоеро номбар мекунем, ки дар донишҷӯѐн дар натиҷаи азхудкунии ин фан ташаккул
меѐбанд:
азхудкунии маданияти тафаккур, қобилияти ҷамъбасткунӣ, таҳлил, дарки иттилоот,
гузориши мақсад ва интихоби роҳҳои ноилгардии он (ОК-1);
омодагӣ ба кори якҷоя бо ҳамкорон, кор дар коллектив (ОК-7);
азхудкунии нуктаҳои асосии фаслҳои классикии илми математика ва методикаи таълими
математика [1, с. 100], системаи сохтори асосии математикӣ ва методи аксиометикӣ (СК-1)
(салоҳият қисман ташаккул меѐбад);
азхудкунии маданияти тафаккури математикӣ, маданияти мантиқӣ ва алгоритмӣ, қобилияти
дарки сохтори умумии донишҳои математикӣ, алоқаи байни фанҳои гуногуни математикӣ,
татбиқи методҳои асосии мулоҳизаронии математикӣ (СК-2) [8, с. 170].
Дар натиҷаи азхудкунии фан таълимгиранда бояд инҳоро донад:
Санадҳо, мафҳумҳои асосӣ, тасдиқи назарияи тақсимшавандагӣ дар ҳалқаи ададҳои бутун;
Муайянсозии функсияҳои асосии ададҳо [х], {х}, (а), (a), (n), (х);
Мафҳумҳои асосии назарияи касрҳои ҳалқавӣ;
Санадҳо, мафҳумҳои асосии ададҳо, тасдиқи назарияи муқоисаҳо ва заминаҳои он.
Дар натиҷаи азхудкунии фан таълимгиранда бояд тавонад:
Ҳал кардани масъалаҳои типӣ дар соҳаи назарияи тақсимкунандагӣ дар ҳалқаи ададҳои
бутун;
Ҳисоб кардани аломатҳои функсияҳои қаблан номбаршудаи ададҳо ва истифода бурдан аз
хусусиятҳои онҳо зимни ҳалли масъалаҳо;
Нишон додани адади ратсионалӣ дар касри ниҳоии занҷиравӣ, иваз кардан бо касрҳои
мувофиқи тартиботи гуногун ва аз рӯйи касрҳои додашудаи ниҳоии занҷиравӣ ва ѐфтани касрҳо
барои онҳо мувофиқи одии ихтисоршаванда [1, с. 99];
Нишон додани ғайриқиѐсиҳои квадратӣ бо касрҳои муттасил ва баръакс: ѐфтани
ғайриқиѐсиҳои квадратӣ аз рӯйи тақсимшавандагии онҳо дар касрҳои даврагии занҷиравӣ;
Ҳал кардани муқоисаҳо ва системаҳои муқоисаҳои дараҷаи якум, инчунин муқоисаи
дараҷаҳои олӣ аз рӯйи модулӣ ва таркибӣ;
Ҳал кардани масъалаҳо бо истифодаи назарияҳои Эйлер ва Ферма, заминаҳои арифметикии
назарияи муқоисаҳо (муайян сохтани дарозии давра зимни табдилдиҳии касрҳои одӣ ба даҳиҳо;
баровардани аломати умумии тақсимшавандагии Блез Паскал ва овардани мисолҳо барои
мушаххассозии он) [5, с. 116];
Исботи алгебравӣ ва трансдектнокии ададҳо.
Дар натиҷаи азхудкунии фан таълимгиранда бояд чунин салоҳиятро соҳиб бошад ва донад:
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Шаклҳои назорати ҷорӣ

1

Назарияи тақсимшавандагӣ
дар ҳалқаи ададҳои бутун

6

10

18

Масъалаҳои инфиродии 1
«Назарияи
тақсим
тақсимшавандагӣ дар ҳалқаи
ададҳои бутун

2

Функсияҳои
арифметикӣ:
касрҳои охирдор ва беохири
занҷиравӣ ва ифодаи онҳо

6

12

18

Масъалаҳои инфиродии 2
«Касрҳои занҷиравӣ»

3

Унсурҳои назарияи муқоисаҳо
ва ифодаҳои арифметикии он:
ададҳои
алгебравӣ
ва
трансендентӣ

18

Коллоквиум
«Унсурҳои
назарияи
муқоисаҳо
ва
ифодаҳои арифметикии он:
ададҳои
алгебравӣ
трансендентӣ»

6

Амалӣ

Амсила

Маърӯзавӣ

№

Кори
мустақилона

малакаҳои ҳалли масъалаҳо дар соҳаи назарияи тақсимшавандагӣ дар ҳалқаи ададҳои бутун;
асоси функсияҳои қаблан зикршудаи арифметикӣ ва назарияи касрҳои занҷиравӣ;
2020

методҳои асосии назариявӣ-ададӣ дар соҳаи ишорашудаи фаннӣ.
Фанни «Назарияи ададҳо»-и тартибӣ аз се амсила иборат буда; миқдори соатҳое, ки аз рӯйи
нақшаи таълим барои омӯзиши онҳо бо тақсим кардан аз рӯйи навъҳои кори таълимӣ ҷудо
шудааст, инчунин шаклҳои назорати ҷорӣ дар ҷадвали 1 пешниҳод гардидааст.
Ҷадвали №1.Силлабус (барномаи корӣ)

14

Мундариҷаи фан, ки ба се амсила тақсим шудааст, дар ҷадвали 2 оварда шудааст.
Ҷадвали №2. Мундариҷаи фанни «Назарияи ададҳо»
№
Номи модул
Мундариҷаи модул
Муносибати тақсимшавандагӣ дар ҳалқаи ададҳои бутун
ва хусусиятҳои он. Теорема дар бораи тақсим бо 2 бақия.
НОД-и ададҳои бутун. Алгоритми Уқлидус. Теорема дар
бораи ададҳои охирдори бутун. Хусусиятҳои НОД-и
ададҳои бутун. Адади дутарафаи сода. Меъѐрҳои
ададҳои дутарафаи сода. Теоремаҳо дар бораи
Назарияи
тақсимшавандагӣ дар
хусусиятҳои ададҳои дутарафаи сода. НОК-и ададҳои
1
ҳалқаи ададҳои бутун
бутун. Теоремаҳо дар бораи мавҷудият ва якмаъноии
НОК. Хусусиятҳои НОК-и ададҳои бутун. Теорема дар
бораи ѐфтани НОК барои адади охирдори ададҳои
бутун. Ададҳои сода ва таркибӣ. Хусусиятҳои ададҳои
сода. Теоремаи асосии арифметика ва оқибатҳои он.
Теоремаи Уқлидус «Ғалбери Эратосфен»
Функсияҳои (x) {x}ва хусусиятҳои онҳо. Функсияҳои
( ) ( ). Функсияҳои мултипликативии ададӣ ва
хусусиятҳои онҳо. Функсияи Мебиус ( ). Функсияи
Эйлер g(n),теорема дар бораи суммаи аломатҳои
функсияи Эйлер аз рӯйи тамоми тақсимкунандагони
Функсияҳои арифметикӣ,
адади n. Функсияи ( ). Тақсимоти ададҳои сода дар
касрҳои занҷиравии
2
қатори
ададҳои
натуралӣ.
Касрҳои
занҷиравӣ.
охирдор ва беохир, ифодаи
Мавҷудият ва ягонагии аломати касри занҷиравӣ.
онҳо.
Тасвири ададҳои воқеӣ ба касрҳои занҷиравӣ, имконият
ва ягонагии чунин тасвир. Ирратсионалии квадратӣ ва
касрҳои даврагии занҷиравӣ. Диктавии ададҳои вақтӣ ба
касрҳои мувофиқ. Истифодаи касрҳои захираҳои
занҷиравӣ дар ҳалли муодилаҳои номуайян.
Унсурҳои назарияи
Муносибати қиѐсшавандагӣ дар ҳалқаи ададҳои бутун ва
4
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муқоисаҳо ва изофаҳои
арифметикии он, ададҳои
алгебравӣ ва трансендентӣ

хусусиятҳои он. Дараҷаҳои тарҳкуниҳо аз рӯйи муодилаи
мазкур ва хосиятҳои онҳо. Системаи пурра ва
овардашудаи тарҳкуниҳо аз рӯйи амсилаи мазкур,
хусусиятҳои онҳо. Ҳамаи дараҷаҳои тарҳкуниҳо. Гурӯҳи
мултипликативии дараҷаҳои содаи дутарафа бо амсила.
Теоремаҳои Эйлер ва Ферма. Муқоисаҳо ва системаҳои
муқоисаҳо бо бузургии номаълум. Ифодаи арифметикии
назарияи муқоисавӣ: аломатҳои тақсимшавандагӣ,
муайаянсозии дарозии давра, ки зимни табдилдиҳии
касри сода ба даҳӣ гирифта мешавад. Муайянсозии
адади алгебравӣ ва дараҷаи он, адади бисѐраъзои
алгебравӣ, адади трансендентӣ. Теоремаи Лиувилл ва
истифодаи он дар сохтани ададҳои трансендентӣ ва
исботи иратсионият.
Баъди низоми холдиҳӣ ва методикаи ҳисобкунӣ арзѐбии натиҷанокро аз рӯйи фан тасвир
мекунем [3, с. 257]. Дар ҷадвали 3 номгӯи тамоми намудҳои фаъолият ва миқдори максималии
холҳои барои онҳо гузошташаванда оварда шудааст.
Ҷадвали №3.Арзѐбии холгузории намудҳои фаъолияти донишҷӯѐн
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Намудҳои фаъолияти донишҷӯѐн
Масъалаҳои инфиродии 1. «Назарияи тақсимшавандагӣ дар ҳалқаи 2».
Масъалаи инфиродии 2. «Касрҳои занҷиравӣ».
Коллоквиум. «Унсурҳои назарияи муқоисаҳо ва изофаҳои арифметикии
он; ададҳои алгебравӣ ва трансендендентӣ».
Иштирок дар лексияҳо (ҳар як иштирок – 1 хол).
Кори фаъол дар машғулиятҳои амалӣ.
Ҳалли масъалаҳои ғайристандартӣ.
Намудҳои иловагии фаъолият.
Иҷрои вазифаи хонагӣ аз рӯйи маводи амалӣ.
Намудҳои иловагии фаъолият (омодасозии ахбороти математикӣ,
шарҳҳои таърихӣ ва ғайра).
Ҷамъбаст

Холҳо
15
5
20
18
18
8
6
6
4
100

Фанни «Назарияи ададҳо» дар давоми як нимсола омӯхта мешавад, намуди назорати
ҷамъбастии он имтиҳон мебошад. Аз рӯйи натиҷаҳои кор дар нимсола донишҷӯ метавонад
имтиҳонҳоро насупорида, дарҳол баҳо гирад. Агар баҳо ӯро қонеъ нагардонад [7, с. 111], ӯ
метавонад имтиҳонҳоро супорида, баҳои баланд гирад. Дараҷаи баҳогузории донишҷӯѐн дар
ҷадвали № 4 ва 5 ҷой дода шудаанд.
Муайян кардани назорати рейтингӣ аз рўйи НХР -100 бо шакли зайл тарҳрезӣ карда мешавад:
ҳам барои рейтинги якум 100 хол ва ҳам барои рейтинги дуюм 100 хол муайян карда мешавад
[2, с. 62]. Донишҷӯ 100 холи мазкурро аз ҳар як фанни тадрисшаванда дар ҳар як рейтинг
метавонад аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ ба шакли зерин ҳавасманд гардонида шавад: * аз 0 то
40 хол фақат барои қисмати тарбиявӣ – аз ҷумла 30 хол барои иштирок ба дарс, 5 хол барои
интизом, 5 хол барои сарулибос донишҷӯ ҳавасманд карда мешавад; * аз 0 то 60 хол ҳавасмандии
дигарро барои қисмати таълим ‟ аз ҷумла 10 хол барои ҷиҳози таълим, 50 хол барои сатҳи савод
донишҷӯ ҳавасманд карда мешавад;
(
)
ҳ
ӣ=[
∙
]∙
2
Дар ин ҷо:
n – коэффисиенти доимӣ набуда, метавонад аз 0,40 то ба 1,0 баробар бошад ва ҳосили ҷамъи
ададҳои n1 ва n2 бояд ба 1 баробар шавад.
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Ҷадвали №4. Шаклҳои назорат аз системаи холгузорӣ
Методикаи ҳисобкунии баҳои натиҷавӣ аз фан:

2020 

Шакли назорат

Замон

Миқдори холҳо

%

Натиҷагирӣ аз рейтинги
якум

Ҳафтаи 8ум

То 100 хол (40 хол
барои тарбия+60 хол
барои таълим)

25

Натиҷагирӣ аз рейтинги
дуюм

Ҳафтаи 16ум

То 100 хол (40 хол
барои тарбия+60 хол
барои таълим)

25

Имтиҳони ниҳоӣ

Ҳафтаи
17,18,19-ум

То 100 хол (аз рӯи
натиҷаи тест)

50

Ҳамагӣ
Р1 – холҳои рейтинги якум;
Р2 – холҳои рейтинги дуюм;
Ин – холҳои имтиҳони ниҳоӣ.
Ҷадвали №5.Ифодаи ҳуруфӣ ва ададии баҳои имтиҳонӣ
Ифодаи
ҳуруфии баҳо

Ифодаи ададии
баҳо

А

4,0

95

100

А-

3,67

90

95

В+

3,33

85

90

В

3,0

80

85

ВС+
С
СD+
D
Fх

2,67

75

80

2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

70
65
60
55
50
45

75
70
65
60
55
50

0

0

Холҳои (%)-и умумии
бадастовардаи донишҷӯ

100

Ифодаи анъанавии баҳо

Аъло

Хуб

Қаноатбахш

Ғайриқаноатбахш

45

Ғайриқаноатбахш
F
Fх–Баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи бе омӯзиши такрории фан барои аз нав
супоридани имтиҳон иҷозат дода мешавад.
Технологияҳои асосии таҳсилот, ки зимни амалигардони ҷараѐни таълим аз фанни “Назарияи
ададҳо” ва зимни гузаронидани машғулиятҳои амалӣ корбурд мегардад, ба таври иловагӣ бо
технологияи рушди тафаккури интиқодӣ ва технологияи мубоҳисоти таълимӣ мавриди
истифода қарор меѐбад.
ПАЙНАВИШТ:
1. Исмоилова, А.М. Значение реализации межпредметных связей физики и математики в
теории и практике обучения/А.М.Исмоилова,Б.Ф. Файзализода// Вестник Бохтарского
государственного университета имени Носира Хусрава. – 2020, - № 1/3 (77). – С. 97-101.
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Дар мақола масъалаҳои истифодаи усулҳои тафриқавии таълим ва нақши он дар ташаккули
донишу маҳорат ва малакаҳои фардии хонандагони синфҳои ибтидоӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифтааст. Қайд мешавад, ки яке аз ҳадафҳои асосии таълими муосир, рушди шахсияти кӯдак
буда, баробарҳуқуқии субъектҳои раванди таълим ва нақши фаъоли хонандагон дар ҷараѐни таҳсил
аз меъѐри асосии интихоби технологияҳои педагогӣ мебошад, ки барои гузариш ба низоми
салоҳиятнокии таълим имконият фароҳам меорад.
Муаллифон таъкид месозанд, ки қобилияти дар амал татбиқ кардани дониш ба хонандагон
имкон медиҳад, ки самаранокии омӯзиши фанҳои мактабиро ба таври назаррас баланд бардоранд.
Ба андешаи эшон дар дарсҳои математикаи синфҳои ибтидоии мактаби муосири Тоҷикистон
татбиқи тафриқаи ботинӣ ва зинабандии супоришҳои таълимӣ имконпазир буда, омӯзгорон
метавонанд бо ворид сохтани супоришҳои иловагии таълимӣ вариантнокии онро таъмин созанд.
Ҳамчунин, муаллифон принсипҳои асосии амалигардонии методикаи тафриқасозии супоришҳои
тафриқавиро пешниҳод месозанд, ки дарки моҳияти онҳо имкони ташкили ин равандро фароҳам
меоранд.
Ключевые слова: индивидуальность, дифференциация, метод, принцип, педагогическая
технология, умение, способность
Статья посвящена проблеме использования дифференцированных методов обучения на уроках
математики в начальных классах и рассмотрению их роли в формировании знаний, умений и
навыков учащихся младших классов. Авторами отмечено, что одним из факторов повышения
качества обучения младших школьников является применение поэтапной дифференциации
математики в начальных школах. Авторы подчеркивают, что умение применять знания на
практике позволяет учащимся значительно повысить эффективность изучения школьных
предметов. По их мнению, на уроках математики в начальных школах современного
Таджикистана можно использовать уровневую дифференциацию учебных заданий, а учителя
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могут обеспечить ее вариативность, вводя дополнительные учебные задания. Также авторы
предлагают основные принципы реализации метода уровневой дифференциации задач в начальных
школах. Отмечается, что понимание их сущности позволяет организовать процесс
диффиренцированного обучения математики в начальных классах.
Key-words: individuality, differentiation, method, principle, pedagogical technology, skill, ability
The article under consideration dwells on the problem beset with resorting to differentiated teaching
methods at mathematics lessons in primary grades and their role in the formation of junior students`
knowledge and skills. The authors underscore that one of the factors aimed at improvement of the quality
of education of primary schoolchildren is considered to be a usage of a phased differentiation of
mathematics at primary schools. The authors lay an emphasis upon the idea that ability to apply
knowledge in practice allows students to significantly increase the effectiveness of studying school subjects.
In conformity with the authors` opinion, at mathematics lessons of primary schools in modern Tajikistan,
level differentiation of educational tasks can be used and teachers can provide its variability by introducing
additional educational tasks. As well as, the authors propose basic principles targeted at implementation
of method of level differentiation of tasks at primary schools. It is underscored that comprehension of their
essence makes it possible to organize the process of differentiated teaching of mathematics at primary
grades, on the whole.
Маълум аст, ки инкишофи шахсият асосан тариқи таълиму тарбияи мақсаднок ва фаъолияти
амалӣ сурат мегирад. Аз ин нукта муаммоҳои меҳварии дидактика бармеоянд: муайян кардани
мундариҷаи таҳсилот, моҳият, қонунҳо ва принсипҳои таълим, интихоби шаклҳо, методҳо ва
воситаҳои таълим. Аз байни инҳо интихоб кардани методу воситае, ки мувофиқтарину
самарабахш буда, ба омўзгор ҷиҳати бомуваффақият ноил гардидан ба ҳадафҳои таълимиву
тарбиявӣ ва иникошофдиҳандаи таҳсилот ѐрӣ мерасонад, яке аз масъалаҳои муҳим аст. Дар
замони муосир вобаста ба ғояи демократӣ ва инсонпарварона намудани муассисаи таҳсилоти
миѐнаи умумӣ, дигаргун шудани мундариҷаи таҳсилоти мактабии математикӣ, бунѐдӣ ва
тафриқабахшии он дар радифи масъалаҳои афзалиятноки таълим қарор дошта, ҳамчун
муаммои рушди ҳаддалимкони шахсияти ҳар як хонанда бо назардошти шавқу рағбат,
қобилият, талаботи фардӣ, самтгирӣ ба ҳар як шахсият дар раванди таълим, амалӣ намудани
имконот ва эҳтиѐҷоти маърифатии ў арзѐбӣ мегардад.
Масъалаи таълими самарабахш дар назария ва амалияи муассисаи таҳсилоти миѐна ҳамеша
яке аз ҷойҳои муҳимро ишғол менамуд. Ба ин масъала тадқиқоти Ю. К. Бабанский, И. Я.
Голант, М. А. Данилов, Б. П. Есипов, И.Т. Огородников, М. Н. Скаткин ва дигарон бахшида
шудаанд.
Дар марҳалаи ҳозираи инкишофи таҳсилоти мактабӣ яке аз ҷанбаҳои таълими самарабахш
масъалаи ба роҳ мондани таълими тафриқавӣ мебошад. Дар мавриди фанни математика он
ҳамчун масъалаи тафриқаи зинагӣ ва соҳавии таълим баррасӣ мегардад (1,с.9).
Айни замон якчанд консепсияҳои мухталифи тафриқаи зинагӣ ва соҳавии таълими
математикӣ вуҷуд доранд (В.Г. Болтянский, Г.Д. Глейзер, В.А. Гусев, Г.Д. Дорофеев, Ю.М.
Колягин, З.И. Слепкан, И.М. Смирнова, Г.Л. Луканкин, М.В. Ткачѐва, Р.А. Утеева ва дигарон),
ки дар онҳо ба тадқиқи масъалаҳои зерин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардидааст:
ҳадафҳои марҳалаи муосири таълими тафриқавии математика дар мактаби таҳсилоти
миѐна;
мундариҷаи маводи барномавӣ ва китобҳои дарсии дахлдор барои зинаҳо ва соҳаҳои
гуногун;
таълими соҳавии математика ба хонандагони синфҳои самташон гуногун (гуманитарӣ,
иқтисодӣ, техникӣ, математикӣ);
муайян кардани шартҳои амалӣ намудани тафриқаи зинагӣ ва соҳавии таълими
математика дар мактаби миѐна.
Маълум аст, ки масъалаи таълими тафриқавии математика дар мактаби миѐна танҳо аз
ҳисоби такмили мундариҷаи таҳсилот (ҳатто дар сурати мавҷудияти китобҳои хуби дарсӣ)
наметавонад ҳал шавад, зеро дар амалия татбиқ намудани зинаҳои гуногун аз омўзгор дидгоҳи
усулан наверо дар ташкили фаъолияти омўзишии хонандагон дар дарсҳо, кори хонагӣ ва
беруназсинфӣ тақозо менамояд. Ин барои омўзгор имкон медиҳад, то хусусиятҳои психологӣ ва
фардии хонандагонро ба ҳисоб гирад, барои хонандагон бошад, шароити кор кардан дар сатҳи
барои имконоти ҳар кас мувофиқро фароҳам меорад, ки бидуни муқаррар намудани низоми
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шаклҳои фаъолияти таълимии хонандагон, ки ба талаботи муайян ва ҳадафҳои тафриқабахшӣ
мутобиқанд, номумкин аст.
2020

Дар адабиѐти методӣ як қатор мафҳумҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд: шаклҳои
фаъолияти таълимии хонандагон дар дарс, фронталӣ, коллективӣ, гурўҳӣ, инфиродӣ, навъи
тафриқавӣ. Аммо мундариҷаи ин мафҳумҳо ѐ муайян нашудааст, ѐ таърифҳое оварда мешаванд,
ки аз муаллифони гуногун, сарчашмаҳои гуногун иқтибос гардидаанд. Дар аксарияти ҳолатҳо
чунин мешавад, ки масалан, барои муайян кардани шакли фронталӣ ду аломатро ба ҳисоб
мегиранд, барои коллективӣ – чор ѐ бештар аз онро. Ба ҳамин сабаб муқоисаи шаклҳои
гуногун, дақиқ аз ҳам ҷудо кардану муқаррар намудани хусусиятҳои онҳо дар таълим
ғайримумкин мегардад.
Ҳамин тариқ, мушоҳидаҳо, таҳлили кори мактаби миѐнаи муосир, анкетагирӣ ва суҳбатҳо бо
омўзгорони синфҳои ибтидоӣ нишон медиҳад, ки ташкили фаъолияти таълимии
мактаббачагони хурдсол ҳангоми омўзиши математика дар синфҳои 1- 4 якчанд норасоиҳо
дорад, ки амалӣ намудани тафриқаи зинагиро имкон намедиҳанд. Яке аз сабабҳои ин зуҳурот
набудани асоснокии назариявӣ, методӣ ва амалии чӣ тавр ҷорӣ намудани таълими тафриқавии
математика дар синфҳои ибтидоӣ мебошад.
Масъалаи таълими тафриқаи зинагии математикаро дар синфҳои ибтидоӣ бидуни ба ҳисоб
гирифтани масъалаи шаклҳои фаъолияти таълимии мактаббачагони хурдсол ҳал наметавон
кард. Низоми амалӣ намудани таълими тафриқаи зинагии математика дар синфҳои ибтидоӣ
зарур аст, ки ташкили кори мустақилонаи хонандагон дар дарс бо таносуби муқарраршудаи
шаклҳои тафриқавӣ ва ғайритафриқавии фаъолияти таълимии мактаббачагони хурдсол яке аз
қисматҳои асосии он мебошад.
Назария ва амалия нишон медиҳад, ки масъалаи таълими тафриқавӣ дар мактаб наметавонад
танҳо аз ҳисоби такмили мундариҷаи таҳсилоти математикӣ ҳал шавад. Дидгоҳи усулан наве
нисбат ба тафриқаи зинагии таълими математика зарур аст, ки зимни он ба низоми шаклҳои
фаъолияти таълимии хонандагон ҳам дар дарс ва ҳам зимни ташкили кори мустақилона ва
хонагӣ таваҷҷуҳи бештаре дода мешавад. Ин ба омўзгор имкон медиҳад, ки хусусиятҳои
типологӣ ва фардии хонандагонро ба назар гирад, барои хонандагон имкони кор кардан дар
сатҳи барояшон мувофиқи донишу маҳорат, имконият ва майлу рағбатро фароҳам орад.
Дарки назариявии масъала ва таҷрибаи имконоти таълими тафриқавии математика барои
мактаббачагони хурдсол дар ду ҷанба амалӣ мегардад: мундариҷавӣ ва протсессуалӣ [2,с.76].
Дар ҷанбаи мундариҷавӣ талабот нисбат ба омодагии математикии хонандагон баррасӣ
мегардад, яъне аз нуқтаи назари пешниҳоди ҳаҷми бештар ѐ камтари донишу маҳорат. Дар
ҷанбаи протсессуалӣ сатҳҳои инфиродии имконоти омўзишии хонандагон, ки ошкор гардиданд,
баррасӣ мешавад. Дар ин маврид сатҳи омодагии ҳатмӣ таҳкурсии зарурӣ барои аз худ кардани
мундариҷа дар зинаи баландтар буда, дарсҳое, ки аз ҷониби мо аз рўйи самти протсессуалӣҷудо
шуданд, дар ҳамин таносуб қарор доранд. Гузашта аз ин, баъди аз худ кардани амалиѐти
одитарини ақлонӣ, мактаббачаи хурдсол ба фаъолияти нисбатан мураккаби ҷустуҷўӣ ворид
мегардад. Ба замми ин, фаъолият аз рўйи образҳо ѐ алгоритм имкони фаро гирифтани ҳаҷми
донишҳои фаннӣ ва маҳорати ба сатҳи ҳатмии талаботи стандарт ҷавобгўйро таъмин менамояд.
Муқаррар гардидааст, ки тафриқаи таълимро маъмулан тариқи истифодаи донишҳои
тафриқашуда амалӣ менамояд. Супоришҳои тафриқашуда низоми машқҳое мебошанд, ки иҷрои
онҳо ба ҳар як гурўҳи хонандагон барои амиқ ва бошуурона аз худ кардани донишҳои фаннӣ ва
маҳорат, ташаккул додани амалҳои ақлонӣ ѐрӣ медиҳад.
Cупоришҳои тафриқавиро ба ду гурўҳ - ҳатмӣ ва иловагӣ ҷудо намудан дуруст аст [3,с.47].
Супоришҳои иловагии тафриқавиро ба се навъ ҷудо кардан мумкин аст.
Ба ғайр аз ин, муносибати тафриқавӣ дар омўзонидани ҳалли масъалаҳо вуҷуд дорад, ки
зимни супоришҳои тафриқавии ҳатмӣ ва иловагӣ истифода мешаванд. Дар аксари маврид
супоришҳои тафриқавӣ барои кори мустақилона маҳз дар варақаҳо, бо такя ба хусусиятҳои
хонандагон пешниҳод мешаванд ва омўзгор ҳамеша варианти корро барои ҳар як гурўҳ муайян
карда метавонад.
Зимни коркарди методикаи амалисозии таълими тафриқавии математика дар синфҳои
ибтидоӣ мо ба як қатор принсипҳои асосӣ такя менамоем, ки имкони ташкили ин равандро
фароҳам меоранд:
1. Принсипи мувофиқати стандарти давлатӣ оид ба математика барои синфҳои ибтидоӣ. Аз
рўйи мундариҷа варақаҳо ба барномаҳои математика барои синфҳои ибтидоӣ мувофиқат
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менамоянд. Гузашта аз ин, мо амалисозии таълими тафриқавии математикаро нисбат ба бачаи
қобилиятнок дар мувофиқат бо хусусиятҳои протсессуалии фаъолияти таълимии ў зимни кор бо
ҳар як хонандаи мувофиқ ба барномаи асосӣ имконпазир мешуморем.
2. Принсипи риояи андоза. Дар як варақа танҳо як роҳу восита ѐ як мафҳум ҷой дода
мешавад; ѐ як робитае, ки барои мафҳуми мазкур муҳим аст, нишон дода мешавад. Ин аз як
тараф ба бача ѐрӣ медиҳад, то ҳадафи корро дақиқ дарк намояд, аз тарафи дигар, ба омўзгор
ѐрӣ мерасонад, ки сифати аз худ шудани ин роҳу воситаро осон пайгирӣ намояд.
3. Принсипи тадриҷан баланд бардоштани сатҳи мураккабӣ. Аз ҷиҳати сохтор варақа супориш ҳалли муфассали методии масъала, муқаддима ѐ шинос намудан ва мустаҳкам кардани
ин ѐ он фан, мафҳум, робитаи ин мафҳум бо мафҳумҳои дигар мебошад. Масъалаҳо бо чунин
тарз интихоб, мураттаб ва гурўҳбандӣ (яъне тартиби ҷойгиршавии онҳо дар варақ низ муҳим
аст) шудаанд, ки бача аз рўйи варақа мустақилона бо такя ба роҳҳои одитарини амалиѐте, ки
барояш аллакай шиносанд, «ҳаракат» карда, тадриҷан воситаи нави фаъолиятро аз худ намояд,
ки сохти он аз қадамҳои аввалин дар амалҳои хурдтар пурра муайян шудааст. Бо мурури
ҳаракат аз рўйи варақа-супориш ин амалҳои хурд тадриҷан ба қисматҳои калонтар муттаҳид
мешаванд. Ин ба бача имкон медиҳад, ки худаш роҳу воситаро дар маҷмўъ аз худ намояд, ки
хотимаи мантиқии тамоми тарҳи методӣ ба шумор меравад.
4. Принсипи дастрасӣ. Истифодаи муназзами «варақа-супоришҳо» имкон медиҳад, ки
ҳаракати бача дар фарогирии мавод дар шакли ба ў мувофиқи инфиродӣ ташкил карда шавад,
ки бача онро мустақилона танзим менамояд.
5. Принсипи ояндабинӣ. Супоришҳое, ки барои омодагии дарозмуддат (муҳлатнок) пешбинӣ
шудаанд, бешубҳа, банақшагирии ояндабинро тақозо мекунанд. Маҳорати ташкил кардани
меҳнати худ, ба нақша гирифтани он барои муҳлати муайян маҳорати муҳимтарини омўзишӣ
мебошад.
6. Принсипи фардикунонии санҷиш ва баҳогузории донишҳои хонандагон. Принсипи мазкур
на дар заминаи тафриқаи сатҳи мураккабии супориш, балки дар асоси ягонагии талабот ва
сатҳи донишҳо,маҳорату малакаҳо амалӣ мегардад. Муҳлатҳои инфиродишуда ва воситаҳои
иҷрои супоришҳо имкон медиҳанд, ки нисбат ба ҳамаи бачагон супоришҳои сатҳи
мураккаббияшон якхела, ки ба барномаҳои меъѐрӣ мувофиқанд, пешниҳод гарданд. Бешубҳа,
ин маънои онро надорад, ки нисбат ба бачагони боистеъдоду боқувват талабот ҷиддитар
набояд бошад. Барои бачагоне, ки сатҳи қобилияташон баландтар аст, супоришҳои тафриқавӣ
дар марҳалаи муайян имкони ба кор ҳамроҳ кардани маводи аз нуқтаи назари зеҳнӣ пурборро
фароҳам меоранд, ки дар навбати худ барои шиносоӣ бо мафҳумҳои минбаъдаи математикии
сатҳи мураккабиашон баландтар пропедевитикӣ ба шумор мераванд.
Зимни коркарди методикаи амалисозии таълими тафриқавии математика дар синфҳои
ибтидоӣ омӯзгорро зарур аст, ба асосҳои зерини фаъолият, ки имкони ташкили тафриқасозиро
фароҳам меоранд, такя намояд:
1. Аслан методикаи амалисозии таълими тафриқавии математика ягон интихоби махсуси
мундариҷаи онҳоро талаб намекунад. Бинобар ин, татбиқи дидгоҳи аз ҷониби мо
пешниҳодшуда нисбат ба таълими бисѐрзина аз рўйи китоби дилхоҳи амалкунандаи математика
барои синфҳои ибтидоӣ имконпазир аст.
2. Таълими бисѐрзинаи математика дар синфҳои ибтидоӣ дар шароити низоми синфию дарсӣ
бояд дар як вақт, бо истифодаи айни ҳамон як мавод амалӣ гардад, зеро таълим тибқи
стандарти ягонаи давлатӣ ва дастури таълимии дахлдор сурат мегирад. Бинобар ин, маводи
махсуси дидактикӣ зарур аст, ки ба роҳ мондани низоми синфию дарсии таълимро имкон
медиҳад. Ба сифати чунин воситаи дидактикӣ мо маводи асосаш чопиро тавсия менамоем.
3. Дидгоҳи пешниҳодшаванда тариқи супоришҳои таълимии тафриқавӣ амалӣ мегардад, ки
асоси мундариҷавии онро низоми супоришҳои барои ҳар як мавзўъ пешбинишуда ташкил
медиҳад, дастурҳои махсуси методӣ бошанд, раванди зеҳнии мактаббачаро бо назардошти
сатҳи омодагии математикии ў самт мебахшанд.
4. Ҳангоми коркарди таъминоти методӣ барои интиқоли хонанда ба сатҳи нисбатан
баландтари инкишоф бояд шароит фароҳам оварда шавад. Чунин имконият ҳам дар
мундариҷаи супоришҳои таълимӣ ва ҳам дар ташкили раванди иҷрои онҳо вуҷуд доранд.
5. Барои интиқоли хонанда ба сатҳи нисбатан баландтари инкишоф, расидани ў ба сатҳи
дахлдори фаъолияти зеҳние, ки барои ҳалли масъалаҳои математикӣ зарур мебошад, асос шуда
метавонад. Зоҳиран ин дар мустақилона иҷро кардани масъалаҳои сатҳи худ дар муддати

180

№1 (66) НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES
муайяни вақт ифода мешавад. Дар ин маврид устуворӣ ва ҷамъбастӣ будани маҳорати
ташаккулѐбанда ҳамчун меъѐр хизмат мекунанд.
2020

6. Барои самарабахш амалӣ сохтани методикаи таълими тафриқавии математика бо
назардошти сатҳҳо дар синфҳои ибтидоӣ маҳорати умумитаълимиро ба ҳисоб бояд гирифт.
Бинобар ин, ҷорӣ кардани тафриқаи зинавиро аз соли дувуми таҳсил дар мактаби ибтидоӣ оғоз
бояд кард.
7. Барои амалисозии самарабахши методикаи коркардшуда мусаллаҳ намудани хонандагон
бо воситаҳои худназорат зарур аст, ки бояд дар супоришҳои таълимӣ ба назар гирифта шаванд.
Хулоса, тадқиқоти психологию дидактикӣ исбот намудаанд, ки аксарияти хонандагон дар
сурати ѐрии саривақтӣ ва мувофиқ аз ҷониби омўзгор метавонанд маводи таълимро аз рўйи
фанни математика бомуваффақият аз худ намуда, аз ўҳдаи иҷрои супоришҳои мураккабтар низ
бароянд. Бинобар ин, мо навъҳои ѐрӣ аз тарафи омўзгорро коркард намудем, ки ба тафриқаи
супоришҳо дар марҳалаҳои гуногуни дарсҳои математика дар синфҳои ибтидоӣ мувофиқат
дорад:
1. Ёрии якхела аз тарафи омўзгор ба ҳамаи хонандагон бидуни ба ҳисоб гирифтани
хусусиятҳои типологии онҳо.
2. Ёрии махсус аз тарафи омўзгор ба хонандагон бо назардошти хусусиятҳои фардии онҳо.
3. Ёрии махсус аз ҷониби омўзгор ба ҳар як гурўҳи типологии хонандагон бо назардошти
хусусиятҳои он.
Хулоса, истифодаи усули тафриқабандии таълим имкон фароҳам меорад, ки:
1. Раванди таълим нисбат ба методикаи анъанавӣ бештар самарабахш гардида, мустақилият
ва фаъолнокии хонанда таъмин гардад;
2. Фаъолияти хонандагон бо назардошти сатҳи ибтидоӣ самаранок идора карда шавад ва
гузариши онҳо ба сатҳи баландтари омодагии математикӣ ба таври инфиродӣ амалӣ гардад.
3. Барои хонандагон шароити мусоиди психологӣ дар раванди таълим фароҳам оварда
шавад, ки муваффақиятро дар ҳаракати хонандагон аз сатҳ ба сатҳи дигар ва дар маҷмўъ,
баланд шудани самаранокии таълими математикаро таъмин менамояд.
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В статье рассматриваются фундаментальные проблемы изучения русского языка в вузе,
концепция и модель рациональной организации системы личностно-ориентированного обучения,
вопросы, связанные с исходным уровнем знания, насущными проблемами и перспективами
иноязычного образования, которые в современном обществе приобретают принципиально новое
значение в условиях инновационных технологий. Так, особая необходимость международного
общения, информирования и взаимопонимания в рамках указанных требований проистекает,
прежде всего, из нового измерения интеграционного процесса и общего стремления строить
гуманитарное и инновационное общение на солидной политической, социально-экономической и
духовно-культурной базе. Изложенный материал и его обобщение смогут оказать своеобразную
практическую помощь
в условиях обучения русскому языку вне языковой среды, где
коммуникативная ориентация должна создаваться специально, что представляет собой одну из
основополагающих проблем, которую весьма сложно решать в условиях отсутствия языковой
среды.
Вожаҳои калидӣ: омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда, раванди ҳамгироӣ, пӯѐӣ ва такомул,
моҳияти намодшиносӣ ва семиотика, тафсири масъалаҳои асосӣ, салоҳияти коммуникативӣ,
ваҳдати каломӣ ва грамматикӣ, нутқи матнӣ, технологияи инноватсионӣ
Дар мақола мушкилоти асосии омӯзиши забони русӣ дар донишгоҳ, мафҳум ва намунаҳои
ташкили оқилонаи низоми таълими ба шахсиятнигаронидашуда, масъалаҳои марбут ба сатҳи
аввалияи дониш, мушкилоти мубрам ва дурнамои таълими забонҳои хориҷӣ, ки дар заминаи
технологияҳои инноватсионӣ дар миқѐси Аврупо маънои принсипан нав пайдо мекунанд, баррасӣ
шудаанд. Хотирнишон мешавад, ки ниѐзи вижа ба ба муоширати байналмилалӣ, иттилоот ва
дарки мутақобил дар ҷаҳорчӯби ин талабот, пеш аз ҳама, аз ҷанбаҳои нави раванди ҳамгироӣ ва
хоҳиши муштарак барои сохтани иртиботи башардӯстона ва навоварона дар заминаи устувори
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сиѐсӣ, заминаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маънавӣ ва фарҳангӣ вобаста аст. Маводи пешниҳодшуда ва
маҷмӯи он метавонад дар шароити таълими забони русӣ берун аз муҳити забонӣ як навъ ѐрии
2020 
амалӣ расонад, ки дар он самти коммуникатсионӣ бояд махсус эҷод карда шавад ва ин яке аз
мушкилоти асоси таъинкунандаест, ки дар сурати набудани муҳити забон ҳалли он хеле душвор
аст.
Key words: student-centered learning, integrational process, dynamization and evolution, essence of
symbolism and semiotics, interpretation of key issues, communicative competence, verbal-grammatical
unity, textual speech, innovative technology
The article dwells on fundamental problems beset with the study of the Russian language at a
university, the concept and model of the rational organization of the system of student-centered learning,
issues related to the initial level of knowledge, pressing problems and prospects of foreign language
education, which in modern society acquire a fundamentally new meaning in the context of innovative
technologies being taken into consideration as well. Thus, first of all, special need for international
communication, informational and mutual understanding within the framework of these requirements
emerges from a new dimension of the integrational process and a common desire to build humanitarian
and innovative communication on a solid political, socio-economic, spiritual and cultural basis. The
expounded material and its generalization will be able to provide a kind of practical assistance under the
conditions of Russian language teaching outside the linguistic environment, where the communicative
orientation must be created on purpose being considered to be one of the fundamental problems that is very
difficult to solve in the absence of a linguistic circle.
Фундаментальные проблемы изучения русского языка в вузе, концепция и модель
рациональной организации системы личностно-ориентированного обучения, вопросы,
связанные с исходным уровнем знания, насущными проблемами и перспективами иноязычного
образования приобретают в современном обществе принципиально новое значение в условиях
инновационных технологий.
Такой подход к проблеме исходит, прежде всего, из основы нового измерения
интеграционного процесса и общего стремления наций построения гуманитарного и
инновационного общения. К духовно-культурным инновационным основам будущего
ориентированного обучения русскому языку студентов национальных групп вузов в этих
условиях следует в первую очередь отнести процесс обучения русскому языку, русской
языковой культуре.
Гармонизация всех аспектов международного общения, а также взаимно согласованная
позиция в отношении профиля иноязычного обучения, основы общеевропейского рынка труда,
разветвленная образовательная система, обмен специалистами предоставят каждому человеку
возможность учиться и работать в своей и в другой стране [1,с.17]. В современных условиях
интеграционных процессов и инновационных технологий образовательной системы это не
фантастический проект далекого будущего, напротив, такая возможность сегодня становится
реальностью общественной жизни во всех странах международного сообщества.
Перед лицом данной динамизации и эволюции языковой культуры повышается значение
многостороннего обмена накопленным опытом в области преподавания иностранных
(особенно русского и английского) языков, взаимного информирования о наиболее
рациональных инновационных эффективных методах и формах обучения, широкого внедрения
унифицированных их параметров в процесс обучения, норм и стандартов, общеприемлемых
базисных структур школьного и вузовского обучения и специальной профессиональной
подготовки.
Проблемы изучения актуальных вопросов русской филологии и общей лингвистики (русской
и таджикской), стремление к творческим поискам, нетрадиционные подходы к решению
инновационных проблем лексикологии, а также способов отбора выразительных средств языка,
принципы наиболее целесообразного их употребления, организация их в речевое произведение,
в
более
крупное
словесно-грамматическое
единство,
являясь
архиважными,
основополагающими вопросами организации и обеспечения рациональной коммуникативной
компетенции, осуществляются с учетом содержания, цели, адресата и условий общения,
переходят к все более сложным уровням использования семиотики языковых единиц в речи,
вызывая необходимость создания новых концепций в лингвистике, ориентированных на
эволюцию канонов языкознания. Решение этих вопросов ставит новые задачи описания
лексической системы, целесообразного использования семантики слов, исследование которых,
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несомненно, нацелено на расширение и углубление проблематики лексикологических
разработок.
Описание лексической семантики издавна было объектом исследования лексикографов и
ученых, занимающихся речевой текстологией. За последние несколько лет лексика стала
объектом глубокого рассмотрения специфики словарного состава языков, их функций в
текстологии речи.
В научных исследованиях многих ученых подчеркивается необходимость постановки новых
фундаментальных проблем языкознания, так как тот прежний уровень, который существовал и
функционировал в 60–70-е годы и в более поздние периоды ХХ столетия, уровень,
описывающий структурные особенности
языка, находился под влиянием структурной
лингвистики. Предполагалось, что обучающиеся, овладев наиболее употребительными
синтаксическими структурами, могут свободно общаться на изучаемом языке, познать и
усвоить все сложности процесса речевого творчества. Но, как отмечает Н.И. Гез, «опыт
преподавания показал, что одних структур оказалось недостаточно для практического
использования языка в ситуациях, требующих соблюдения функциональных и коммуникативноцелесообразных особенностей речевого общения» [2, с.17].
Отсюда со всей очевидностью вытекает, что существенным при обучении и поисках
сущности символики семиотики единиц речевого творчества на иностранном языке в
современных условиях является обучение речевым
действиям на фоне ситуативнообусловленного общения, привитие обучаемым культуры речи на данном языке. Учитывая
коммуникативный подход в поисках сущности символики семиотики в речевом творчестве,
изучая вопросы информационной теории и практики, в центре внимания лингвистов должно
находиться формирование профессиональной коммуникативной компетенции [4,с.35].
Коммуникативная же компетенция определяется как значение психологических,
страноведческих, социальных и культурных факторов, которые определяют в соответствии с
социальными нормами использование единиц речи в общении.
Многие прогрессивные тенденции этого объединительного процесса, нового методического
проекта, мышления ученых, в частности, и идеи «диалога культур», инновационной интеграции
языковых учебных предметов, создания их базового уровня были приняты, а также нашли
выражение, поддержку в работах российских ученых, таких как И.Л.Бим, М.Л.Вайсбурд, А.А.
Леонтьев, Е.Д.Розанова и Е.А. Ленская.
На первые позиции в общеобразовательных школах, как и в вузах Таджикистана, помимо
государственного (таджикского), как и следовало ожидать, вышли русский и английский языки.
В современных условиях эволюции языковых культур сложно прогнозировать, как будет
представлено дальнейшее ранжирование иностранных языков по степени предпочтительности.
В этих инновационных условиях обучения понятие «профессионально ориентированное
обучение» стало одним из самых рациональных в педагогической сфере, как в теории, так и в
практике. Особое внимание современной педагогической науки и модели «профессиональноориентированного образования» отводится новейшим педагогическим исследованиям и
деятельности специалистов этой области [5, с.31].
В современной педагогике термином «личностно-ориентированное образование»
определяют новейшее инновационное образование, призванное помочь будущему специалисту
стать коммуникабельным, знающим свою профессиональную позицию. Подобная система
образования направлена на обучаемого как на основную ценностную единицу всего
образовательного процесса, способствует созданию прочного фундамента его образования,
развитию его языковой, интеллектуальной культуры.
Подобное комплексное, многоаспектное, разноуровневое инновационное обучение и
профессиональная подготовка высококвалифицированных педагогов для школ, вузов в
современных образовательных условиях актуальны и своевременны.
Профессионально-ориентированное
образование
–
это
обучение,
учитывающее
индивидуальные способности и возможности обучающихся, использующее инновационные и
информационные технологии для овладения и для развития интеллекта.
Основными принципами профессионально-ориентированного обучения являются процессы
обучения, учитывающие: а) дифференциацию и индивидуализацию обучения; б) развивающий
характер обучения; в) сменность схемы образования: «преподаватель – учебник – студент» (при
которой приоритет в системе обучения дается деятельности преподавателя), «студент – учебник
– преподаватель» (в приоритете деятельность студента (ученика).
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В этом сложном сменном процессе обучения и усвоения знаний задача преподавателя
заключается в проведении индивидуальной и самостоятельной учебно-методической работы
2020 
обучающегося.
В этих процессах усвоения знаний особенно актуальным является внедрение
идеи профессионально-ориентированного образования в обучении, поскольку сегодня
повышение качества подобного обучения становится одним из ведущих компонентов
совершенствования профессионального образования [3, с.43].
К сожалению, уровень владения языком специальности (русским или иностранными) не
всегда соответствует требованиям современного рынка труда (школ, вузов и других сфер,
связанных с указанной специальностью).
Причина – недостаточная разработанность планов обучения, количественное несоответствие
планируемых на обучение часов, несовершенство учебных планов, методик преподавания,
недостаточное количество учебников, отсутствие тесной связи получаемой информации с
будущей профессией, отсутствие личной заинтересованности обучающихся.
В повышении качества профессионального образования необходимо учитывать следующие
основные положения, сформулированные нами в процессе полувековой практики обучения
нерусских студентов-филологов языку профессиональной деятельности:
- интенсивные фазы в обучении языку профессии или специальности, которые позволяют
будущему специалисту в относительно короткие отрезки времени добиться ощутимого и
обозримого прогресса;
- в связи с повышением интереса к изучению языка следует повысить требования к его
профессионализации (речь идет о профессионализации обучения, а не о его профессиональной
педагогической направленности):
а) большее количество часов для изучения теории и
практики языка и страноведения;
б) обязательное (относительно длительное по времени) пребывание в стране изучаемого
языка (речевая трактовка);
в) совместное, преподавателя и студента, проявление оптимизма в изучении языка и
лингвострановедческой любознательности и глубокого интереса;
г) формирование прочных знаний и умений должны стать условием обеспечения
компетентности обучающихся в области изучаемого языка.
Целью профессионально ориентированного воспитания обучающихся на факультете русской
филологии должна стать высокая коммуникативная компетенция студентов. Коммуникативная
компетенция – явление многослойное, многоуровневое и весьма сложное, при котором следует
определить границы использования речи в соответствии с социальными нормами,
целесообразно установить и дифференцировать 4 различные компетенции: в говорении,
слушании, чтении и письме, или хотя бы 2 - в продуцировании (порождении речи)
высказывания и его восприятии.
В условиях обучения русскому языку вне языковой среды коммуникативная ориентация
должна создаваться специально. Это одна из решающих, основополагающих проблем, которую
весьма сложно решать в условиях отсутствия языковой среды, ибо важная роль в формировании
коммуникативной компетенции отводится и использованию речетворческой ситуации.
По мнению методиста Е.И.Пассова, «ситуация есть динамичная система взаимоотношений
двух или более субъектов, отраженная в их сознании, порождающая потребность к
целенаправленной деятельности в решении речемыслительных задач и питающая эту
деятельность» [4, с.7].
Основываясь на учениях ведущих психологов и методистов в определении учебной ситуации
и исходя из еѐ актуального компетентного состава, возможно дать рабочее определение учебной
ситуации.
Учебная ситуация – это комплекс речевых и неречевых условий, реализуемых в процессе
речевого взаимодействия коммуникантов с целью решения определенной коммуникативной
задачи. Под речевым условием, на наш взгляд, следует понимать: а) мотив (Почему я говорю?);
б) цель (Зачем говорю?) высказывания. Неречевые условия включают в себя сопутствующие
речи обстоятельства: время, событие, место осуществления речевого действия [3, с.42].
Опыт обучения русскому языку нерусских свидетельствует, что обучаемые испытывают
затруднения в выражении согласия//несогласия, не умеют поздравить друг друга с какимнибудь положительным событием в жизни, узнать мнение собеседника и высказать своѐ,
предположить что-либо, ответить на предложение, аргументировать высказывание.
Сегодня с уверенностью можно отметить важность и необходимость общественного
предназначения актуальной речевой практики, способной обеспечить высоко опосредованную
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двуязычную (русско-таджикскую и таджикско-русскую). Существенно меняя требования к
уровню владения
языком специальности (профессии), первостепенное значение ныне
приобретают прикладные навыки в устной и письменной формах речи.
Развитие
международного
культурного
сотрудничества
повысило
значимость
социокультурного аспекта изучения
русского языка, расширения навыков и умений
профессионально-ориентированного межъязыкового общения. И потому обучение русскому
языку нерусских в системе высшего профессионального образования становится одним из
актуальных и важнейших компонентов системы профессионально-ориентированного обучения
в высшей школе.
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Дар мақола дар бораи асосҳои методологии технологияҳои аккредитатсияи давлатии
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ сухан меравад. Муаллифи мақола бар асоси маводи
фароҳамоварда иддао мекунад, ки аккредитатсия дар ҳама зинаҳои таҳсилот, алахусус дар
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ нақши муҳим дорад. Вай ҳамчунин таъкид мекунад, ки
нишондиҳандаҳои аккредитатсия ҳолат, имконият ва натиҷаҳои фаъолияти таълимиро дар
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ арзѐбӣ мекунанд.
Ключевые слова: аккредитация, государственная аккредитация, технология аккредитации,
показатели аккредитации, методологические основы, требования, разрешение, средние
профессиональные учебные заведения и др.
В статье рассматриваются методологические основы технологии государственной
аккредитации средних профессиональных образовательных
учреждений. На основании
материалов, представленных в статье, автор утверждает, что аккредитация играет большую
роль на всех уровнях образования, в частности в средних профессиональных образовательных
учреждениях. Также он подчеркивает, что показатели аккредитации отражают состояние,
возможности и результаты образовательной деятельности в средних профессиональных
образовательных учреждениях.
Key-words: accreditation, state accreditation, accreditation technology, accreditation indicators,
methodological grounds, requirements, resolution, secondary vocational establishments.
The article dwells on methodological ground of state accreditation technology of secondary vocational
establishments. Designing on the premise of materials provided the author of article asserts that
accreditation occupies a great role in all levels of education, in particular at secondary vocational
establishments. As well as, the author lays an emphasis upon the idea that accreditation indicators
evaluates condition, opportunity and the results of educational activities at secondary vocational schools.
Президенти Тољикистон Эмомалї Раҳмон ҳамеша ба соҳаи маориф таваљљўҳи хоса зоҳир
намуда, дар мулоқоту вохўриҳояш бо аҳли маориф ҷиҳати ба сатҳи таҳсилоти ҷаҳонӣ
мувофиқ намудани таҳсилоти кишвар таъкид менамояд.
Аз ҷумла, дар суханронӣ дар Маҷлиси ботантана бахшида ба рӯзи Истиқлоли давлатӣ -8сентябри соли 1996 чунин қайд намудааст: ”Мо бояд тамоми низоми таълиму тарбияро дар
мамлакат бо назардошти ниѐзҳои Истиқлолияти давлат, самтҳои пешрафти ҷомеа, арзишҳои
маънавию ахлоқии халқамон дар пайвастагӣ бо арзишҳои умумибашарӣ таҷдиди назар намоем”
[3].
Чунин раванд, ки амалигардонии дастуру супроишҳои роҳбари давлатро дар самти низоми
таълиму тарбия ба назардошти пешрафти ҷомеъа, арзишҳои маънавию ахлоқии шаҳрвандони
ҷумҳурӣ ва мувофиқ намудан ба арзишҳои умумибашарӣ шинохти дараҷаи таҳсилот ва
ҳуҷҷатҳои намунаи давлатии хатми муассисаҳои таълимӣ (шаҳодатномаи хатми муассисаҳои
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таҳсилоти асосӣ ва умумӣ, дипломи хатми муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миѐна ва олии
касбӣ ва инчунин баъди муассисаи таҳсилоти олии касбӣ) ба талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ мувофиқ
намудан, ин аз аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиҳӣ гузаронидани муассисаҳои
таълимӣ мебошад, ки амалигардонии он ба низоми таҳсилоти ҷаҳонӣ моро наздик намуда
ҳуҷҷатҳои хатмкардагони муассисаҳои таълимии мо дар хориҷи кишвар ба инобат гирифта
шуда (дар асоси баробарарзишӣ), мутахассисони болаѐқат ва дорои маҳорату малакаи хуби
касбии омоданамудаи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миѐна ва олии касбӣ дар хориҷи
кишвар фаъолият карда метавонанд.
Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва дигар санадҳои меъѐрии ба
танзимдарорандаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ аккредитатсияи давлатии
ин зинаи таҳсилотро маќомоти ҷумҳуриявии идоравии идоракунии таҳсилот мегузаронад.
Њангоми муқаррар намудани мақоми аккредитатсияи давлатӣ, барои таъмини талаботњои
ягонаи давлатӣ дар самти ташхиси аккредитатсия рӯйхати нишондињандањо бо қарори
мушовараи мақоми акредитатсикунанда тањия ва тасдиќ карда мешаванд [1].
Як ќисми нишондиҳандаҳо
ҳангоми муќаррар кардани навъи муассисаҳо, масалан:
баҳодиҳии мундариҷа ва сифати омодасозии мутахассисон, таъминоти техникӣ ва иттилоотї
раванди таълим истифода карда мешаванд. Ин нишондиҳандаҳо дар натиҷаи озмоиш, дар
давраи аттестатсияи муассисаҳои таълимӣ бањогузорӣ карда мешаванд. Баҳодиҳии мутобиқати
мундариҷа ва сифати омодасозии хатмкунандагон ба талаботи стандартњои давлатии
тањсилоти миѐнаи
касбӣ ва сатҳи барномаҳои татбиќшавандаи ин зинаи таҳсилотро
аккредитатсияи давлатї муайян менамояд.
Масъалаи муайян намудани мақом ва ѐ навъи муассисаҳои таълимӣ (коллеҷ ва ѐ техникум)
бо татбиќи сатҳи гуногуни барномаҳои таҳсилот дар доираи як шахси ҳуқуқӣ марбут аст. Дар
баробари ин бояд қайд намуд, ки муассисаи таълимӣ барномањои тањсилоти миѐнаи касбӣ ва
зинаи аввалини муассисаи таҳсилоти олиро татбиќкунанда, аккредитатсияро њамчун зиннаи
аввали муассисаи тањсилоти олї мегузарад, ба монанди коллеҷҳои сохтории муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ (Коллеҷи омӯзгори ба номи Хосият Қаҳҳораваи Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи Б.Ғафуров ва дигар муассисаҳои таълимии сохтории муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ).
Бояд қайд намуд, ки дар ҳолати муассисаи таълимӣ барномањои тањсилоти миѐнаи касбї ва ѐ
баъзан барномањои муассисањои тањсилоти олии касбиро амалӣ намудан, муассиса њангоми
гузаштани аз аккредитатсияи давлатӣ бо монеаи зиѐд дучор мешавад, зеро таъмин кардани
мутобиќати талабот ба муассисањои олии таълимї аз рўи теъдоди омўзгорони дорои дараља ва
унвонњои илмї, аз рўи њаљми татбиқии тањќиќотњои илмї ва дигар меъѐрҳои аккредидтатсиноӣ
мушкилотро дар чунин шакли муассисаҳо ба миѐн меорад. Њангоми муассисаи тањсилоти
миѐнаи касбї барномањои таҳсилоти ибтидоии касбиро татбиќ намудан, мақоми муассиса аз
рўи сатњи миѐнаи касбии таҳсилот муайян карда мешавад. Аммо муассисаи таҳсилоти
ибтидоии касбӣ мутобиқи муќаррароти типпї барномањои муштараки таҳсилоти ибтидої ва
тањсилоти миѐнаи касбї ва дар баъзе њолатњои дигар бошад, барномањои алоҳидаи таҳсилоти
миѐнаи касбиро татбиќ намояд. Дар ин њолат, дар шароити таѓйирѐбии тамоми њуљљатњои
таъсисшаванда, муќаррар кардани навъи муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ѐ таҳсилоти
миѐнаи касбї дар асоси меъѐрҳои муайянкунандаи мақоми муассиси таълимӣ монеа ба миѐн
меоварад. Намудњои муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ бо тартиб ва муќаррароти намунавї
(коллеҷҳо) дар низоми маорифи ҷумҳурӣ зуњуроти нав мебошанд. Тафриќаи муассисањои
тањсилоти олї ба донишгоҳҳо, академияњо ва донишкадаҳо њанўз аз давраи то истиқлолият
ташаккул ѐфта буд ва то ба њол боќї мондааст.
Литсейю
гимназияњо дар давраи собиқ шўравї ба мактабњои ягонаи мењнатии
умумитаълимӣ табдил ѐфта буданд, вале дар њар сурат, дар тањсилоти миллӣ анъанањои худро
доранд. Ташкил намудани коллељњоро дар системаи маорифи ҷумҳурӣ ҳамчун муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаи касбӣ дар қатори техникумњо, њамчун таъсири тамоюлњои инкишофи
низомҳои љањонии тањсилот баррасї кардан мумкин аст.
Бояд қайд кард, ки коллељ дар давлатҳои ғарб муассисаи таълимии баъди муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаи умумӣ буда, барномаҳои таҳсилоти олии касбиро амалӣ менамояд ва ҳамчун
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ њисобида мешаванд. Коллељњое, ки муҳлати таҳсилашон чор
сол мебошанд, барномањои зинаи бакалавриро татбиќ карда, хатмкунандагони он дараҷаи
таҳсилоти бакалаврро касб менамоянд.
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Коллељ дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил, аз ҷумла дар Тоxикистон — муассисаи тањсилоти
академї не, балки муассисаи таҳсилоти касбї буда, барномаҳои таълимии омодасозии кадрҳои
2020 
коргарии зинаи миѐнаи касбии дорои дараљаи ихтисоси(касбӣ) коргарии сатҳи баландро
омода менамояд [2, с.67].
Муқоиса намудани коллеҷ бо техникум фарќияти онҳо аз ҳам нишон медиҳад, ки дар
муќаррароти типпї шабењ буда, бинобар ин, талаботи давлатї ба намуди муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаи касбӣ, бо нишондиҳандањои аккредитатсияи давлатӣ ва бо ифодањои
меъѐрии онњо, масалан бо миқдори барномаҳои аттестатсияшудаи сатҳи баланди омодасозии
мутахассисони касбӣ, њайати сифатии кадрњои омўзгорон (маълумоти олї, дараљањои ихтисос,
дараҷа ѐ унвони илмї), комютеркунонии раванди таълим ва ба њаљми фаъолияти таълимию
методии њайати омўзгорон муайян карда шудаанд.
Талаботу меъѐрњои даќиќ қабулгардида ва як хел татбиқшаванда, барои муайян намудани
фарқи намуди муассисаҳои таълимӣ, барои он заруранд, ки беназоратӣ дар фаъолият ва
таблиѓоти муассисањои ѓайридавлатӣ ва беасос ташкил ва ќабул намудани ќарор доир ба
таѓйир додани маќоми давлатии муассисањои ин шакл нисбатан кам карда шавад. Аз ин рӯ,
ҷиҳати таѓйир додани шакл, бояд аввал зарурияти таuйир додани мундариҷаи фаъолиятро ба
инобат гирифтан зарур аст.
Методҳои гузарондани аккредитатсияи давлатӣ, инчунин рӯйхати нишондињандањо барои
тамоми муассисањо ягона буда, новобаста аз мансубияти идоравї ва шаклњои ташкилию
њуќуќии онњо, асос ѐфтанд.
Нишондиҳандаҳои аккредитатсияи давлатӣ танњо самтњои асосии фаъолияти муассисаҳои
таълимиро ба назар мегирад, ки бевосита ба сифати фаолияти раванди таълиму тарбия равона
гардидаанд. Нишондиҳандаҳои бањододашаванда дар натиљаи таъсири идорї қобилияти
таѓйир ѐфтан ва асосан, бояд на аз муњити ињотакарда, балки аз худи муассисаи таълимї
вобаста бошанд. Рӯйхати нишондиҳандаҳо барои қабули ќарори асоснок оид ба эътирофи
муассисаҳо ва муќаррар намудани навъ намуд ва мақоми он бояд на кам аз 20 меъѐр бошад
[5].
Нишондиҳандаҳои аккредитатсияи давлатӣ шароит, раванд имконият ва натиљаи фаъолияти
таълимии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбиро бањогузорӣ менамояд. Ба талаботи асосї
таъминоти техникӣ ва иттилоотї раванди таълим (фонди китобхона, мављудият ва истифодаи
компютерњо, проектор ва тахтаи электронӣ), ҳайати сифатии омўзгорон ва заминаи моддию
техникї мансубанд.
Нишондиҳандаҳои раванди фаъолияти таълим:- мундариҷа ва сохтори тайѐр намудани
мутахассисони касбӣ, татбиқи барномаҳои сатњи асосї ва сатҳи баланди омодасозии
мутахассисон, барномаҳои таҳсилоти иловагии касбӣ, низоми идоракунї ва назорати сифати
таҳсилот, њаљм ва самаранокии фаъолияти таълимию методиии њайати омӯзгорон, њаљми
корњои таљрибавию озмоишї ва корњои тарбиявї бо донишҷӯѐн мебошанд.
Нишондиҳандаи натиҷа:-сифати мутахассисони омодакардашуда дар муассисаи таълимӣ, ки
дар хоҷагии халқи ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд ва талабот нисбат ба чунин мутахассисон дар
бозори мењнати дохил ва хориҷӣ кишвар мебошад.
Ќисми зиѐди нишондиҳандаҳои аккредитатсионӣ, ҳангоми санҷиши дохилӣ ва берунии
фаъолияти муассисаи таълимї бањогузорӣ карда мешавад. Маълумоти омориро оид ба
натиљањои санҷиши худбаҳодиҳӣ ва озмоиши беруниро мутахассисони касбӣ (коршиносон)
тањлил ва натиҷагирӣ менамоянд, хулосаи аккредитатсияи давлатӣ аз рўи натиљањои санҷиш
ҳангоми баҳодиҳӣ ҳамаи самтҳои муассисаи таълимӣ муайян карда мешаванд.
Ҳангоми муайян намудани нишондиҳандаи натиҷа омода намудани мутахассисон,
мавҷудият ва мутобиқати наќшањои таълимї, барномаҳои таълимии ба талаботи стандартњои
давлатии тањсилоти миѐнаи касбӣ(СДТ) бањогузорӣ карда мешаванд. Мутаассифона, њангоми
фаъолияти муассисаҳои таълимӣ аз рўи стандартњои кўњнаи тањсилот, инчунин татбиќи
барномаҳои сатҳи баланди омодасозӣ ҳангоми аз рўи онњо мављуд набудани Стандарти
давлатии таҳсилот низ мушоњида мешавад.
Нишондиҳандаи сифати омода намудани мутахассисони касбӣ дар асоси натиҷаи таҳлилҳои
аттестатсияњои љамъбастии хатмкунандагон дар се соли охир, натиҷаҳои аттестатсияи
дохлитаълимгоҳӣ (худбаҳодиҳӣ) доир карда аз рўи њамаи фанњои наќшаи таълимӣ ва меъѐрҳои
аттестатсионии ҳайати коллективи омӯзгорон бањогузорӣ карда мешавад.
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Бояд қайд намуд, ки меъѐрҳои педагогї ҳангоми ташхис дар шакли пурсишњои назоратии
шифоҳї ѐ хаттї гузаронида шуда, аммо истифодаи маводи педагогии андозагиранда ва
методикаи таҳлилу тафсири натиҷаҳо бо истифода аз технологияњои муосири иттилоотї
самарабахштар мебошад.
Таъминоти иттилоотию методии раванди таълим аз рӯи мавҷудият, њаљм ва вазъи фонди
китобхона ва таъминоти иттилоотї, истифодаи тахтаи электронӣ ва намуди намоишии
барномањои омўзиши компютер, тренажерњо ва ғ. бањодињї карда мешаванд.
Барои нишондиҳандаи таъминоти моддию техникии раванди таълим, мавҷудият ва кофӣ
будани биноњои таълимию озмоишгоњї ва таҷҳизоти ѐрирасон, њуљрањои махсус, таљњизоти
истењсолии дар раванди таълим истифодашаванда ањамияти муњим доранд. Дар бисѐр
мавридњо, муассисаи таълимӣ њаљми ќабули ѓайрибуљетии донишҷӯѐнро зиѐд намуда, инчунин
дар шакли таҳсили думоња ва њатто семоњаи курсҳои кӯтоҳмуддати омода кардани касбҳои
коргариро ташкил менамояд, ки дар ин ҳолат ба меъѐрњои бењдоштии санитарӣ-эпидеомологии
фаъолияти будубоши таълимгирандагон риоя наменамоянд. Ҳамзамон, дар ин ҳолат ба ҷойи
меъѐри муайянгардида ба як донишxe 5-6 метри квадратӣ ҳамагӣ 2-3 метри квадратї рост
меояд, ки ин ҳам ҳангоми ташхиси аккредитасионӣ монеа эҷод менамояд [2].
Миқдори муайянгардидаи заминаи моддию техникӣ(таълимию озмоишгоњӣ) барои як
донишҷӯи гурўњҳои таълимӣ, ҳангоми додани иҷозатнома ба муассисаи таълимӣ дар асоси
меъѐрҳои муайянгардида тавсия дода шуда, ин барои муайян намудани теъдоди қабули
донишҷӯѐн ба муассисаи таълимӣ меъѐри асосӣ ҳисобида мешавад, ки ин на дар ҳамаи
муассисаҳо дар солҳои охир ба инобат гирифта мешавад. Баъзан чунин мушоњида мешавад, ки
маќомоти иҷозатномадиҳии субъекти ҷумҳуриявӣ дар иҷозатнома ин меъѐрњоро нобаробар ѐ
тамоман ба инобат нагирифта ќайд наменамоянд. Аммо комиссияи аккредитатсионӣ ва аъзони
ҷаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи мутобиқати
ин нишондиҳандаҳо ба меъѐри иҷозатномадиҳӣ ба инобат гирифта баррасї ва баҳогузорӣ
менамояд. Нокифоягии аниқи таносуби ин меъѐрҳо ба кам шудани мӯњлати аккредитатсияи
давлатии муассисаҳои таълимӣ таъсир мерасонад.
Дар нишондиҳандаҳои аккредитатсионии низоми корҳои тарбиявии донишҷӯѐн дар
муассисаи таълимӣ; шароити истиќомати донишҷӯѐн дар хобгоњњо, хизматрасонии онњо,
таъмини ѓизо, машѓулият ба варзиш ва корњои ѓайритаълимиро дар назар дошта шуда, ин
нишондиҳанда, то айни ҳол танњо хусусияти ииттилоотї дошта, аммо дар айни ҳол, мутобиқи
њуљљатњои меъѐрии амалкунадаи соҳа, ҳангоми аккредитатсияи давлатӣ ба инобат гирифта
мешавад, ки ба ташаккули системаи кори тарбиявии ба маќсад равонашудаи донишҷӯѐн
мусоидат хоњад кард.
Солҳои охир, таљрибаи мусбати муассисањои таълимї доир ба тарбия ва ташаккули
шахсият ва шањрванд аз бисѐр љињат фаромўш шуда буданд. Ба воситаи талаботи аттестатсия ва
аккредитатсия муњиммияти функсияњои таълимро њамчун раванди ба маќсад равонашудаи
таълим ва тарбия муайян кардан мумкин аст. Ҷиҳати бањо додан ба самаранокии кори
тарбиявӣ низоми ченакњо ва баҳодиҳии натиҷаи кори тарбиявӣ тањќиќоти махсуси илмиро
талаб мекунанд, ҳамзамон мавҷудияти шароитҳо ва далели амалигардонии функсияи тарбиявӣ
дар муассисаи таълимї принсипиалї боќї мемонад.
Хулосаи комиссия бояд бањои озмоиширо бо муайян кардани ифодањои меъѐрї дар раванди
корҳои тарбиявӣ дарљ намоянд.
Асосан нишондиҳандаҳои меъѐрї барои намуди муассисаҳои таълимиро баҳогузорӣ
намудан дар асоси санадҳои меъѐрӣ- ҳуқуқии соҳа муайян карда мешаванд.
Нишондиҳандаи муњимтарини муайянкунандаи фарќи коллеҷ ва техникумњо, рӯйхати
барномаҳои татбиќшавандаи таълимӣ ва сохтори омодасозии кадрњо мебошад. Масалан,
барои коллеҷ: мавҷудияти иҷозатнома, њиссаи муайяни гурўњи донишҷӯѐн ва далели
аттестатсияи барномаҳои сатҳи баланди омодасозӣ кифоя аст. Барои он, ки барномаи сатҳи
баланди омодасозӣ мутахассисон аз аккредитатсия гузаронида шавад, он бояд дар фаъолияти
иҷозатномадиҳӣ ва хулоса доир ба аттестатсияи муассисаи таълим дарҷ гардида бошад.
Бе иҷозатома татбиќ кардани он мухолифи ќонунгузории соҳа мебошад; агар он аз ташхиси
аттестатсиянӣ нагузарад, ин шароит барои эътирофшавии ҳамчун коллеҷ мушкил ба миѐн
меорад
Нишондиҳандаи иттилоърасонии муассисаҳои таълимӣ ба рӯйхати нишондиҳандаҳо аз соли
2003-ум барои низоми раванди муљљањазгардонї ва истифодаи техникаи муосири њисоббарор,
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технологияњои иттилоотї, имконияњои интернет барои баланд бардоштани сифати омодасозии
мутахассисон, ворид карда шудааст.
2020

Омили
муњимтарини сифати омодасозии мутахассисон ва самаранокии тамоми фаъолияти
таълимии муассисаҳои таълимӣ, ҳайати сифатии кадрњои педагогї: таҳсилоти олї доштани
омўзгорон, дараљањои ихтисос, дараља ва унвонњои илмии онњо, њиссаи омўзгорони кормандони
асосӣ ва мунтазам гузаштани такмили ихтисос мебошад.
Нишондињандаи фаъолияти таълимї ва таълимию методии
коллективи омӯзгорони
муассиса низ мушкилоти муайянеро ба миѐн меорад. Аммо ин талабот ѓайритабии ѐ ќалбакї
(бофта) нест, зеро навиштан ва нашр кардани дастурњои таълимї ва тавсияњо – шарти зарурии
ба омўзгор соҳиб гардидан ба дараљаи ихтисос, навиштани маќолањои илмї ва дастурњои
таълимї бошад, барои дарѐфти дараља ва унвони илмї мебошад. Бар замми ин, фаъолияти
таълимию методї барои сатњи баланди омодасозии мутахассисон дар коллељњо шарт ва зарур
аст.
Ифодањои меъѐриро аз рўи нишондињандањои аккредитатсия, барои њар як гурўњ, дар асоси
ҳисоботи оморӣ муќаррар кардан мумкин аст. Тањќиќоти илмї доир ба коркарди технологияи
аккредитатсияи муассисањои тањсилоти касбї аллакай муддати 24 сол гузаронида мешаванд.
Дар ин муддат, маълумоти зиѐди оморї ва тањлилї љамъ оварда шуд, ки ба такмил додани
рўйхати нишондињандањои аккредитатсионї ва муќаррар кардани нишондиҳандањои меъѐрии
он дар асоси усулњои аз ҷиҳати илмӣ асоснок гардида, имкон дод.
Њамин тавр, принсипи муњимтарини идораи низоми тањсилот мављудияти маълумоти кофї
ва боэътимод доир ба вазъияти фаъолияти муассисаи таълимӣ мебошад.
Љамъоварии иттилоот ва азнавсозии њамасолаи он, имкон медињад њолат ва тамоюлњои
инкишофи низоми тањсилоти миѐнаи касбї пайгирї ва талаботи ҳадди ақалли кофии дастраси
аксарияти муассисањои давлатї муќаррар карда шавад. Меъѐрњои бо роњи эмпирикӣ
муќарраршуда, ба таври њассос ба њолати тамоми низоми тањсилот, њамчун иттилооти ба низом
дарварадашуда
таъсир
намуда наметавонад. Теъдоди меъѐрии
нишондињандањои
аккредитатсия вобаста ба њолати низоми, комилан асоснок њам зиѐд ва њам кам шуда
метавонанд.
Барои гузаштани аккредитатсияи давлатии муассисаи таҳсилоти миѐнаи касбї, ба он касб
намудани маќоми аккредитатсионии объективї ва
асоснок, ва инчунин технологияи
иттилоотию тањлилии натиxаи ќарори комиссияи аккредитатсионї дар ин самт такмил дода
мешавад [2].
Иттилооти таҳлилӣ аз рӯи ҳар як нишондиҳанда дар шакли диаграммаҳо пешкаш карда
мешавад, ки натиҷаҳои фаъолияти муассисаи таълимии алоҳида, масалан коллеҷҳоро дар
заминаи тамоми коллеҷҳои Тоҷикистон ва коллеҷҳои соҳавиии мутобиқ нишон медиҳанд.
Қарор доир ба аккредитатсияи давлатӣ дар асоси маҷмӯи тамоми нишондиҳандаҳои муайян ва
миқдорӣ қабул карда мешавад. Усули оморӣ математикӣ имкон медиҳанд, ки мувофиқати
натиҷаҳои фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ба ифодаҳои меъѐрии нишондиҳандаҳои
аккредитатсионӣ баҳогузорӣ карда шуда, эҳтимолияти мансубияти муассисаҳо ба намуди
муайян пешбинӣ карда шавад [5].
Хулоса, зарурати ҷамъоварии маълумоти пурра доир ба муассисаҳое таълимие,
ки
иҷозатнома барои пешбурди фаъолияти таълимиро дар соҳаи таҳсилоти миѐнаи касбӣ доранд
ва аз аттестатсияи давлатӣ ва аз ташхиси аккредитатсионӣ гузаштаанд ҳуқуқи гирифтани
шаҳодатнома оид ба аккредитатсияи давлатиро бо маҷмӯи барномаҳои таълимӣ доранд, ки
дар ин асос муассисаи таълимӣ ҳуқуқи ба хатмкунандагон додани дипломи намунаи давлатиро
новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ пайдо менамоянд.
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Вожаҳои калидӣ: мавқеи фаъолонаи ҳаѐт, шуур, донишҳои китобӣ, донишҳои ҳаѐтӣ, тарзи
ҳаѐти бошуурона, иттилоот, ташкил ва технологияи компутерӣ, саводнокии компутерӣ
Дар мақолаи мақоми шуур ва тарзи ҳаѐти бошуурона дар ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐти
одам-гурӯҳи иҷтимоии ҷомеа мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар ҳамин замина ташаккули
мавқеи фаъолона ва бошууронаи мактаббачагон мадди назари муаллиф қарор гирифтааст.
Нақш ва ҷойгоҳи донишҳои ҳаѐтӣ ва китобӣ, мавқеъ ва мақоми китоб, китобхона, китобхонӣ,
шавқу рағбат нисбат китобхонӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Дар як вақт нақш ва
мақоми иттилоотии соҳаҳои гуногуни ҳаѐт, саводнокии компутерӣ, техника ва технологияи
иттилоотӣ мавриди тадқиқ гардидааст. Дар ташаккули мавқеи фаъолона ва бошууронаи ҳаѐтӣ
мақоми илму маориф, ҳамкории судманди байни онҳо, нақш ва ҷойгоҳи навгониҳои илмӣ, ҳамкории
судманди байнамиллалӣ дар соҳаи илму маориф ҳамчун заминаи пешравии аҳли башар дар ин самт
арзѐби гардидааст.
Ключевые слова: активная жизненная позиция, сознание, книжные знания, жизненные знания,
сознательный образ жизни, информатизация сферы образования, информационная техника и
технология, компьютерная грамотность
В статье анализируется роль сознания и сознательного образа жизни в формировании
активной жизненной позиции человека-социальной группы-общества. На этой основе в центре
внимания автора находится проблема формирования активной и сознательной жизненной позиции
школьников.
В связи с этим раскрываются роль и место жизненных знаний, книжных знаний, роль и место
книги, библиотеки, чтения книг, формирования интереса и потребности к чтению книг. Вместе с
тем также анализируются роль и место информатизации различных сфер жизни, компьютерной
грамотности, информационной техники и технологии. В формировании активной и сознательной
жизненной позиции немаловажной значение имеют наука и образование, их рациональная
интеграция, научные инновации, рациональное международное сотрудничество в этих сферах как
основа продвижения человечества в данном направлении.
Key words: active life position, consciousness, book knowledge, life knowledge, conscious lifestyle,
informatization of sphere of education, informational technics and technology, computer literacy
The article under consideration dwells on the role of consciousness and conscious lifestyle in formation
of an active life position of a person-social group-society. Proceeding from this consideration, the author
focuses on an active and conscious life position of schoolchildren formation.
In reference to it, the role and place of life knowledge, book knowledge, the role and place of a book,
library, reading books, interest and need for reading books are disclosed. At the same time, the role and
place of informatization of various spheres of life, computer literacy, information techniques and
technologies is revealed as well. In the formation of an active and conscious life position, role and place of
science and education, their rational integration and role and place of scientific innovation, rational
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international cooperation in the field of science and education are considered as the basis for the
advancement of mankind in the relevant streamline.
Мутобиқшавии одам ба муҳити атроф мустақиман аз фаъолияти шуури одам вобаста аст.
Барои ҳамин ҳам ташаккули шуур яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа дар ин самт маҳсуб меѐбад.
Пас худи шуур чист? “Шуур, яке аз мафҳумҳои асосии фалсафа, равоншиносӣ ва социология,
ки дараҷаи олии фаъолнокии психикаи одамро ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ ифода мекунад.
Хусусияти ин фаъолнокӣ аз он иборат аст, ки инъикоси воқеият дар шакли образҳои ҳиссӣ ва
зеҳнӣ амалҳои одамро пешакӣ фаҳмида ба он характери мақсаднок медиҳад” [4, с.622]. Агар
инсон ҳама амалҳои худро тибқи пешниҳоди ақл, шуур иҷро намоянд, пас ба натиҷаҳои баланд
дар фаъолияти ҳаѐтии худ ноил мегарданд. Аз ин лиҳоз ташаккули шуур аз замонҳои қадим
диққати олимонро ба худ ҷалб менамояд. Барои ташаккули шуур ба одам чунин омилҳои
биологӣ амсоли мағзи сар, тани солим ва омилҳои иҷтимоӣ амсоли таҷрибаи иҷтимоӣ, дониш
ва малака лозим аст. “Бинобар ҷой доштани инқилоби илмиву-техникӣ ва торафт афзун
гардидани иттилоот одам аз синни хурди бачагӣ маҷбур аст, ки ҳаҷми зиѐди маълумотро дар
бораи олами атроф азхуд намояд. Муайян карда шудааст, ки дар чор соли аввали ҳаѐт 50%, ва
дар 8-солагӣ боз 30% ақли одам ташаккул меѐбад[2, с.48].Аз рӯи ин нишондодҳо маълум
мегардад, ки тарбияи томактабӣ ва таҳсилоти ибтидоӣ то ба кадом андоза нақш ва ҷойгоҳи
муҳимро дар ташаккули ақлии бачагон ишғол менамоянд. Вобаста ба ин ташаккули шуурро ба
таври зайл тасвир намудан мумкин аст.
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Омилҳои иҷтимоӣ

Мағзи сар

Таҷрибаи иҷтимоӣ

Тани солим

Дониш, маҳорат
Ташаккули шуур

Расми №1. Омилҳои биологӣ ва иҷтимоии ташаккули шуур
Ташаккули шуур тавассути аз ҷониби инсон азхудкунии таҷрибаи иҷтимоӣ, донишу маҳорат
ба вуқӯъ меояд. Таҷрибаи иҷтимоӣ ин донишҳои ҳаѐтиро инсон мустақиман аз худи ҳаѐт
меомӯзад. Дар ин бобат Рӯдакии бузургвор фармудааст:
Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд [4, с.60].
Аз ин лиҳоз инсонро ба омӯзиши ҳаѐт даъват намудани Рӯдакӣ бесабаб нест, зеро худи ҳаѐт
омӯзгори бузург аст. Аммо барои инсон боз донишҳои китобӣ низ зарур аст. Дар ин бобат низ
ба ашъори Рӯдакии бузургвор рӯ меоварем:
То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз рози дониш бениѐз.
Мардумони бихирад андар ҳар замон,
Роҳи донишро бо ҳар гуна забон
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме бингдоштанд.
Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст [4, с.52].
Аз ин гуфтаҳо якчанд хулосаи муҳим бармеояд:
Якум – дониш бо баробари пайдоиши одаму олам арзи вуҷуд дорад. Дуюм – дар кашф
намудани донишҳои илмӣ олимони тамоми дунѐ саҳм гузоштаанд; савум – дониш ганҷинаи
бебаҳо буд ва ҳаст, аз ин рӯ онро ҳамеша гиромӣ медоранд; чаҳорӯм – дониш машъали фурӯзон
аст, ки инсонро ба равшанӣ, ба некӣ раҳнамо месозад ва аз ҳар гуна офату хатарҳо чу ҷавшан
эмин медорад. Дар маҷмӯъ, донишҳои ҳаѐтӣ ва донишҳои илмӣ-китобӣ имкон медиҳанд, ки
инсон ташаккули шуури худро ба таври бояду шояд ба роҳ монад. Инсон аз ин лиҳоз ҳамеша
бояд аз дониш баҳраманд гарданд ва фаъолияти худро дар асоси нишондоди дониш, ақл, хирад
ташкил намоянд. Аз ин рӯ шахс қадру қиммати донишро, арзиши маънавию руҳии онро пеш аз
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ҳама васеъ ва чуқур дарк намоянд. Ақлу хирад ва заковати инсон туфайли дониш пурқувват
мегардад. Барои ҳамин ҳам дар миқѐси кишвар, шаҳру ноҳия,оилаю мактаб қадру арзиши
2020 
китоб, китобхона ва китобхонӣ ба арсаи олӣ бояд бардошта шавад. Зеро китоб ганҷинаи
бебаҳои маънавӣ-руҳӣ маҳсуб меѐбад. Ва беҳуда Ҷомии бузургвор нафармуда буд:
Хуштар зи китоб дар ҷаҳон ѐре нест,
Дар ғамкадаи замона ғамхоре нест.
Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи танҳоӣ,
Сад роҳат ҳасту ҳаргиз озоре нест [6, с.402].
Ва боз ҳам Ҷомӣ мегӯяд:
Аниси кунҷи танҳои китоб аст,
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст.
Бувад бемузду миннат устоде,
Зи дониш бахшадат ҳар дам кушоде [6, с.372-373].
Меҳру муҳаббати бачагонро нисбат ба китоб аз хурдсолӣ ташаккул додан лозим аст, то дар
оянда онҳо чун инсони китобдӯст ба воя расонд. Зеро мақоми китоб, китобхона ва китобхонӣ
дар ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐти инсон хеле бузург аст [6, с.9]. Зеро китоб ба инсон роҳи
дурусти ҳаѐтро нишон медиҳад. Барои ҳамин ҳам аввал худи тарбиядиҳандагон худашон
ҳамчун намунаи ибрат бояд китобдӯст бошанд. Пеш аз ҳама оила ва мактаб ба китоб,
китобхона, китобхонаи бачагон шароит фароҳам оварданашон лозим аст. Зеро оғози кор аз
оилаю мактаб, аз ҳамкории судманди онҳо мустақиман вобаста аст. Ба масъалаи технологияи
омӯзиши китобу китобхонӣ эътибори махсус бояд дод. Дар айни замон китоб на танҳо манбаи
дониш ба ҳисоб меравад, балки донишу китоб дар ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐти инсон
нақш ва ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд.
Алҳол ояндаи инсонро бидуни иттилоот, техника ва технологияи иттилоотӣ тассавур кардан
имконнопазир аст. Иттилоотонии ҷомеа ва тамоми соҳаҳои ҳаѐти инсон яке аз муаммоҳои
мубрами ҳаѐти имрӯза маҳсуб меѐбад. Соҳаҳои маориф, илм, истеҳсолот, техника, тансиҳати ва
тамоми дигар соҳаҳои ҳаѐти инсон бо техника ва технологияи иттилоотӣ бояд муҷаҳҳз карда
шавад. Ин заминаи моддию техникӣ барои ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐтӣ мебошад, ки
барои бошуурона амал намудани инсон шароит фароҳам меоварад. Дар маҷмӯъ, ҳамаи инро бе
саводнокии компютерии инсон тассавур кардан имконнопазир аст. Дар ин самт мақоми
омӯзгорони фанни технологияи иттиллотӣ ва баъдан дигар омӯзгорон, ки онҳо низ ҳангоми
таълими фанни худ аз техника ва технологияи иттилоотӣ самаранок истифода мебаранд, бузург
аст. Зеро маҳз онҳо дараҷаи саводнокии компьютерии наслҳои имрӯза ва ояндаро муайян
менамоянд. Аз ин лиҳоз компютеркунонии соҳаи маориф яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа
маҳсуб меѐбад. Дар ин бобат Б.С.Гершунский хеле бамаврид таъкид менамояд. “Зарурати воқеӣ
баланд бардоштани самаранокии таҳсилот гоҳ-гоҳ ба вайрон намудани номураттаб дар
истифодаи воситаҳои ташкили меҳнатии ҳама субъектҳои фаъолияти таҳсилотӣ – хонандагон,
омӯзгорон, кормандони соҳаи идоракунӣ оварда мерасонад. Дар қатори чунин воситаҳо,
ҳамандоза, чӣ тавре ки баҳо медиҳанд, ба дараҷаи аҳамияти худ бо ҷорӣ намудани хат ва
китобчопкунӣ ва ба тағйироти кулли тасаввуроти дар тӯли асрҳо вуҷуддошта оид ба вазифаҳои
меҳнатӣ ҳама аъзои таҳсилот даъвогар, бояд воситаҳои гуногуни техника ва технологияи
компютерӣ ва иттилоотиро мансуб донист” [2, с.327].Барои ҳамин ҳам бояд махсус қайд намуд,
ки иттилоотикунонии соҳаи таҳсилот барои ташаккули саводнокии компютерии мутахассисони
оянда мусоидат менамояд.
Саводнокии компютерӣ дар ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐти одам-гурӯҳҳои иҷтимоӣҷомеа нақш ва ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд. Мактаб, оила, коргоҳ ва дигар ҷойҳои
ҷамъиятӣ ҳатталимкон бояд бо техника ва технологияи компютерӣ ва иттиллотӣ муҷаҳҳаз
бошанд. Ташкили марказҳои хизматрасонии компютерӣ, пайвастшавӣ бо Интернет, истифодаи
самараноки почтаи электронӣ, телефони мобилӣ, ташкили китобхонаи электронӣ аз
чорабиниҳои фаврӣ ва таъҷилӣ дар ин самт бояд ҳисобида шаванд. Дар миқѐси кишвар, шаҳру
ноҳия иттилоотонии ҳаѐти ҷомеа бояд яке аз масъалаҳои асосӣ ҳисобида шавад. Дар арсаи
байналмиллалӣ низ ин масъала яке аз масъалаҳои тақдирсоз дар ҳаѐти инсон ва ояндаи
инсоният, аҳли башар ҳисобида шавад. Танҳо дар ҳамин доира ташаккули саводнокии
компютерии мактаббачагон ҳамчун заминаи дар онҳо ташаккул додани мавқеи фаъолонаи
ҳаѐтӣ бояд мадди назар гардад. Пеш аз ҳама мактаббачагон аҳамияти иҷтимоӣ ва шахсии
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дониш, маҳорат ва малакаи компютерӣ ва дар маҷмӯъ саводнокии компютериро дар ҳаѐти
имрӯза ва ояндаи худ дарк намоянд. онҳо танҳо бо азхуд намудани дарсҳои фанни информатика
маҳдуд нагардида, тавассути курсҳои иловагӣ ва худомӯзӣ дараҷаи саводнокии компютерии
худро баланд бардоранд. Барои ин шуурнокӣ ва фаъолнокии онҳоро дар ҳаллу фасли
вазифаҳои зикргардида падару модар ва омӯзгорон ба зери назорат гиранд. Худи онҳо бо
дараҷаи баланди саводнокии компютерӣ барои бачаҳо намунаи ибрат гарданд ва ҳамарӯза
барои азхудкунии дониш, маҳорат ва малакаҳои компютерӣ ѐрӣ расонанд. Дар ин маврид низ
ҳамкории мактабу оила судманд аст. Ҳамчунин муоширати бачагонро бо компютер аз рӯи
қоидаҳои қабулгардида, тартиби муайяни корӣ ва қоидаҳои бехатарӣ роҳандозӣ намудан лозим
аст.
Илм қувваи пешбарандаи ҳаѐти ҷомеа мебошад. Кишварҳои пешққадами дунѐ барои
инкишофи илм маблағҳои зиѐдро беҳуда масраф намекунанд. Зеро илм ҳаѐти моддиву маишӣ ва
маънавӣ руҳии инсонро аз дидгоҳи назариявӣ мавриди баррасӣ менамояд. Ҳама соҳаҳои
фаъолияти одам ба навгониҳои илмӣ ниѐз доранд, зеро навгониҳои илмӣ барои самаранок
гардонидани ҳаѐти инсон нигаронида шудааст. Дараҷаи шуурнокӣ, инкишофи ақлии одам аз ин
лиҳоз аз илм вобастагии калон дорад. Пас худи илм чист? “Илм, соҳаи фаъолияти инсонӣ буда,
вазифаи он коркард ва ба низом даровардани донишҳо доир ба воқеият. Дар рафти инкишофи
таърихӣ илм ба қувваи истеҳсолкунандаи ҷамъиятӣ ва институти муҳими иҷтимоӣ табдил
меѐбад” [2, с.403]. Донишҳои илмӣ предмет ва ҳодисаҳоро ҳаддалимкон аниқу дақиқ ва аз рӯи
мантиқ инъикос ва баѐн менамоянд. Донишҳои илмӣ характери назариявӣ дошта бештар бо
мафҳумҳо сарукор доранд. Алҳол ҷабҳаҳо, тарафҳои гуногуни илм аз ҷониби соҳаҳои гуногуни
он амсоли таърихи илм, мантиқи илм, иҷтимоиѐти илм равоншиносии эҷодиѐти илмӣ ва
алалхусус илмшиносӣ, ки ҷабҳаҳои гуногуни онҳо мавриди омӯзиш қарор додааст басуръат
густариш ѐфта истодааст.”Ба маънои нисбатан васеъ дар зери мафҳуми илмшиносӣ “соҳаи
таҳқиқотӣ, ки қонуниятҳои фаъолият ва инкишофи илм, сохт ва моҳияти фаъолияти илмӣ, якҷоя
амал намудан ва ҳамкории илм бо дигар институтҳои иҷтимоӣ ва соҳаҳои ҳаѐти моддӣ ва руҳии
ҳаѐти иҷтимоӣ мавриди баррасӣ мегардад, фаҳмида мешавад.” [3, с.347]. Одам бояд қувваи
бузурги илм, кашфиѐтҳо ва навгониҳои илмиро дарк намуда, барои густариши он шароитҳои
моддию техникиро фароҳам оваранд. Аз ин лиҳоз дар ташаккули мавқеи фаъолонаи ҳаѐтӣ нақш
ва ҷойгоҳи илм бағоят бузург аст, зеро илм қудрати беҳтар намудани ҳаѐти инсон ва инсониро
доро мебошад. Аз ин нуқтаи назар дар мактаббачагон бедор намудани шавқу завқ ва
рағбатноки нисбат ба илм ва илмомӯзӣ шарти муҳими дар онҳо ташаккул додани мавқеи
фаъолонаи ҳаѐтӣ ба ҳисоб меравад. Мактаббачагонро дар мисоли ҳаѐт ва фаъолияти олимон,
мутафакирони бузург бояд таълиму тарбия дод.
Вақтҳои охир дар ҳамаи кишварҳо ба таълим ва тарбияи бачагони болаѐқат, росто
соҳибистеъдод эътибори махсус дода шуда истодааст. Дар ин Ҷумҳурии Тоҷикистон низ
истисно нест. Барои ин гуна бачагон мактабҳои махсус бо ҳайати устодони баландихтисос ва
шароитҳои моддӣ-техникӣ ва таҳсилотии дараҷаи баланд таъсис дода шуда истодааст, ки ин
эътибори ҷиддӣ нисбат ба воя расонидани кадрҳои баландихтисоси илмӣ маҳсуб меѐбад.
Ҳамкориҳои байналмиллалии илмӣ тавассути ташкил ва гузаронидани ҳамоишҳо ва
анҷуманҳои илмӣ, гузаронидани олимпиадаҳо, озмунҳои илмӣ ва дигар чорабиниҳои зарурии
илмӣ имкони такон додани фаъолияти илмӣ ва таълимию таҳсилотӣ дар арсаи байналмиллалӣ
мебошад. Яке аз самтҳои муҳим дар ин раванд ташвиқу тарғиби дастовардҳои нави илмӣ ва
навгониҳои илмӣ дар соҳаҳои гуногуни илм мебошад. Барои ин ҳама намудҳои китобхонаҳо бо
китобҳои нав ба нави илмӣ ва илмӣ-техникӣ бояд таъмин карда шаванд. Омода намудани
мактаббачагон нисбат ба дастрасӣ ба навгониҳои илмӣ шарт ва зарур аст, ки онҳо забонҳои
хориҷиро ва алалхусус забонҳои русию англисиро ба таври бояду шояд азхуд намоянд ва дар
мавриди ошноӣ пайдо намудан бо навгониҳои илмӣ аз техникаи компютерӣ, интернет ва
умуман аз техника ва технологияҳои иттилоотӣ ба таври бояду шояд истифода бурда тавонанд.
Ҳар як омӯзгори фаннӣ дар самти ташаккули шавқу завқ нисбат ба илмомӯзии мактаббачагон
ва шинос намудани онҳо бо навгониҳои илмӣ худ бояд саҳмгузор бошад. Нашри адабиѐти илмӣ
махсус барои наврасон ва ҷавонон дар ин самт талаботи давру замон аст. Таъсиси маҳфилҳои
илмӣ дар мактабҳо ва муассисаҳои беруназмактабӣ барои ҷалб намудани бачагони болаѐқат ба
илм имкон медиҳад, ки ин гуна бачагон аз хурдсолӣ, аз ҷиҳати илмӣ ба таври бояду шояд ба воя
расонида шаванд.
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Соҳаи илм бо соҳаи маориф алоқаи бевосита дорад. Соҳаи илм “ғизодиҳандаи” соҳаи
маориф мебошад. Зеро мактабу маориф ҳамеша ниѐз ба донишҳои илмӣ доранд. Донишҳои
2020 
илмӣ асоси ҷаҳонбинии илмиро ташкил медиҳад. Тарбия ва таълим ҳам дар асоси илм бояд ки
ба роҳ монда шавад. Аммо соҳаи илм ҳам дар навбати худ аз соҳаи маориф вобастагии калон
дорад. Густариш ва рушду нумӯи илм аз дараҷаи салоҳиятнокии касбии ходимони илмӣ вобаста
аст. Илм чӣ аз ҷиҳати назариявӣ ва чӣ аз ҷиҳати дар амал татбиқнамоӣ аз салоҳияти касбии
мутахассисони соҳаҳои илм, маориф ва истеҳсолот вобаста аст. Барои ҳамин ҳам соҳаҳои илму
маориф қувваи азими пешбарандаи соҳаҳои иқтисодиѐт, сиѐсат ва фарҳанг ҳисобида мешаванд.
Аммо соҳаи маориф соҳаи ояндасоз ва тақдирсози инсону инсоният маҳсуб меѐбад. Дар ин
бобат Б.С.Гершунский чунин ақида дорад: “Бо омад омади асри XXI мубрамият ва аҳамияти
махсусро таҳлили он тамоюлҳои ҷаҳонӣ, ки дар асри XX ба вуҷуд омада, дар садсолаи оянда
метавонанд идома ѐбанд, бо ин дар як вақт даъват ба тамаддуни инсонӣ, даъват нисбат ба
қобилияти муқобилат карда тавонистан ба тамоюлҳои вайронкунанда ва нигоҳ дошта
тавонистани тамоюлҳои бунѐдкорона, мутараққӣ, касб менамояд. Ин даъват ба соҳаи маориф
муносибати бевосита дорад, ки он бояд мақсаду вазифаҳо ва арзишҳои аввалиндараҷаи худро
бо дарназардошти на танҳо дархостҳои имрӯза, балки оянда ва дарозмуддати ҳам инсон ва ҳам
ҷомеа мавриди назар намуда, ислоҳ намояд” [2, с.13].
Маҳз тавассути таҳсилот, таҳсилоти умумӣ ва таҳсилоти касбӣ одам метавонад дар худ
мавқеи фаъолонаи ҳаѐтиро ташаккул диҳад. Танҳо тавассути мавқеи фаъолонаи ҳаѐти одам
метавонад пеши роҳи тамоюлҳои вайронкунадаро гирифта, дар як вақт тамоюлҳои
бунѐдкоронаро афзоиш ва густариш дода, тамаддуни инсониро пеш баранд. Маҳз аз ҳамин
нуқтаи назар дар мактаббачагон ташаккул додани мавқеи фаъолонаи ҳаѐтӣ мавриди назар
гардад. Дар ин самт мавқеъ, нақш ва ҷойгоҳи таҳсилот умуман ва таҳсилоти умумӣ ва касбӣ
алалхусус муҳим аст. Мактаббачагон пеш аз ҳама аҳамияти иҷтимоӣ ва шахсии таҳсилоти
умумӣ ва таҳсилоти касбиро дарк намоянд. Нақш ва ҷойгоҳи онро дар ҳаѐти имрӯза ва ояндаи
худ бошуурона дарк намояд. Дар мактаббачагон пеш аз ҳама шавқу завқ, рағбатноки нисбат ба
хондан ташаккул дода шавад.
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В статье речь идет о формировании первоначальных речевых умений учащихся (аудирование,
говорение, чтение и письмо) наряду с выработкой навыков произношения, написания и
употребления слов и словосочетаний в предложении. Безусловно, в этой логической иерархии
усвоения неродного языка приоритет имеет научение всем видам и компонентам речевой
деятельности. Подчеркивается необходимость организации такой системы работы над речевыми
упражнениями, при которой дети быстрее и качественнее овладеют русским языком в
коммуникативном плане. Автор отмечает, что успехи в формировании речевых навыков и
развитии речевых умений учащихся младших классов во многом зависят от мастерства учителя.
Вожаҳои калидӣ: забони русӣ, таълим, омӯзиш, нутқ, инкишоф,талаффузи нутқ, фаъолият,
калима, ҷумла, машқ, айѐният, тасвир, акс, талаффуз, иртиботи нутқ
Дар маќола сухан аз боби ташаккули мањорату малакањои ибтидоии нутќи хонандагон
њангоми омўзиши забони русї дар мактабњои тањсилашон ба забони тољикї меравад. Зикр
мешавад, ки комѐб шудан ба малакањои гуфтор дар заминаи амалї гардидани љузъњои таркибии
фаъолияти нутќ (шунидан, гап задан, хондан ва навиштан) муяссар мешавад. Собит мешавад, ки
дар пайвастагї бо риояи ќонуну ќавоиди талаффузи овозњои забони русї, гузориши дурусти зада,
захираи луѓат, машќњои шифоњї ва хаттї имкони рушди нутќи алоќаманди шогирдон дар рафти
дарсњои забони русї муяссар мегардад. Муаллиф қайд мекунад, ки муваффақиятҳо дар ташаккул
ва ва рушди малакаҳои нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ бештар аз маҳорати муаллим
вобаста аст.
Keywords: Russian language, tuition, study, speech, development, speech utterance, activity, word,
sentence, exercise, visualization, picture, painting, pronunciation, coherent speech
The article under consideration dwells on the formation of initial speech skills of students (listening,
speaking, reading and writing) alongside with pronunciation skills development, writing and resorting to
words and phrases in a sentence. Naturally, in the relevant logical hierarchy of assimilation of a non-native
language and priority is given to teaching all types and components of speech activity as well. The author
lays an emphasis the necessity of organizing such kind of the system of work on speech exercises, in which
children will quickly and better master with the Russian language in a communicative sense. It is
underscored that success in speech skills formation and speech skills development of primary school
students largely depends on the teacher`s one.
В настоящее время в свете реализации Государственной программы «Совершенствование
преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях
Республики Таджикистан до 2030 года» актуальной является проблема развития речевых умений
и навыков младших школьников-таджиков на уроках русского языка. Совершенствование
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системы обучения на формирующем этапе проявления речевой деятельности как средства
выработки первоначальных навыков и умений учащихся в речепроизводстве, повышение
2020  компетентности в коммуникативном акте выдвигают в качестве основной цели и задачи
уровня
обучения – практическое овладение русским языком носителями родного языка.
Свободное владение русским языком как требование, выдвинутое государственным
стандартом и действующей школьной программой,
определяет методическую систему
преподавания данного обязательного учебного предмета в общеобразовательных учреждениях
страны с таджикским языком обучения. Реализация методической системы сопровождается в
ходе актуализации всех видов и компонентов речевой деятельности, включая аудирование
(слушание, восприятие), говорение, чтение и письмо. Иначе говоря, они составляют ядро и
основную часть общеречевых умений и навыков учащихся-таджиков при определении
содержания обучения русскому языку в иноязычной среде.
Общеизвестно, что обучение речи находит свое проявление в слушании, говорении, чтении и
письме, представляя собой сложную систему и иерархию речевых умений обучаемых, в процессе
которой происходит актуализация целого комплекса языковых элементов – предложений, слов,
словосочетаний, звуков. Последние в качестве элементов лингвистической системы
употребляются в речи с соблюдением правил и норм изучаемого языка.
Задача учителя русского языка состоит в том, чтобы наладить процесс правильного
составления предложений, слов и словосочетаний в речи учащихся-таджиков в начальных
классах (2-4 классы) в условиях четкого соблюдения произносительных и орфоэпических норм
данного языка (звуки, звукокомплексы). Без выработки первоначальных речевых навыков
русская речь учащихся начальных классов может сопровождаться порождением разного рода
ошибок и недочетов. А для предупреждения возникновения всевозможных ошибок учащимся
нужны определенные знания о звуках и буквах русского языка, способах связи слов в
предложении.
Таким образом, определение составных частей содержания обучения русскому языку в
начальных классах общеобразовательных учреждений с родным (таджикским) языком
обучения, установление основных аспектов работы учителя в этом направлении открывают
широкую дорогу в сторону полноценного преподавания и изучения русского языка в реальных
условиях таджикско-русского двуязычия.
Как видно, ведущим направлением в работе учителя русского языка является формирование
первоначальных речевых умений учащихся - аудирования, говорения, чтения и письма наряду с
выработкой навыков произношения, написания и употребления слов/словосочетаний в
предложении. Безусловно, в этой логической иерархии усвоения неродного языка приоритет
имеет научение всем видам и компонентам речевой деятельности. В зависимости от того, как
будет налажена система работы над речевыми упражнениями, дети быстрее и качественнее
овладеют русским языком в коммуникативном плане. Об этом свидетельствует известное
изречение о том, что «язык как система вводится в мозг путем систематических речевых
воздействий» [2, с.122].
Наши наблюдения на уроках русского языка в ряде общеобразовательных школ Согдийской
области, в частности, городе Худжанде, Бободжон Гафуровском, Джаббор Расуловском
районах, районе Спитамен, показывают, что учителя в ходе занятий ограничиваются в
основном языковыми правилами, много времени уделяют заучиванию наизусть слов и
терминов: гласные звуки, согласные звуки, ударение, словообразование, существительное,
глагол и пр. С позиции методической ориентации учителя на правильное русло работы мы
рекомендовали им существенное внимание уделить речевой практике учащихся при
минимальном отведении времени на языковую теорию, чтобы ускорить процесс продвижения
школьников в практическом овладении языком как средством общения.
Все это говорит о том, что в учебном процессе основной упор должен быть сделан в строну
особой организации уроков по выработке речевых умений и навыков учащихся – интенсивная
практика в речевом упражнении учащихся начальных классов, с соблюдением принципа
дидактики «от простого к сложному». Очень важно и полезно в контексте организации
элементарного общения средствами изучаемого языка создание атмосферы естественной
речевой среды, которая побуждает учащихся к активным коммуникативным действиям.
Нам представляется ценным в начальных классах следующая схема работы: качественная
выработка двух наиболее важных компонентов речевой деятельности: слушания и говорения.
От первичного восприятия языкового элемента (звук, буква, слово, словосочетание) во многом
зависит дальнейшее воспроизведение услышанного и усвоенного. По сути, это прямой путь к
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говорению. Благодаря этому виду речевой деятельности учащиеся учатся выражать свои мысли
и чувства, делают уверенные шаги в сторону практического владения языком.
Наше исследование подтверждает, что устная форма связной речи в условиях интенсивной ее
организации и проведения дает колоссальный эффект, так как учащиеся за короткое время
научатся составлять определенное количество связных высказываний, приобретают «языковое
чутьѐ», говоря иначе, ощущают чувство живого языка.
Говорение как компонент речевой деятельности особо опирается на ценность другого
важного своего «партнера» - чтения. Последнее – важнейший источник речевой информации и
расширения словарного запаса учащихся. Даже небольшой текст в учебных целях способен
выработать у учащихся познавательно-воспитательную мотивацию, ибо, помимо развития
речи, текст способствует приобретению ценнейших качеств толерантности, речевого этикета и
поведения на материале отобранного в тематическом плане учебного языкового материала.
В начальных классах с родным языком обучения на уроках русского языка можно
практиковать также развитие письменной речи. Это работа имеет свои особенности в плане ее
планомерной и осторожной организации. Дело в том, что во втором классе идет закладка в
основном устной речи ввиду того, что учащиеся-таджики постепенно адаптируются к условиям
русской речевой среды. Начиная с 3 класса, можно постепенно расширять диапазон письменных
упражнений – ответы на вопросы, словарные диктанты, переводы слов и словосочетаний на
фоне сформированных навыков устной речи и чтения. В целом, это ограниченная речевая
тренировка детей младших классов, так как, судя по практике многих учителей, увеличение
объема письменных упражнений утомляет учащихся, снижает мотивацию, не обеспечивает
устойчивую речевую деятельность обучаемых.
Успехи в формировании речевых навыков и в развитии речевых умений учащихся младших
классов во многом зависят от мастерства учителя. По сути, речь идет об обучении общению.
Как отмечают ученые, «в основе общения как деятельности также лежит умение, но еще более
сложное, чем умение говорить, читать и т.д. Умение общаться – интегративное, комплексное,
многокомпонентное. И если целью определено умение общаться, то необходимо «разъять» его
на составляющие компоненты, установить его параметры. Только в этом случае мы сможем
создать необходимые для обучения общению условия и подобрать соответствующие средства»
[4, с.84].
Основу общения, безусловно, составляют первичные навыки говорения как важного вида
многокомпонентной речевой деятельности. Почему обычно констатируем, что говорение
трудный компонент речевой деятельности? Потому что говорящему ситуативно и мгновенно
придется определять содержание и языковые особенности своего речевого продукта –
высказывания. Если сравнить говорение с чтением и слушанием, то бросаются в глаза его
продуктивные и активные действия. К слову, при чтении и слушании обычно ученик
сталкивается с готовым текстом, а при написании у него всегда имеется резерв времени на
обдумывание, исправление речи и т.п.
Методика русского языка как неродного имеет существенный опыт организации работы по
обучению учащихся-нерусских говорению. Еще много лет тому назад Г.Пальмер утверждал, что
«учить речи нужно через правильную речь» [4, с.307]. В ходе такого научения происходит
процесс становления речевого навыка, особенно на начальной стадии изучения неродного
языка (в нашем случае – русского языка в начальных классах школ с таджикским языком
обучения). Более того, избегать ошибок или исправлять речевые недочеты легко на самом
раннем этапе изучения русского языка. Образно говоря, происходит профилактика речевых и
языковых ошибок учащихся – носителей иного языка.
Для учителей начальных классов школ с таджикским языком обучения мы рекомендуем
тренировку говорения на основе речевых образцов небольшого связного текста. В чем
заключается ценность речевого образца? Ценность состоит в том, что усваивается не только
содержательная часть связного высказывания, но и его языковая составляющая. В результате,
усваиваются лексические и грамматические средства русского языка, которые составляют
основу речевого общения на данном языке. Иначе говоря, речевой образец способствует
совершенствованию навыков говорения у изучающих учащихся-таджиков русского языка как
неродного.
Например, в 4 классе, когда дети уже имеют определенный словарный запас и
грамматические умения, учитель может предложить учащимся следующий простой текст с четко
выраженными речевыми образцами, которые впоследствии могут оказать возможность детям
выразить свои мысли и впечатления в зависимости от конкретной ситуации общения:
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Пришла зима. Дети катаются на санках с ледяной горки. Миша прибежал домой румяный и
говорит родителям: «Ах, как хорошо зимой». Я хочу, чтобы все время была зима. Она мне очень
2020 
нравится.
Как видно, каждый отрезок речи, как смысловая ее часть, тесно связан друг с другом
различными семантическими и грамматическими отношениями предложений. Учитель путем
разных вопросов приглашает учащихся к беседе: «О каком времени года идет речь? Нравится ли
тебе (вам) зима? Чем занимаются дети зимой? Нравится ли тебе катание на санках? и прочее.
Методика организации обучения общению в начальных классах школ с таджикским языком
обучения является предварительно-начальным этапом в системе полноценного изучения
русского языка. Она должна быть простой по содержанию, доступной в плане понимания и
оказать содействие в построении высказывания. Для этого учитель может использовать
всевозможные варианты методики обучения общению, особенно на основе описания объекта
наблюдения (предметов в натуре, изображенных на картинках и рисунках, признаки и
действия).
В начальных классах особенно важно организовать чувства тяги к русскому языку в
контексте его использования для речевого высказывания. Дети любят каждую удачную фразу,
высказанную ими в речевом потоке. Им нравится получить оценку, услышать хвалу учителя.
Постепенно обогащая свой словарный запас, дети научатся отвечать на вопросы, строить свои
небольшие предложения, правильно интонировать и произносить звуки русского языка.
Безусловно, по содержанию ответы учащихся должны быть последовательными, полными в
объеме усвоенного языкового материала. Пусть дети описывают, к примеру, свой класс,
основные предметы школьной принадлежности и классной обстановки (где находятся,
большие-маленькие по размеру, объему, цвету, качеству). Например: «Вот наш класс. Наш класс
на первом этаже. Он большой и светлый. Вот это стол. На столе лежит журнал. В классе
учатся дети. Мы изучаем русский язык. Мне нравится русский язык».
Для развития речевых способностей учащихся немаловажное значение имеет вопрос о
последовательности учителя в этой работе. Следует создать условия, способствующие
построению речевого высказывания. Это, в первую очередь, мотив (стимул), побуждающий
детей к естественному высказыванию. Мотив должен исходить из жизненных ситуаций:
определенная школьная и классная обстановка, где учащиеся чувствуют необходимость
высказывания. Желание мотивирует детей, а полученные элементарные знания и умения
порождают их речь. Здесь многое зависит от правильной постановки и создания речевой
ситуации.
Именно речевая ситуация является катализатором высказывания в самом общем виде, без
выдумки конкретных слов и фраз. Тут свою огромную роль играет главная мысль, т.е. идея.
Вокруг этой идеи и формируется речевой продукт с его аргументацией и речевым
высказыванием. Средствами и способами выражения мысли выступают уже усвоенные слова,
конструкции речи, фразы и т.п. Предложения связываются на их базе, «выстраиваются» в
определенном логическом порядке.
Как видно, отбор языкового материала для речевого связного высказывания осуществляется
одновременно в плане как содержания, так и выражения. Сознание обучаемого на уровне
имеющегося языкового опыта приводит выражение в соответствие с содержанием
высказывания. Эта простая схема имеет огромное значение для практики работы учителя
русского языка как неродного в школах с таджикским языком обучения. Дети по мере
овладения русским языком постепенно учатся говорить на данном языке, выражать простые по
форме и содержанию мысли, поэтапно адаптируются в русскую речевую среду.
Таким образом, в начальных классах закладывается прочный фундамент выработки
определенных речевых умений и навыков учащихся на уроках русского языка. Вводя учащихся в
речевую атмосферу с помощью различных наглядных средств (рисунки, картинки,
иллюстрации), учитель пробуждает в них желание описать их, рассказать, побеседовать.
Безусловно, в данной ситуации большим помощником станет подготовительная работа над
усвоением слов и предложений. Постепенно такая работа направляет учащихся на активные
действия по речевому высказыванию.
Еще один существенный и немаловажный штрих к процессу формирования речевой
активности учащихся младших классов с родным языком обучения на уроках русского языка.
Речь идет о систематической работе учителя в контексте ознакомления учащихся с новыми
словами и моделями предложений, способствующими развитию их речевой деятельности.
Обычно такая работа проводится не изолированно друг от друга. Это так называемая

201

№1(66) 2021

 НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES

«комплексная,
интегрированная
работа,
которая
охватывает
также
выработку
артикуляционных навыков, правильной постановки ударения и интонирования речи» (1,с.66).
Каждый из этих элементов речевого высказывания имеет свои особенности, без усвоения
которых русская речь не может быть полноценной и понятной по смыслу и значению.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Баранников, А.В.Методика начального обучения русскому языку в национальной
школе/А.В.Баранников, А.Ф.Бойцова, Н.Б.Карашева. - Л., 1981. – 298 с.
2. Величук, А.П. Методика развития речи в начальной школе/А.П.Валечук. - Л., 1981. – 244 с.
3.Жинкин, Н.И. Психологические основы развития речи//В защиту живого слова/Н.И.Жинкин.–
М., 1998. – 232 с.
4. Пассов, Е.И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования:
методы, приѐмы, результаты/ Е.И.Пассов,Н.Е.Кузовлева. – М.: Русский язык, 2010. - 568 с.
5. Рождественский, Н.С., Кустарева В.А. Методика начального обучения русскому
языку/Н.С.Рождественский,В.А.Кустарева. - М., 1996. – 198 с.
REFERENCES:
1. Barannikov, A.V. Methods of Primary Teaching of the Russian Language in the National School \
A.V. Barannikov, A.F. Boytsova, N.B. Karasheva. - L., 1981. - 298 p.
2. Velichuk, A.P. Methodology for Speech Development at Elementary School / A.P. Valechuk. - L.,
1981. - 244 p.
3.Zhinkin, N.I. Psychological Grounds of Speech Development // Aimed at Defense of the Living
Word / N.I.Zhinkin. - M., 1998. - 232 p.
4. Passov, Ye.I. Grounds of Communicative Theory and Technology of Foreign Language Education:
Methods, Techniques, Results / Ye.I. Passov, N.Ye. Kuzovleva. - M.: Russian Language, 2010. 568 p.
5. Rozhdestvensky, N.S.Methods of Primary Teaching of the Russian Language / N.S.
Rozhdestvensky, V.A. Kustaryeva. - M., 1996. - 198 p.

202

№1 (66) НОМАИ ДОНИШГОЊ  УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ  SCIENTIFIC NOTES
ТДУ37.0
ТКБ74.03

2020 

НАҚШИ ТАҶРИБАОМӮЗИҲОИ
ТАЪЛИМИИ САҲРОӢ ВА
КОМПЛЕКСИИ ГЕОГРАФӢ ДАР
ТАШАККУЛИ ЊИССИ
ВАТАНДЎСТИИ ДОНИШЉЎЁН

Дадобоева Нодирахон Нуруллоевна, дотсенти
кафедраи геоэкология ва методикаи таълим он;
Ҳайдарова Мавзуна Маҳмудҷоновна; омӯзгори
кафедраи экология ва ҳифзи табиати
факултети геоэкологияи МДТ “ДДХ ба номи
акад.Б. Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)

РОЛЬ УЧЕБНО-ПОЛЕВЫХ И
КОМПЛЕКСНЫХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРАКТИК В
РАЗВИТИИ
ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА
У СТУДЕНТОВ

Дадобоева Нодирахон Нуруллоевна, доцент
кафедры
геоэкологии
и
методики
еѐ
преподавания;
Хайдарова
Мавзуна
Махмуджановна, преподаватель кафедры
экологии и охраны природы ГОУ «ХГУ имени
акад.Б. Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

THE IMPORTANCE OF
EDUCATIONAL - FIELD AND
INTEGRATED
GEOGRAPHICAL PRACTICES IN
DEVELOPING THE SENSE OF
PATRIOTISM IN STUDENTS

Dadoboeva Nodirakhon Nurulloevna associate
professor of the Department of the Geoecology
and methods of its teaching;Haidarova Mavzuna
Mahmudgonovna, teacher of the Department of
the Ecology and Nature Conservation at the of
“Khujand State University named after аcad. B.
Gafurov” (Tajikistan, Khujand),
E-mail: uchzaphgu@mail.ru

Вожаҳои калидӣ: таљрибаомўзии таълимӣ, таљрибаомўзии таълимии сањрої ва комплексии
географї, омилњои таъсиррасон дар љараѐни навъњои гуногуни тачрибаомўзињо, арзишњои милливу
маънавї, њисси ватандўстї, педагогика, табиати кишвар, ҷавонони муосир, афкори худшиносї ва
ватанпарастї
Мақола ба масъалаи ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ дар
донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тавассути таҷрибаомӯзии таълимии саҳроӣ ва
комплексӣ бахшида шудааст. Муаллифон дар мақола раванди ташаккулѐбии ҳисси ватандӯстӣ ва
эҳтиром ба арзишҳои миллиро дар донишҷӯѐн тавассути таҷрибаомӯзиҳои саҳроӣ ва комплексӣ,
ки дар ҷамъи алоқаҳои дохилӣ ва берунаи нишондиҳандаҳои меъѐрии ҷузъҳои он: маърифатӣ (дарки
мафҳуми Ватан, донистани география, таърих, анъанаҳо, муқаддасот); ҳиссиѐтӣ (дараҷаи
шинохти худ ҳамчун шаҳрванд ва шахси ватандӯст; арзѐбии фаъолият ва рафтори худ нисбат ба
онҳо; аксуламали эмотсионалӣ вобаста ба мафҳуми Ватан); фаъолнокӣ дар амал (саҳм дар
фаъолияти иҷтимоӣ; зоҳир намудани мустақилият, ташаббускорӣ нисбат ба Ватан) зоҳир
мегардад, инъикос намудаанд. Дар мақола таъкид мегардад, ки раванди таълим дар
таҷрибаомӯзиҳои саҳроӣ ва комплексӣ тавассути фаъолияти мақсадноки оила, муассисаи
таълимӣ, масъулони ҳудудҳои табиии муҳофизатшаванда, объектҳои иқтисодӣ ба роҳ монда шуда,
бевосита дар мавзеъҳои табиӣ ва корхонаҳои иқтисодӣ сурат мегирад ва бевосита ландшафти
табиӣ, минтақаҳои мухталифи иқлимӣ, релефи гуногун, технологияи истеҳсолот диққати
муҳассилинро ба худ ҷалб менамоянд.Ба андешаи муаллифон табиат дар канори муҳити таълимӣ
воситаи самараноки таълим ва тарбия маҳсуб ѐфта, имкониятҳои пуриқтидори педагогии дар
донишҷӯѐн ташаккул додани ҳисси ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллиро доро аст.
Ключевые слова: учебная практика, учебно-полевая и комплексная географическая практика,
патриотизм, педагогика, природа, самопознание
Статья посвящена вопросу формирования чувства патриотизма и уважения к национальным
ценностям у студентов средствами учебно-полевых и комплексных географических практик.
Авторы статьи описывают процесс формирования чувства патриотизма и уважения к
национальным ценностям средствами полевых и комплексных географических практик, которые
включают сочетание внутренних и внешних ценностей у студентов, нормативных показателей
его компонентов: когнитивных (понимание концепции Родины, знание географии, истории,
традиций); эмоциональных (степень самосознания как гражданина и патриотичного человека;
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участие в общественной деятельности; проявление самостоятельности, инициативы по
отношению к Родине). В статье подчеркивается, что учебный процесс в учебно-полевых и
комплексных практиках осуществляется через целенаправленную деятельность семьи,
образовательного учреждения, должностных лиц охраняемых природных территорий,
хозяйственных объектов, непосредственно на природных территориях и производственных
предприятиях. Природный ландшафт, различные климатические зоны, разнообразный рельеф,
технология производства привлекают внимание студентов. По мнению авторов, природа, наряду с
образовательной средой, является эффективным средством обучения и воспитания, обладает
мощным педагогическим потенциалом для формирования чувства патриотизма и уважения к
национальным ценностям у студентов.
Key-words: educational practice, educational-field and integrated geographical practice, patriotism,
pedagogy, nature, self -knowledge
The article dwells on the issue concerned with formation of a sense of patriotism and respect for
national values in students by dint of educational-field and integrated geographical practices. The authors
depicts the process aimed at the formation of the latter including a combination of both internal and
external values in students and normative indicators of its components: cognitive (comprehension of the
notion of the Hometown, knowledge of geography, history, traditions); emotional (the degree of selfawareness as a citizen and patriotic person; assessment of their activities and behavior toward to the
Motherland; emotional reaction to the idea of the Motherland); activism in practice (participation in
social activities; manifestation of independence, initiative in relation to the Motherland) being taken into
account as well.
The authors of the article lay an emphasis upon the idea that the process of educational-field and
integrated practices is considered by virtue of purposeful activities of a family, an educational institution,
officials of protected natural areas, economic facilities, directly in natural areas and industrial enterprises
as well. The natural landscape, various climatic zones, varied relief, the technology of production attracts
students` attention. In conformity with the authors` opinion, the nature alongside with the educational
environment is considered to be as an effective means of teaching and upbringing possesses a powerful
pedagogical potential targeted at formation of a sense of patriotism and respect for national values in
students.
Ватандӯстӣ принсипи ахлоқию сиѐсӣ ва ҳисси иҷтимоӣ, мазмуни аслиаш меҳру муҳаббат ва
садоқат ба Ватан ва омода будани инсон ба боло гузоштани манфиатҳои ӯ аз манфиатҳои
шахсии худ мебошад. Ватандӯстӣ муносибати ҳиссӣ нисбат ба Ватан буда, дар хизмат кардан ба
Ватан ва муҳофизат намудани он ифода меѐбад.
Масоили тарбияи ватандӯстии ҷавонон дар маќолаву рисолањои олимони тоҷик,
равоншиносон ва методистон, ба хусус М.М.Азизӣ[1], М.К.Афзалӣ[2], Х.Буйдоқов [6],
Н.М.Заробекова[9], А.Қаландаров[10], И.Х.Каримова[11], М.Д.Қаюмов[12], Қ.Қодиров[13],
М.Лутфуллоев[15], Б.Раҳимов[18], Х.М.Сабурӣ[19], А.С.Саидмӯминов[20], Н.Худоѐрова[21],
Б.У.Ҷумъаев[9], Ф.Ф.Шарифов [23], Ф.Шарифзода[24] ва дигар муҳаққиқон мавриди омўзиш ва
тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст, ки љиҳати шинохти бештари ин мафњум ва сайри таърихии
он дар рушди илми педагогикаи муосир заминаи мусоид фароњам меорад. М.М.Азизӣ дар
бобати ин масъала андешаҳои худро чунин иброз доштааст: “Масъалаи тарбияи шаҳрвандӣ ва
ватандӯстии ҷавонон аҳамияти махсус пайдо мекунад, зеро маҳз муҳаббат ба Ватан, санги
асосие мебошад, ки ҷомеаи Тоҷикистонро дар ҳама давру замонҳо муттаҳид кардааст.
Мундариҷа ва муҳтавои ватандӯстонаи таълим ҳамеша ба маорифи миллӣ ва илми педагогика
хос буд ва маҳз он принсипест, ки ба таҷриба ва анъанаҳои беназири педагогии халқи тоҷик
асос ѐфтааст. Дар айни замон, мероси фарҳангию таърихӣ ва табиӣ дар ташаккули ҷаҳонбинӣ
ва иҷтимоигароии насли наврас аҳамияти хоса дорад” [1, с.10].
А.Қаландаров муҳим будани масъалаҳои тарбияи ватандӯстиро дар фаъолияти омӯзгор,
алалхусус дар минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон, ки марзи ҷанубии ИДМ мебошанд,
таъкид менамояд [10, с.5].
Муҳаққиқ Н.Худоѐрова диққати асосиро ба омӯзиши потенсиали тарбиявии барномаи
тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун омили ташаккулѐбии касбӣ ва шахсии донишҷӯѐн, ки
барои ташаккул додани ҳисси дилбастагӣ ба зодгоҳ ва инсондӯстӣ; муносибати эҳтиромона ба
забони мардуми худ; ҳимояи манфиатҳои Ватан; дарки масъулият дар назди Ватан, пос
доштани шаъну шарафи он; арҷгузорӣ ба гузаштаи таърихии Ватан, урфу одат; масъулият
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барои тақдири Ватан ва халқи худ, ояндаи онҳо, кӯшишу ғайрати ҷавонон баҳри таҳкими
иқтидор ва шукуфоии Ватан равона намудааст [21, с.8].
2020

М.К.Афзалӣ зикр менамояд, ки: “Ватандӯстӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ғояи миллӣ
бояд нуқтаи асосии муттаҳидии миллат, эҳѐи пояҳои маънавию ахлоқӣ гардад, ки аз
қадимулайѐм ба халқи тоҷик хосанд” [2, с.64].
Таҳқиқоти худро муҳаққиқ А.С.Саидмӯминов ба масъалаи мундариҷа, шаклу усулҳои
таълим ва фаъолияти беруназмактабӣ, ки самаранокии раванди тарбияи ватандӯстиро
тавассути кишваршиносӣ таъмин намуда, ба рушди ҳамаҷонибаи хислатҳои ватандӯстии
хонандагони синфҳои болоӣ нигаронида шудааст, бахшидааст [20, с.120].
М.Ҷ.Қаюмов ҷанбаҳои фалсафӣ-педагогӣ, таърихӣ-педагогӣ, адабӣ ва шарқшиносии мероси
адабӣ ва педагогии Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва Синоро таҳлил намудааст. Ҳамзамон ҷойгоҳи тарбияи
ҷисмонӣ ва ғояҳои ватандӯстиро аз дидгоҳҳои педагогии ин мутафаккирон таҳлил, муқоиса ва
арзѐбӣ намуда, аҳамияти афкори педагогии Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва Синоро дар эҳѐи арзишҳои
анъанавии педагогикаи миллӣ муайян кардааст [12, с.8].
Бо вуљуди ин, омӯзиши табиат бо дарназардошти имкониятњои мављудаи раванди таълим ба
вижа, таљрибаомўзї яке аз равишњои муњимме барои ташаккул ва баланд бардоштани ҳисси
ватандўстї ва ахлоќи эстетикии донишљўѐн мањсуб меѐбад, ки дар рушди тафаккури миллии
муњассилин наќши муассир дорад. Зеро равшан аст, ки мушоњидаи табиати зебои кишвар, дарку
тасвири зебоињои муњити кишвари худ эњсоси ватанпарасии донишљўѐнро бедор намуда, дар
омўзиш ва муаррифии табиати ватан ангеза медињад.
Наќшу аҳамияти омӯзиши илми кишваршиносиро дар тарбияи ватандӯстии ҷавонон
олимони соња ба монанди Н.Н. Баранский[3], А.С.Барков[4,с.5], В.А.Кондаков[14],
Х.Муҳаббатов[16], А.А.Половинкин[17], А.И.Раҳимов[22], С.Худойбердиев[22] дар асарњои
илмии худ таъкид намуда, андешаҳои ҷолиб баѐн намудаанд. Аз ин рў, омўзиш ва дарѐфти роњу
усулњои шинохт ва муаррифии мавзењои табиї ва зебои минтаќањои гуногуни кишвар дар
раванди таљрибаомўзињои таълимї - сањрої ва комплексии географї аз муњимтарин тадбирњои
факултетњо мебошад.
Дар ин маќола кўшиш шудааст, ки ба василаи гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои таълимии
саҳроӣ ва комплексӣ бо дар назаргирии
дидгоҳҳои педагогӣ ташаккули майлу хоњиши
донишљўѐн нисбат ба омўзиши арзишҳои миллї, марзу буми нотакрори кишвар, эњсоси
баланди ватандӯстӣ муайян карда шавад.
Гузаронидани таҷрибаомӯзиҳо дар минтаќањои табиӣ ва иқтисодӣ барои дар амал татбиқ
намудани донишҳои назариявӣ нақши муассир дошта, имкон фароњам меоранд, ки мавҷудот,
ҳодисаҳои табиӣ ва раванди истеҳсолот аз наздик мавриди омӯзиш ќарор гиранд. Дар илми
педагогика истифодаи таҷрибаомӯзиҳои саҳроӣ ва комплексӣ дар вусъат бахшидани
ҷаҳонбинии шахсият, ташаккули муносибати муҳассиллин нисбат ба арзишҳои табиӣ ва
иҷтимоӣ арзѐбӣ шудааст. Таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ таърихи гузаштаву имрўзаи
табиати кишварро тафсир дода, арзишҳои табиӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, олами атроф, фаъолияти
антропогенӣ, муносибати шахсиятро ба табиат дар консепсияи ин замин – хонаи мо, Ватани
маҳбуби ман қабул ва тасдиқ менамоянд.
Таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ ва комплексӣ ҷузъи ҷудонашавандаи раванди таълим
маҳсуб ѐфта, ҳамчун фаъолияти мушаххас, таҳти талаботҳои стандарти давлатӣ, нақша ва
барномаи таълимӣ сурат мегирад. Фаъолияти амалии аслӣ, воқеӣ, коммуникативӣ ва
маърифатӣ мебошад. Мундариҷа ва шакли гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроиву
комплексӣ дар барномаҳои таълимиву корӣ инъикос меѐбад. Таҳлили назариявии мундариҷа,
шакл ва хатсайр (маршрут) - ҳои интихобшуда имкон дод, ки бо мақсади муайян намудани
хусусияти маърифатӣ доштани фаъолияти донишҷӯѐн барномаи кории намунавии худро
коркард кунем ва собит намоем, ки иқтидори педагогии таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ ва
комплексӣ воситаи самараноки ташаккули майл ба арзишҳои ватандӯстӣ дар донишҷӯѐн
маҳсуб меѐбад ва дар интиқоли таҷрибаи илмиву фарҳангӣ, ки дар ландшафт, объектҳои
табиӣ, ѐдгориҳои табииву таърихӣ маҳфузанд, зоҳир мегардад. Табиати зебову нотакрор,
мавзеъҳои аз тарафи инсон тағйирнаѐфта доир ба таҳаввулоти табиати кишвари азиз
маълумоти муқоисавӣ медиҳанд ва муаммоҳои замонавиро мубрамтар мегардонанд.
Объектҳои табиӣ, кӯҳу дара, қуллаҳои барфпӯшу пиряхҳо, чашмаву дарѐ, шаршараву кӯлҳо,
боигариҳои табиӣ, канданиҳои фоиданок ва ғ. бешубҳа муносибати арзишнокро нисбат ба
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табиати Ватан фароҳам меоранд.
Омӯзиши сохти геологии Тоҷикистон, маълумоти палеонтологӣ оид ба давраҳои таърихии
шаклгирии релефи кишвар, доир ба таърихи геологии кишвар, ҳодисаҳои табиии таърихӣ
маълумот медиҳанд.
Таҷрибаомӯзии таълимии саҳроӣ ва комплексӣ ҳамчун ҷузъи муҳими раванди таълим дар ду
давра: мавсимӣ ва асосӣ ба роҳ монда шуда, дарсҳои назариявии аудиториро пурра
мегардонад. Дар мавзеи табиӣ ва объекти иқтисодӣ фазои таълимӣ ташаккул ѐфта,
муҳассиллинро ба мустақилият, донишандӯзии ҷолибу шавқовар ва фаъолияти эҷодӣ раҳнамун
месозад.
Бо мақсади таҳлили тасаввуроти донишҷӯѐн доир ба географияи кишвари худ, шароитҳои
табиӣ, иқтисодӣ – географӣ ва хусусиятҳои он бо 250 нафар донишҷӯ пурсишнома гузаронида
шуд, ки дар рафти он пешниҳод гардид, то ба чунин саволҳо посух гўянд: “Мавқеи табиӣ географии Тоҷикистонро шарҳ диҳед ”, “Чаро Тоҷикистонро кишвари офтобрӯя мегӯянд?”. Аз
рӯи натиҷаҳои таҳлили андешаҳои донишҷӯѐн имкон пайдо намудем, ки ҷавобҳоро ба ҳашт
гурӯҳ ҷудо кунем. Ҷамъи ҷавобҳо 100% ро ташкил намедиҳанд, зеро пурсидашудагон якбора
як ѐ якчанд ҷавобро интихоб намуданд. Дар таҳқиқоти мазкур мо тавонистем, то як буриши
андешаҳои бартаридоштаи донишҷӯѐнро дар бораи тасвири Ватан пайдо намоем. Таҳлили
маълумотҳо нишон дод, ки дар марҳилаи муайян аксарияти донишҷӯѐни курси якум
натавонистанд, ки хусусиятҳои беназири табиати Ватанро бобати “офтобрӯя” номида
шуданаш номбар намоянд. Мо ин хулосаро дар асоси он қабул кардем, ки 6% - и
пурсидшудагон дар ҷавоби савол душворӣ кашиданд ва аксарият, яъне 47 % бартарии релефи
кӯҳӣ, дар Осиѐи Миѐна ҷойгир будан, дур аз уқѐнус, дар маркази материк мавқеъ доштани
онро номбар карданд. Ҳамзамон 10 % - и донишҷӯѐн дар мавриди парвариши меваю
сабзавоти гуногун ва рушди пахтакорӣ дар кишварамон андешаҳои худро иброз доштанд.
Далелҳои мазкур аз нокифоя будани сатҳи дониши кишваршиносии донишҷӯѐн шаҳодат
медиҳанд. Ҷолиб аст, ки 19% - донишҷӯѐн дар марҳилаи муайян ва 15% дар марҳилаи
баҳодиҳӣ ба таъриху адабиѐт такя намуда иброз доштанд, ки дар осори муаррихон, шоирону
нависандагон кишвари мо чунин (“офтобрӯя” - ҳамчун рамзи минтақа) арзѐбӣ шудааст.
Дар таҳқиқоти мо муҳим он буд, ки пас аз озмоиш донишҷӯѐн (23% дар марҳилаи назоратӣ
ва 63% дар марҳилаи озмоишӣ) иқлим ва омилҳои иқлимҳосилкунанда: мавқеи географӣ,
релеф, сиркулятсияи атмосферӣ, радиатсияи Офтоб, аз ҷумла зиѐд будани давомнокии рӯзҳои
офтобӣ (то 279 рӯз) ва 3600 килокаллорияро ташкил намудани ҷамъи радиатсияи Офтоб
сабаби “офтобрӯя” номида шудани кишвар бештар таъкид гардад. Қайд кардан зарур аст, ки
40% - и донишҷӯѐн дар марҳилаи озмоишӣ бар муқобили 8% - и марҳилаи назоратӣ мавқеи
географии кишвар, давлатҳои ҳамсарҳадро дуруст номбар карда тавонистанд. Ҳатто 29% - и
донишҷӯѐн дар марҳилаи озмоишӣ бар муқобили 15% - марҳилаи назоратӣ бобати таърихи
шаклгирии сарҳадоти кишвар андешаҳои ҷолиб баѐн намуданд. Ҳамин тариқ, маълумотҳои
бадастомада аз афзудани донишҳои кишваршиносии донишҷӯѐн дар марҳилаи озмоишӣ
шаҳодат медиҳанд. 23% - и донишҷӯѐн дар марҳилаи озмоишӣ ва 4% дар марҳилаи назоратӣ
мавқеи табиӣ – географии кишварро бапуррагӣ шарҳ доданд. Дар баробари ин, бояд қайд
кард, ки дар марҳилаи баҳодиҳӣ посухҳои пурсидашудагон дигаргун шуданд, ки ин баланд
шудани сатҳи дониши донишҷӯѐнро оид ба географияи кишвар тасдиқ менамояд. Таҳлили
маълумотҳои бадастомада имконият медиҳад, ки дар мавриди динамикаи мусбат доштани
озмоиш хулоса намоем: сатҳи баланди дарки мазмуни мафҳуми Ватан, ҷузъҳои онро 49,1% - и
донишҷӯѐн нишон доданд (дар марҳилаи назоратӣ 36,4%). Ҳамзамон донишҳои донишҷӯѐн оид ба
мавқеи географӣ, шароитҳои табиӣ ва иқтисодӣ - географии кишвар низ афзуданд (аз 38,2 то 47%).
Саҳми муҳассиллини сатҳи пасти ташаккули майл ба Ватан ҳамчун арзиш қариб се баробар коҳиш
ѐфт (аз 21,1% ва 21,7% то 6,6% ва 7,8%) (ниг. ба ҷадвали 1).
Раванди таълим зимни таҷрибаомӯзиҳои саҳроӣ нисбатан озод буда, донишандузӣ
тавассути такя ба манбаъҳои табиӣ сурат мегирад ва муҳассиллинро ба хулосабарории
мустақилона водор месозад.
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Ҷадвали 1. Динамикаи ташаккулѐбии майли ватандӯстии донишҷӯѐн
Давраҳои
2020


Нишондиҳандаҳо
Сатҳи ташаккулѐбии арзишҳои
кори
ватандӯстии донишҷӯѐн бо %
озмоишӣ
Баланд
Миѐна
Паст
Назоратӣ Шарҳ дода тавонистани
36,4
42,5
21,1
мафҳуми Ватан, ҷузъҳои
он
Донистани мавқеи геогра38,2
40,1
21,7
фӣ, шароитҳои табиӣ ва
иқтисодӣ-географии Тоҷикистон, таърихи омӯзиши
табиати кишвар
Озмоишӣ Шарҳ дода тавонистани
49,1
44,3
6,6
(баҳодиҳӣ) мафҳуми Ватан, ҷузъҳои
он
Донистани
шароитҳои
47,0
45,2
7,8
табиӣ
ва
иқтисодӣ–
географии
Тоҷикистон,
таърихи омӯзиши табиати
кишвар
Таъсири байниҳамдигарии ташкили раванди таълим ва экспедитсияву таҷрибаомӯзиҳои
саҳроӣ ҳамчун механизми иҷтимоӣ – фарҳангӣ бо мақсади ташаккули майли донишҷӯѐн ба
арзишҳои ватандӯстӣ дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муњим ва
мубрам инъикос гардидааст ва дар он муассисаҳои таълимӣ вазифадор карда мешаванд, ки
бояд дар кору фаъолияти худ расму оинҳо ва анъанаҳои миллиро ба инобат гиранд.
Олимони рус А.С. Барков ва А.А. Половинкин нақши кишваршиносиро дар фаъолияти
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ чун воситаи таълим баҳои баланд дода буданд. А.А.
Половинкин мегӯяд, ки «Мо бояд географияи табии кишварамонро омӯзем». Аввалан барои он
ки атрофиѐнамонро бидонем ва бифаҳмем, дуюм барои он ки тавассути омӯзиши объектҳои
географии кишвари худ географияи табиии ҳар мамлакати дигар ва тамоми рӯи Заминро
хубтар фаҳмем [17, с.14].
Имрӯз ҷавонон соатҳои зиѐди вақти худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ сарф менамоянд. Онҳо
бо бозиҳои гуногуни мустақим машғул шуда, муоширати виртуалӣ менамоянд ва ба
маълумотҳои лаҳзавӣ эътиқод пайдо менамоянд. Муошират воситаи муҳими маълумот маҳсуб
ѐфта ба инкишофи шахсият, ташаккули арзишҳои маънавӣ таъсири назаррас дошта, соҳаи
эмотсионали (ҳамдардӣ, эҳтироми худ)-ро рушд мебахшад.
Одатан ба донишҷӯѐни курсҳои поѐнӣ ташаббускорӣ, фаъолнокии ҷамъиятӣ хос аст, вале
баробари ин дар баъзеи онҳо аз ҳаѐт дур будан, идеализатсия, афкори нисбатан маҳдуд низ ба
назар мерасад. Норасоии таҷрибаи ҳаѐтӣ ба он оварда мерасонад, ки донишҷӯѐни курсҳои
поѐнӣ на ҳама вақт далелҳои воқеиро ба андозаи муайян ба инобат мегиранд, чизи
дидаашонро ба воқеият қабул намуда баъзан ба ночорӣ меафтанд.
Табиати кишвар дар маҷмуъ, компонентҳои алоҳидаи он, алоқамандии онҳо дар инкишоф,
яъне аз нуқтаи назари табиӣ - таърихӣ омӯхта мешавад. Табиати кишварро ҳамчун як қисми
табиати масоҳати васеъ – ноҳия, вилоят, ҷумҳурӣ, минтақаҳои табиӣ, мамлакат дидан мумкин
аст. Барои ҳамин дар ҷараѐни омўзиш бояд тарҳи он аз табиати умумии ноҳияҳои калон муайян
карда шавад.
Дар нақшаи таълимии ихтисосҳои география, география ҳифзи табиат, геоэкология,
географияи сайѐҳӣ ва менеҷменти саѐҳати Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” таҷрибаомӯзии таълимии саҳроӣ дар
курсҳои 1 ва 2 – юм, таҷрибаомӯзии комплексии минтақавӣ дар курси 3 – юм пешбинӣ
шудааст, зеро табиат бевосита имконияти алоқаи воқеиро бо объектҳову маводҳои аслӣ ба
амал меорад, интиқоли донишро ба муҳити таълимии ҷолиби сифатан аз аудитория
бартаридошта мубаддал месозад.
Ҳамин тариқ, раванди таълим дар таҷрибаомӯзиҳои саҳроӣ ва комплексӣ тавассути
фаъолияти мақсадноки оила, муассисаи таълимӣ, масъулони ҳудудҳои табиии
муҳофизатшаванда, объектҳои иқтисодӣ ба роҳ монда шуда, бевосита дар мавзеъҳои табиӣ ва
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корхонаҳои иқтисодӣ сурат мегирад, ки ландшафти табиӣ, минтақаҳои мухталифи иқлимӣ,
релефи гуногун, технологияи истеҳсолот диққати муҳассиллинро ба худ ҷалб менамоянд.
Ба андешаи мо, табиат дар канори муҳити таълимӣ воситаи самараноки таълим ва тарбия
маҳсуб ѐфта, имкониятҳои пуриқтидори педагогии ташаккули майл ба арзишҳои
ватандӯстии донишҷӯѐнро дорост, зеро таҳқиқоти гузаронидашуда собит намуд, ки
имкониятҳои педагогии таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ ва
комплексӣ воситаи
самараноки ташаккули арзишҳои ватандӯстӣ дар донишҷӯѐн гардида, тавассути
мубрамгардии захира ва иқтидори мувофиқ: аксиологӣ (интиқоли арзишҳо ва таърихи
табиат, ки дар ҷараѐни шаклгирии объектҳои табиӣ, ѐдгориҳои табиӣ, оқибати ҳодисаҳои
табиӣ, изу акси боқимондаи мавҷудоти зинда, сарчашмаҳои ибтидоӣ зоҳир мешавад);
маърифатӣ (донишандӯзӣ тавассути такя ба сарчашмаҳо, объектҳои табии аслӣ, эҳсосоти
баланд аз мушоҳидаи иншоотҳои табиӣ, чун шаршара, дарѐ, вулқон, чашма ва ғ.), хусусияти
маърифатии ҳодисаҳои табиӣ, ҳавасмандӣ ҷиҳати таҳқиқоти мустақилона, фаъолияти
эҷодӣ)); иҷтимоикунанда (муносибат нисбат ба ѐдгориҳои табиӣ, дарки шахсии ҳодисаҳои
табиӣ, инъикоси мушкилоти ҷамъияти муосир ва минтақаҳои алоҳида); ахборотӣ –
мундариҷавӣ (мувофиқат ба стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ, алоқаи байни фанҳо,
вариативнокии раванди таълим дар таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ ва комплексӣ); эҷодӣ
– арзишӣ (таъсири субъективу объективии муассисаи таълимӣ ва мавзеъҳои табиӣ,
мамнуъгоҳу парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, ки дар асоси ҳамкории дуҷониба ба роҳ монда
мешавад); ташкилӣ – вазифавӣ (омӯзгору донишҷӯ, фазоӣ – объектӣ, муҷаҳҳаз будан бо
маводи техникии коркарди натиҷаи таҷрибаомӯзиҳои таълимии саҳроӣ ва комплексӣ) амалӣ
мегардад.
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В последние годы в современном обществе происходят радикальные изменения во всех сферах
человеческой деятельности, включая образовательную среду, когда на смену прежним
педагогическим технологиям приходят новые, более прогрессивные. Одной из таких технологий
стало дистанционное обучение. Это, пожалуй, один из наиболее актуальных способов трансляции
учебной информации между преподавателями и студентами, в условиях, когда перед
образовательным сообществом объективно возникают препятствия для «живого» общения
между преподавателем и студентом.В статье описывается опыт организации дистанционного
обучения по предмету «Программирования», когда студентов вводят в проблемные ситуации,
требующие умения мыслить, анализировать задания, создавать проекты, видеть основные
проблемы.Для контроля и закрепления пройденных тем и заданий в выбранных нами курсах
предусмотрены задания-тесты и консультации по «горячей линии», электронный журнал,
ведущийся преподавателем. Итоговое занятие организуется обязательно в виде конференции, на
которой студенты могут вести диалог не только с преподавателем, но и друг с другом.
Вожаҳои калидӣ: омӯзиши фосилавӣ, таълимии технологияи фосилавӣ, алоқа, ҳамкорӣ,
муносибат, худидоракуу маҷбурӣ, портал дар сомона, информатика, барномасозӣ
Дар солҳои охир дар ҷомеаи имрӯза дар ҳамаи соҳаҳои фаъолият тағйирот ворид менамоянд, аз
ҷумла таълимӣ, ҳангоме, ки омӯзгори пешрафта меоянд . Яке аз чунин технология омӯзиши
фосилавӣ мебошад. Ин яке аз мубрами роҳҳои пахши таълимӣ иттилоот байни омӯзгорон ва
донишҷӯен бошад, дар шароите, ки монеаҳо барои "зинда" муносибат байни муаллим ва донишҷӯ
мебошад.Дар ин мақола тасвир ва таҷрибаи ташкилоти таълим аз фанҳои "Методикаи таълими
Информатика" ва "Барномасозӣ", вақте ки донишҷӯен дар вақти маҳорати фикрӣ, таҳлили
супоришҳо, лоиҳаҳои эҷодӣ танқисӣ мекашанд фаҳмонида шудааст. Барои назорат ва мустаҳкам
кардани мавзӯъҳои гузашта барои курсҳои пешбинӣ шудаи мо супоришҳои тестӣ ва машваратҳо,
журналҳои электронӣ оид ба "робитаи мустақим” аз тарафи омӯзгор дохил шудааст. Ҷамъбасти
дарс дар намуди конфронсӣ гузаронида мешавад, ки дар он донишҷӯѐн на танҳо бо омузгор балки бо
ҳамдигар саволу ҷавоб намоянд.
Keywords: distance learning, distance learning technology, interaction, cooperation, relationship, forced
self-isolation, portal, website, technology, labor training.
In recent years, modern society has undergone radical changes in all spheres of human activity,
including the educational environment, when new, more progressive technologies replace the previous ones.
Distance learning has become one of these technologies. This is probably one of the most relevant ways of
transmitting educational information between teachers and students, in conditions when the educational
community objectively faces obstacles to "live" communication between teachers and students.This article
describes the experience of organizing distance learning on the subject of "Programming", when students
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are introduced to problem situations, requiring the ability to think, analyze tasks, create projects, and see
the main problems. To control and consolidate the completed topics and tasks in the courses we have
chosen, there are tasks-tests and consultations on the "hotline", an electronic journal maintained by the
teacher. The final lesson is organized in the form of a conference, where students can have a dialogue not
only with the teacher, but also with each other.
В последние годы в современном обществе происходят радикальные изменения во всех
сферах человеческой деятельности, включая образовательную среду, когда на смену прежним
педагогическим технологиям приходят новые, более прогрессивные.
Одной из таких технологий стало дистанционное обучение. Это, пожалуй, один из наиболее
актуальных способов трансляции учебной информации между преподавателями и студентами,
в условиях, когда перед образовательным сообществом объективно возникают препятствия
для «живого» общения между преподавателем и студентом.
Наше внимание сегодня привлекает все, что касается функционального взаимодействия и
сотрудничества главной составляющей образовательного процесса (тандема «ПреподавательСтудент»), ибо налаживание устойчивых структурных связей внутри этой пары является
решающим фактором. Именно взаимодействие этих двух ключевых фигур влияет на
эффективность и успешность учебного процесса. Здесь следует понимать, что успешный
результат может быть получен лишь за счет инноваций - внедрением нестандартных форм и
методов взаимодействия между преподавателем и студентом и созданием научно-методической
системы непрерывного образования в рамках единого образовательного пространства.
Педагогическое сотрудничество этих ключевых фигур и то, какие современные
образовательные технологии будут при этом использованы, напрямую влияют на успешность
обучения и воспитания студентов.
Разумеется, взаимоотношения преподавателей и студентов должны соответствовать
демократическим принципам современного общества, предполагающим, что:

Преподаватели, в силу своего служебного положения, в состоянии влиять на
студентов и оказывать на них определенное психолого-педагогическое воздействие;

Личность преподавателя должна быть примером для студентов;

Процесс обучения должен пробуждать в студентах интерес к обучению;

Преподаватели должны помогать студентам адаптироваться к современным
условиям жизни [3].
В наши определенная часть студентов стремиться к продолжению своего высшего
образования в условиях новой образовательной среды (магистратуры, ординатуры,
аспирантуры и т.п.), позволяющие продолжить профильное образование и, тем самым,
существенно повысить профессиональный уровень. По этой причине, перед нашими ВУЗами
остро ставится задача по обеспечению полноценного образования нужного профиля и уровня
для данной категории лиц. Одним из способов решения этой задачи может стать
дистанционное обучение. Это, пожалуй, один из наиболее актуальных способов трансляции
учебной информации между преподавателями и обучаемыми, доказательством чему являются
периодически возникающие перед образовательным сообществом объективно возникающие
внешние факторы. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно упомянуть пандемию,
возникшую вследствие массового распространения коронавирусной инфекции, когда
парализовала практически все страны мира, в которых прервали полностью или частично
промышленный сектор, сфера услуг и другие виды человеческой деятельности. В условиях
вынужденной самоизоляции образовательные учреждения нашли выход в переходе на
удаленный режим обучения.
Термин "дистанционное обучение" (англ. distance education) еще до конца не устоялся как в
русскоязычной, так и в англоязычной педагогической литературе. Наиболее часто встречаются
два варианта: "дистанционное образование" (distant education) и "дистанционное обучение"
(distant learning). Кроме этого, отдельные зарубежные исследователи, учитывая особую роль
телекоммуникациям в организации дистанционного обучения, предлагают пользоваться
термином «телеобучение» (teletraining). Но, тем не менее, термин "дистанционное обучение"
все же считается наиболее предпочтительным [10].
Теперь рассмотрим вопрос, а кто же должен организовывать дистанционное обучение, какие
подходы и какие педагогические технологии могут быть для этого задействованы?
По-нашему мнению, ответ следует искать в использовании дистанционного обучения,
спроектированного силами преподавателей, проявивших себя как наиболее профессиональные
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специалисты. Это, в первую очередь, победители территориальных педагогических конкурсов,
обладающие большим педагогическим опытом и компетентностью.
Преподаватели2020

победители
различных конкурсов - это своеобразный «клуб» профессионалов, перспективное
педагогическое сообщество творческих преподавателей, имеющих собственные научные
разработки - авторские программы и методики.
Именно на них может быть возложена ответственность за развитие дистанционного
обучения в каждом конкретном образовательном учреждении [9].
В данной статье рассмотрены некоторые моменты в организации дистанционного обучения.
Во-первых, это тщательный отбор учебного материала, согласованного с государственным
стандартом содержания образования, Во-вторых, если речь идет о выпускниках школ, должны
быть учтены требования на вступительных экзаменах в ВУЗы и, в-третьих, должна быть
организована разно уровневая структуры подачи учебного материала.
Данная работа требует объединения усилий коллектива высококвалифицированных
преподавателей - предметников, одному преподавателю, каким бы высоким профессионалом
он бы не был, такая работа она не под силу. Здесь требуется сотрудничество ведущих
специалистов нескольких образовательных учреждений в подготовке содержания и программ
дистанционного обучения в различных предметных областях.
Отрадно отметить, что подобный опыт организации дистанционного обучения работы уже
имеется в ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика Бабаджана
Гафурова”, создавшего внутренний портал isu.ksu.tj/index.php/admin/sites/index и действующие
сайты:
Информационная система университета http://isu.ksu.tj
Электронная библиотека университета http://dlib.ksu.tj
Центр тестирования университета http://mt.ksu.tj
Дистанционное обучение http://fosila.ksu.tj
Антиплагиат
http://antiplagiat.ksu.tj
Сайт для программ
http://prog.ksu.tj
Облачное хранилище для хранения информации http://cloud.ksu.tj
Сайт науки
http://ilm.ksu.tj
Сайт для видеоконференций http://meet.ksu.tj
Для получения первого опыта дистанционного обучения, в качестве обучающего курса нами
был выбран предмет «Программирование» для студентов специальности «Информатика»
факультета математики ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика
Бабаджана Гафурова». Теоретический блок данной образовательной области содержит в себе
цельное и достаточно компактное изложение темы, список используемой литературы, советы,
примеры решения задач и представляет собой квинтэссенцию накопленного методического
опыта преподавателя. Весь этот объем информации находится на страницах http://dlib.ksu.tj
университета.
Студентам, обучающихся дистанционно, предлагается два способа работы: активный и
ознакомительный.
На ознакомительном этапе обучения каждый студент получает возможность зайти на
вышеупомянутый сайт, ознакомиться, скопировать учебные материалы и использовать их в
дальнейшем обучении. Активный этап дистанционного обучения предполагает выполнение
заданий с отправкой их по электронной почте для проверки преподавателем и строится на
организации двухсторонней связи между преподавателями и студентами. Предварительно
проведенное тестирование для желающих добровольно участвовать в активном этапе
дистанционного обучения предполагало регистрацию участника с указанием его фамилии,
имени, факультета и курса и присвоением ему индивидуального пароля ID.
«Под понятием «активность» в педагогическом аспекте понимается свойство личности,
проявляющая в виде готовности, стремлении к самостоятельной деятельности, а также
выраженное отношение к самой деятельности, осуществляемой при выборе наиболее
рациональных путей достижения цели» [1].
Презентованные студентам тесты, содержали вопросы из
разных предметов,
распределенные по уровням сложности, возрастающей от задания к заданию. При этом
некоторые вопросы в заданиях дублировались в целях закрепления знаний и навыков при
решении задач. Задания рассчитаны на 45-50 минут работы, исходя из необходимости
недопущения умственной перегрузки студентов. Ответы на свои задания студенты высылали
через электронную почту, указывая свой личный пароль, номер задания и вариант ответов.
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Преподаватель, в свою очередь, обрабатывал полученные задания и их результаты отмечал в
своем электронном журнале.
Скорость прохождения заданий зависит от оперативности студентов, а сам сайт
предусматривает возможность подсоединиться любому студенту к дистанционному обучению
в данном учебном периоде. В любом случае студенты получают от преподавателя
обработанный результат своего задания в виде суммы баллов по мере прохождения
установленного этапа обучения. Наиболее важным и оперативным способом общения между
преподавателем и студентом в системе дистанционного обучения считается организация
прямой (оперативной) связи преподавателя и студента. Для этого используется страница
http://meet.ksu.tj.
Дистанционное обучение предоставляет возможность получения студентами регулярных
консультаций по предметам, когда в онлайн-режиме они могут получить ответы на
возникающие вопросы. В любом случае, студенты могут рассчитывать на живую
консультацию, когда преподаватель-предметник отвечает на вопросы, интересующие студента,
он может посоветовать список дополнительной литературы, выяснить все проблемы и
трудности студента. Если преподаватель приходит к пониманию, что тема усваивается с
трудом (по характеру вопросов студента), он может выдать дополнительный разъяснительный
материал. Такой вид взаимодействия в условиях реальной обратной связи преподавателя и
студента, помогает преподавателю вносить изменения и корректировать теоретическую часть
урока или урока-лекции [2].
B дальнейшем, после получения первого опыта, дистанционное обучение было
организовано нами и по курсу «Програмирования», в котором студентам предстояло
приобрести базовые представления о языках програмирования, характеристиками
алгоритмов, типами данных. Данный курс знакомит студентов с существующими с
методологическим аппаратом и базовыми теоретическими положениями категорий,
современными технологиями, развивает навыки в использовании их в качестве учителя
информатики в общеобразовательном учреждении. Дистанционное обучение предмету
«Програмирования» должно способствовать раскрытию способностей студентов, достижению
профессиональных целей и, через обучение, приобщать их к реальной практической
деятельности.
Основное назначение
курса «Технология»
- раскрытие и развитие способностей,
формирование профессиональных устремлений и жизненного плана посредством обучения и
включения в реальную практическую деятельность, творческое развитие и воспитание
студента.
Термин «технология» у большинства людей ассоциируется с обработкой различных
материалов разнообразными способами и имеет отношение к изготовлению чего-либо.
Уточним сразу – понятие «технология» может быть применено практически ко всем сферам
человеческой деятельности и употребляется работниками не только сферы производства технологами, механиками, экономистами или бухгалтерами. Это понятие применимо и в
образовательном сообществе, где успешно применяются педагогические технологии.
Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — «слово», «мысль»,
«смысл», «понятие»).
По Ожегову С.И. «Технология – совокупность производственных процессов в определѐнной
отрасли производства, а также научное описание способов производства» [4].
Павлов М.Б. трактует понятие «технология» несколько шире, как:
1). Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы
сырая, материала или полуфабриката в процессе производства, например, технология
металлов, химическая технология, технология строительных работ.
2) Наука о способах воздействия на сырьѐ, материалы или полуфабрикаты
соответствующими орудиями производства» [5].
Результаты дистанционного обучения могут быть более впечатляющими, в случае
расширения его обучением в системе дополнительного образования и в учебных центрах до
профессиональной и начальной профессиональной подготовки. Сегодня сфера
дополнительного образования стала неотъемлемой составной частью системы образования и
профессионального становления студентов и является важной составной частью комплексного
обучения и воспитания студентов. Задачи дополнительного образования студентов тесно
переплетаются с задачами дистанционного обучения и зачастую решаются в учебных заданиях
в форме имитации и моделирования практической деятельности взрослых.
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На более поздних стадиях профильного обучения студентов, дополнительное образование
становится составной частью до профессиональной и начальной профессиональной
2020

подготовки.
В рамках дистанционного обучения, ориентированного на практику,
дополнительное образование приобретает иную сущность: функционально оно превращается
из элемента системы в основу непрерывного образования и повышения квалификации
студента – будущего специалиста. Именно эти принципы закладываются в основу заданий,
предлагаемых нашим студентам для решения. Они вводят студентов в искусственно
смоделированные проблемные ситуации, требующие умения мыслить, анализировать задания,
создавать проекты, видеть основные проблемы. Студенты в дистанционном обучении чаще
всего не получают готовых проектов, им предлагается их перечень вместе со списком
дополнительной литературы.
Проекты (от лат. «proicere» - проектировать) в данном аспекте рассматриваются как
специальная форма решения проблем и для нас они интересны не только с точки зрения
теории обучения и с дидактической точки зрения, они широко распространены и на
производственной практике [8].
«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением средств информатизации и
телекоммуникации при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника» [7].
Для контроля и закрепления пройденных тем и заданий в выбранном нами курсе
предусмотрены виртуальные задания-тесты и консультации по «горячей линии», электронный
журнал, ведущийся преподавателем. Итоговое занятие организуется обязательно в виде
конференции, на которой студенты могут вести диалог не только с преподавателем, но и друг с
другом. Конечными результатами технологического образования можно считать «…
повышение уровня технической подготовки, конкурентоспособности, социальной
устойчивости выпускников ВУЗа на рынке труда, их готовность к профессиональному
обучению и развитию на протяжении всего периода профессиональной деятельности» [6].
На основании выше изложенного, можно заключить, что в современных условиях
дистанционное обучение еще не приобрело устойчивые формы и находится в стадии
динамического развития его форм и методов. Но уже сегодня очень трудно переоценить вклад,
который вносит дистанционное образование в дело развития образовательного
информационного пространства.
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Вожаҳои калидӣ: Бедил, поэтика, ғазал, шеър, адабиѐти форсизабони Ҳинд
Тақриз ба арзишдоварии китоби “Поэтикаи ғазалиѐти Мирзо Абдулқодири Бедил”-и Н.Нуров
ихтисос ѐфтааст. Қайд мешавад, ки таҳқиқоти анҷомѐфта ба баррасии ҳунари шоирии Бедил,
хоса поэтикаи ғазалиѐти шоир, таъсири шоирони гузашта ба шеъри Абулмаонӣ ва таасури Бедил
ба суханварони баъд аз ӯ бахшида шудааст.Муаллифони тақриз бар он кӯшиш намудаанд, ки бобу
фаслҳои китоби мавриди назарро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда, арзишу аҳамияти
таҳқиқоти анҷомѐфтаро муайян созанд.Зимни баррасии китоб ҳамчунин баъзе таклифу
мулоҳизоти нигорандагон ироа гардида ва камбуду норасоиҳои рисола ишора шудаанд. Муаллифон
бар инанд, ки китоби мазкур марҳилаи наве дар шинохти поэтикаи ғазалиѐти Бедил буда, дар илми
адабиѐтшиносии тоҷик ҳамчун пажӯҳиши бунѐдӣ ба ҳисоб меравад.
Ключевые слова: Бедиль, поэтика, газель, поэзия, персидская литература Индии
В рецензии анализируются концептуальные положения монографии Н. Нурова «Поэтика
газелей Мирзо Абдулкадира Бедиля». Акцентируется внимание на то, что в рецензируемой книге
впервые в истории таджикской литературы были подробно изучены вопросы поэтики, стилистики
и языка газелей Мирзо Абдулкадира Бедиля, влияния ранних поэтов на поэзию Абульмаони и
влияния Бедиля на последующих поэтов. Авторы постарались тщательно проанализировать
главы и разделы данной книги и определить ценность и важность исследования. При
рецензировании книги были внесены предложения и замечания авторов, отмечены недостатки и
упущение в монографии. Авторы считают, что эта книга является новым этапом в изучении
поэтики газелей Бедиля и рассматривается как фундаментальное исследование в бедиловедении.
Key words: Bedil, poetics, ghazals, poetry, Persian literature of India
The reviewers analyze the conceptual provisions of N.Nurov`s monograph entitled as “Poetics of Mirzo
Abdulkadir Bedil`s Ghazals”. Particular attention is focused on the fact that in the book under review, in
the history of Tajik literature and the issues concerned with poetics, stylistics and language of Mirzo
Abdulkadir Bedil`s ghazals; the influence of early poets over Abulmaon`s poetry and impact of Bedil upon
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subsequent poets were studied in details, for the first time. The reviewers have made an endeavor to
carefully canvass the book in question`s chapters and sections and determine the value and importance of
the conducting consideration. While reviewing the book, suggestions and comments of the reviewers were
made shortcomings and omissions in the monograph were underscored. The reviewers believe that the
mentioned book is considered to be a new stage in the study of poetics of Bedil`s ghazals and as a
fundamental research in the field of Bedil studies.
Мирзо Абдулқодири Бедил аз зумраи маъруфтарин суханварони форсигӯи Ҳиндустон
мебошад, ки аз замони зидагияш то имрӯз таваҷҷӯҳи шоирону тазкиранигорон ва аҳли
таҳқиқро ҷалб намудааст. Дар баробари он чӣ дар тазкираву сарчашмаҳои замони Бедил ва
асрҳои баъд дар робита ба мақому манзалати шоир дар адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ ибрози назар
шудааст, дар давоми панҷоҳ соли охир баррасию таҳқиқи рӯзгору осори шоир, махсусан тасҳеҳу
нашри осори ӯ, вижагиҳои ҳунарию бадеӣ, сабку услуб, забон ва тарзи баѐн, сохтору
мундариҷа, таъсиргузорию таъсирпазирӣ ва амсоли ингуна масоил таваҷҷӯҳи муҳаққиқони
ватанию хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. Боиси қайд аст, ки дар ин замина корҳои арзишманде
ҳам роҷеъ ба бедилпажӯҳӣ дар адабиѐтшиносии ҷаҳон ба амал омадаанд. Бо ин ҳама таваҷҷӯҳ
ва таҳқиқи донишмандон роҷеъ ба аҳамияти адабии осори шоир ва мақому ҷойгоҳи суханварии
ӯ дар таърихи адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ, бешак метавон гуфт, ки бо он ҳама густурдагӣ ва мақому
ҷойгоҳе, ки дар адабиѐти классикии мо дорад, то кунун масъалаҳои поэтикии ашъори шоир,
махсусан ҷанбаҳои ҳунарию бадеӣ ва мавқеи ӯ дар ғазалсароӣ комилан баррасию таҳқиқ
нагардидааст. Бояд таъкид дошт, ки омӯзишу таҳқиқи ҷанбаҳои поэтикии ашъори шоирон аз
рукнҳои муҳими шинохти вижагиҳои ҳунарии шеър ба шумор меравад. Аз ин рӯ, имрӯз замоне
фаро расидааст, ки барои ҳарчи беҳтар таҳқиқ намудани ҷанбаҳои ҳунарӣ ва вижагиҳои бадеии
ашъори шоирон масъалаҳои поэтикии ашъори онон ба доираи таҳқиқ кашида шаванд.
Боиси фараҳмандӣ ва нишот аст, ки чанде қабл дар заминаи бедилпажӯҳӣ, махсусан
баррасии масъалаҳои поэтикии ғазалиѐти Абулмаонӣ монографияи доктори илмҳои филологӣ
Нуров Нуралӣ Норович таҳти унвони “Поэтикаи ғазалиѐти Мирзо Абдулқодири Бедил”[1]
тавассути нашриѐти “Ношир”ба зевари табъ ороста гардид.Қобили зикр аст, ки муаллифи
китоб солҳои зиѐд роҷеъ ба вижагиҳои осори Бедил таҳқиқ анҷом дода, натиҷаҳои пажӯҳиши
илмии худро дар чандин ҳамоиши байналмилалию ҷумҳуриявӣ ироа намуда, дар шакли
мақолоту маҷмӯаҳо дар маҷаллаҳои илмии ватанию хориҷӣ ба нашр расонидааст. Мусаллам
аст, ки Н.Нуров аз зумраи муҳаққиқони хуби осори Бедил дар радифи бедилшиносони
кишварҳои форсизабон мебошад, ки тайи солҳои зиѐд бо таълифи осори илмии худ роҷеъ ба
паҳлӯҳои гуногуни осори Абулмаонӣ ин гуфтаҳоро ба субут расонидааст. Китоби “Поэтикаи
ғазалиѐти Мирзо Абдулқодири Бедил” натиҷаи таҳқиқоти пурдоманаи муаллиф дар заминаи
корҳои бедилпажӯҳияш мебошад, ки дар зарфи солҳои зиѐд таълиф шудааст. Аз ин рӯ, метавон
изҳор дошт, ки китоби “Поэтикаи ғазалиѐти Мирзо Абдулқодири Бедил” дар марҳилаи нави
бедилшиносӣ як падидаи тозае дар шинохти вижагиҳои поэтикии ғазалиѐти Бедил ба шумор
меояд.Китоби мазкур аз муќаддима, панҷ бобу бист фасл, хулоса ва феҳрасти адабиѐт иборат
аст. Дар муқаддима муаллиф зарурати таҳқиқи ҷанбаҳои поэтикии ғазалиѐти Абулмаониро дар
натиҷаи баррасии корҳои то кунун аз тарафи бедилпажӯҳони ватанию хориҷӣ ба анҷомрасида
ба миѐн гузошта, ҳадафу мақсад ва тарҳи кори худро дар пажӯҳиши масъалаҳои поэтикии
ғазалиѐти шоир баѐн доштааст. Дар ин замина муаллифи китоб таъкид намуда, ки ҳарчанд дар
давоми панҷоҳ соли охир пажӯҳишҳо дар кишварҳои Ҳиндустон, Покистон, Афғонистону Эрон,
Тоҷикистону Ӯзбекистон, Руссия ва ҳатто Итолиѐ дар робита ба афкору андеша ва ҳунарии
шоирии Бедил ба миѐн омадаанд, вале то кунун масоили марбут ба поэтикаи ашъори суханвар
дар сурати рисолаи ҷудогона таҳқиқ нашудааст. Аз гуфтаи муаллиф чунин бармеояд, ки китоби
“Бутиқои Бедил”-и Абдулғафури Орзу ҳам ба кулли масъалаҳои поэтикии ашъори Бедилро
фаро нагирифтааст ва ҳамчунин бахше аз матолиби китоби мазкур ба таъсири суханварони
пешин ба шеъру андешаи Бедил бахшида шудааст. Аз ин рӯ, Н.Нуров ба баррасии масъалаҳои
поэтикии ғазалиѐти шоир пардохтааст. Дар робита ба фарогирии масъалаҳои поэтикӣ муҳаққиқ
баҳс ороста, таъкид мекунад, ки “мафҳуми поэтика дар адабиѐтшиносии ватаниву хориҷӣ аз
доираи васеи фаҳмиш бархурдор аст”[1,с.4]. Дар идома Н.Нуров дар асоси гуфтаҳои
донишмандон дар мавриди фарогирии масъалаҳои поэтикии осори адабӣ масоиле ҳамчун;
поэтикаи сохтори асар, поэтикаи забони осори адабӣ, шеваҳои шоиронаи корбурди вожагони
куҳан, вежагиҳои сужаи асар, сабки нигориш, образ, тасвир, таъсири аносири поэтикии
суханварони дигар ба эҷодиѐти як шоир ва амсоли ин таъкид доштааст.Дар заминаи
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масъалаҳои поэтикии ѐдшуда, муҳаққиқ ғазалиѐти Бедилро аз назари корбурди шоиронаи
вожаву мафоҳими мустаъмал дар фарҳанги мардумӣ ва ифодакунандаи суннату оинҳо,
2020 
зарбулмасалу мақол, шеваҳои корбурди саноеи бедеӣ, тасвир ва тасвирсозӣ, мазмунофаринӣ,
сабкшиносӣ ва усули ҳунармандонаи баѐни мавзӯоти гуногун, шарҳ ва маънигузории хос,
таъсири эҷодиѐти шоирони гузашта ба Бедил, нақши Бедил дар ташаккули мактаби хосаи
шеърӣ дар қаламрави адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ дар бобу фаслҳои китоб ба доираи таҳқиқ
гирифтааст. Чизи дигаре, ки қобили таваҷҷӯҳ аст, ин ки муаллиф поэтикаи ғазалиѐти Бедилро
“бори нахуст аз назари татбиқи меъѐрҳои балоғати ҳиндӣ дар шеъри форсӣ ба риштаи таҳқиқ
гирифтааст[1, с.16]. Ҳамчунин аз муқаддимаи муаллиф бармеояд, ки ӯ дар баробари омӯзишу
таҳқиқи амиқи пажӯҳишҳои то кунун анҷомдодаи муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, аз муҳимтарин
сарчашмаҳо роҷеъ ба Бедил ва осори ӯ, аз қабили нусхаҳои хаттии осори шоир маҳфуз дар
китобхонаҳои Ризо Ромпур, Алигарҳ, Патна, Аграи Ҳинд, Ганҷбахш, Панҷоби Покистон,
Китобхонаи милли Тоҷикистон, Китобхонаи ба номи А.Берунии Тошканд, нашрҳои дар
Тоҷикистон, Эрону Афғонистон ва Ҳоланд анҷомѐфта, ду нусхаи хаттии шарҳи девони Бедил ва
сарчашмаҳои дигари илмии марбут ба мавзӯъ истифода намудаст, ки аз як тараф дастрасии
муаллифро ба сарчашмаҳои муҳиму асили Бедил гувоҳӣ диҳад, аз тарафи дигар метавон гуфт,
ки таҳқиқи масъалаҳои дар китоб баррасишуда бар пояи манобеи муътамади илмӣ ба амал
омадааст.
Боби аввали китоб “Сохторшиносии ѓазал ва тањаввули он дар эљодиѐти Бедил” унвон дорад,
ки шомили чор фасл мебошад.
“Мирзо Бедил ва таҳаввули сохториву мавзӯии ғазал дар адабиѐти классикии тоҷик” унвон
дорад фасли якуми боби аввал. Дар ин фасл муаллиф дар бобати сайри таърихии таҳаввули
ғазал дар адабиѐти классикии форсӣ-тоҷикӣ то замони Бедил, дар асоси китобу сарчашмаҳои
илмӣ андешаронӣ намудааст. Ба андешаи муаллиф то замони Бедил аз назари сохтору муҳтаво
таҳаввулоти чамрасе дар ғазал тавассути бузургтарин чеҳраҳои адабӣ шурӯъ аз устод Рӯдакӣ то
Ҳофизу Камоли Хуҷандӣ ба вуқӯъ пайваста буд. Бо овардани далелҳои илмӣ муҳаққиқ ба субут
расонидааст, ки Бедил дар ғазалсароӣ назар ба Аттору Саъдӣ, Мавлоною Ҳофиз ва дигарон
дошта, дар осораш ба эҳтироми хосае аз онон ѐд намудааст. Муаллиф бар ин назар аст, ки маҳз
эътирофи мақоми шоирони бузурги ғазалсарои форсӣ-тоҷикӣ ва таъсири афкору андешаи онон
боис бар он шуда, ки Абулмаонӣ “дар кашфи роҳи тоза ва ба қавли худаш “борики сухансанҷӣ”
муваффақ гардида, бар инқилоби фикрӣ ва ҳунарӣ дар шеър даст ѐбад” [1, с.23]. Ҳамингуна
муҳаққиқ ба натиҷае мерасад, ки Бедил дар натиҷаи огоҳии комил аз адабиѐти классикии форсӣтоҷикӣ дар таҳаввули ғазал, чи аз назари сохториву чи муҳтавоӣ ва чи аз диди ҳунари шоирӣ ва
сабкшиносӣ дошта, “муҳимтарин вижагиҳои ғазали классикиро бо шеваҳои тоза такмил
кардааст” [1, с.24].Муҳаққиқ бар ин назар аст, ки маҳз “сайди маъниҳои ноб” боис бар он
гардида, ки Абулмаонӣ дар сохтори ғазали классикӣ “навъе таҷаддуд ворид намуда, аз сарҳади
бархе аз қоидаҳои маъмули зоҳирии шеър дар пояи муроҷиат ба маънӣ бурун равад” [1, с.25].
Яке аз дигаргуниҳои сохторӣ, ки муаллиф ба он ишора мекунад - “такрори қофия ва нуфузи
ғазалиѐт бо радифҳои ҳамгун” [1, с.25] мебошад, ки аз муҳимтарин вежагиҳои сохторӣ дар
девони Бедил маҳсуб меѐфтааст. То замони Бедил такрори қофия қобили қабул набудааст ва
Бедил дар заминаи тамоюл ба маъниофарии хеш гоҳо ду ва ѐ зиѐда аз он як вожаро ба ҳукми
қофия такрор мекунад, аммо калима дар коргоҳи тахайюли шоир маънии дигар касб мекунад.
Инчунин дар фасли мавриди таҳлил масъалаҳои теъдод ва ҳаҷми ғазалиѐти Бедил дар муқоиса
бо шоирони классик, махсусан Мавлоно, таҳаввули авзони арӯзӣ, мусиқии дохилии ғазал,
ибтикори Бедил дар истиқлоли мисраъ ва офаридани як ибора дар як мисраъ бо овардани
мисолҳо аз ғазалиѐти шоир таҳқиқу баррасӣ гардидаанд.
Фасли дуюми боби аввал “Бозтоби афкори адабии Бедил дар ѓазалиѐти ў” номгузорӣ
шудааст. Масъалаҳои асосие, ки дар ин фасл аз тарафи муаллиф бештар бар он таваҷҷӯҳ
шудааст, назари донишмандон ба сабку услуби баѐни Бедил ва нақду назари шоир роҷеъ ба
шеъри худ мебошад. Аз баррасӣ ва далелҳое, ки муаллиф дар фасли мазкур роҷеъ ба нуқтаи
назари аҳли адаб ба забони шеъри Бедил оварда, чунин бармеояд, ки аз замони зиндагии шоир
то ба имрӯз диққати аҳли таҳқиқро забони баѐни шоир ба худ ҷалб намудааст. Муаллиф бар ин
назар аст, ки ҳарчанд бештраи муҳаққиқон забони шеъри шоирро ибҳомофарин ва
мушкилписанд мехонанд, вале худи Бедил нисбат ба тарзи баѐни шеъраш таъкид намуда, ки:
“Дар тааммул бештар дорад равонӣ шеъри ман” [1, с.49]. Бо вуҷуди ин аз баррасиҳои муаллиф
бармеояд, ки дар мавридҳое худи Бедил ибҳомро дар суханаш эътироф намуда, барои дарки он
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“фаҳми тунд” лозим мешуморад ва гоҳо изҳори нигаронӣ намуда, ки “аз забони хаѐли ман касе
огоҳ нест”(53). Ҳамингуна муаллиф ба натиҷае мерасад, ки бо вуҷуди нақду назарҳои зидду
нақис аз тарафи донишмандон нисбати шеъри шоир, нигоҳи махсуси худи ӯ ҳам ба шеъру
андешаш қобили таваҷҷӯҳ аст ва маҳз бо ҳузури Абулмаонӣ дар қаламрави адабиѐти форсӣтоҷикӣ “зуҳури шеъри ба истилоҳ тафаккур” ба вуҷуд омадааст [1, с.49].
Унвони фасли сеюми боби мавриди таҳлил “Истиқлоли мисраъ, такрори қофия ва радифҳои
нодир” мебошад. Таҳлилу пажӯҳиши мақоми Бедил дар ташаккули истиқлоли мисраъ дар сабки
ҳиндӣ, ба сурати такрор овардани вожаҳо дар мавқеи қофия ва касби маъноҳои мухталиф,
дигаргуниҳо дар офариниши радиф дар ғазал аз масоили муҳими фасли мазкур мебошад, ки бо
овардани санадҳои зиѐде аз ашъори шоир муаллиф мушаххас намудааст. Дар натиҷаи таҳқиқи
масъалаи истиқлоли мисраъ дар сурудаҳои Бедил муҳаққиқ ба хулосае меояд, ки: “ду нуктаи
муҳим мӯҷиби арзѐбӣ аст: аввал ин ки ағлаби мисраъ дар ғазалиѐти Бедил маънии мустақил касб
карда, як матлаб дар он тавзеҳ ѐфта; дувум, ҳарчанд истиқлоли мисраъ дар ғазалиѐти ӯ нуфуз
ѐфтааст, аммо дарунмояи ин ду мисраи мустақил ба ҳамдигар пайванд доранд...” [1, с.60].
Такрор омадани як калима ба сурати қофияро дар ғазалиѐти Бедил муҳаққиқ аз муҳимтарин
вижагиҳои сохторӣ ба шумор меоварад, ки то замони Бедил дар адабиѐт навъе аз уюби шеърӣ ѐ
ҳашв ба ҳисоб мерафт. Таъкид мегардад, ки ҳарчанд дар ғазали сабки ҳиндӣ, хоса Бедил
“вожагон дар мақоми қофия такрор мешаванд, аммо маъниҳои шоиронаи мухталиф касб
мекунанд”(1, с.65). Дар баробари таҳаввулоти маъноӣ дар такрори вожаҳо дар мақоми қофия,
ба андешаи муаллиф Бедил ба офариниши дигаргуниҳое дар радифи ғазалҳои хеш даст ѐфта, ки
онро “радифҳои нодир низ метавон унвон кард” [1, с.68]. Аз назари муҳаққиқ такрори қофия ва
радифофаринӣ тавассути калимаву таъбирҳои мухталифи нодир Бедил ибтикороте ҳам дар
“маъниофарӣ, ҳам дар калимасозиву таркибофаринӣ” намудааст.
Фасли охири боби аввал “Вежагињои корбурди авзони ѓазал дар девони Бедил” номгузорӣ
шудааст. Аз баррасиҳои фасли мазкур чунин бармеояд, ки яке аз ибтикороти Бедил дар сохтори
ғазал истифодаи авзони мухталиф ва камтаҷрибашуда мебошад. Ба андешаи муаллиф яке аз
сабабҳои истифодаи авзони мухталиф ва камтаҷриба дар девони шоир ба теъдоди зиѐди ғазалҳо
дар девони Бедил марбут мебошад. Қайд мешавад, ки ҳанӯз сарчашмаҳои дар замони Бедил
таълифшуда роҷеъ ба корбурди вижаи авзони арӯз ишора шудааст. Ҳамчунин баррасиҳои
пажӯҳишгарони муосир роҷеъ ба мусиқии шеъри Бедил, махсусан корбурди вазни арӯз дар
девони шоир мавриди таҳлили муаллиф қарор гирифтааст. Дар натиҷаи таҳлили мақолаи
бедилпажӯҳон Ҳабиб Ҷадидулислом ва Насрин Шафоӣ зери унвони “Мусиқии берунии девони
Бедили Деҳлавӣ”, андешаҳои бедилшиноси тоҷик Бобобек Раҳимӣ ва Аҳмади Зокирӣ “Мусиқии шеъри Бедили Деҳлавӣ” қайд мекунад, ки дар баррасиҳои мазкур бештар корбурди
теъдоди буҳури арӯз мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Аз ин рӯ, муаллиф аз такрори
корбурди омории авзони ғазалиѐти шоир иҷтиноб варзида ба таҳқиқи вижагиҳои корбурди
баҳри комил ва баҳрҳои мутақорибу мутадорик ва раҷази шонздаҳрукна пардохдааст.
Чунонки қайд гардид, муаллиф бар ин назар аст, ки яке аз муҳимтарин ибтикорот ва ҳунари
Бедил дар сохтори ғазал маҳз дар истифодаи баҳрҳои камтаҷрибашуда, махсусан баҳри комил
мебошад, ки ҳануз тазкиранигорони замони Бедил бар ин ишора кардаанд. Баҳри мазкур аслан
хоси шеъри арабӣ буда, дар адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ камтар мавриди истифода қарор
гирифтааст. Маълум мегардад, ки дар девони Бедил баҳри комил, нисбат ба шоирони пешин
зиѐдтар ба кор рафтааст, ки миқдори он ба 60 ғазал мерасад. Дар идома муаллиф таҷрибаҳои
Бедилро дар баҳри комил аз ибтикороти муҳим дар сохтори ғазал ба шумор оварда, роҷеъ ба
сарчашма, таъсир ва сабабҳои таваҷҷӯҳ ва корбурди зиѐди баҳри комил дар девони Бедилро
мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор медиҳад. Ба андешаи муаллиф яке аз сарчашмаҳо ва
сабаби корбурди нисбатан зиѐди баҳри комил дар девони шоир таъсири шеъри қадимаи ҳиндии
ведоӣ ва санскрит мебошад, ки Бедил ошноии комил бар ин забон дошт ва ҳатто дар
сарчашмаҳо қайд мешавад, ки Бедил “Маҳабҳарата”-ро аз бар медонист.Дар асоси пажӯҳишоти
анҷомшуда, муаллиф қайд мекунад, ки “миѐни сохтори шеъри қадимаи ҳиндии санскрит, аз
ҷумла авзони ҳиҷоии ин навъи шеър ва қолиби мазкури баҳри комил аз чанд ҷиҳат шабоҳатҳо
ошкор мешавад” [1, с.83]. Ҳамчунин шеъри қадимаи ҳиндӣ аз 21 ҳиҷо иборат аст, ки ғазалҳои
дар баҳри комил сурудаи Бедил ҳам наздик ба ин миқдор ҳиҷоҳо мебошанд.
Дигар аз натиҷаҳои муаллифи китоб аз баррасии баҳри комил дар ғазалиѐти Бедил ин аст, ки
бештари ғазалҳои дар ин баҳр гуфтаи шоир чун ғазалҳои Мавлоно дорои қофияҳои дарунӣ
буда, дар сурати тақсим кардани як мисраъ ба ду, шакли рубоӣ ва дубайтӣ ѐ сохтори
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чаҳорпорае, ки дар шеъри муосир аст ба вуҷуд меояд. Муҳаққиқ ба хулосае мерасад, ки
таҷрибаҳои Бедил аз корбурди баҳри комилро метавон яке аз заминаҳои шеъри нав ба шумор
2020 
овард, ки навъе аз дароз шудани мисраъ худ тавсеа бахшидани сохтори ғазал, ки баъдан дар
шеъри муосир сохторшиканӣ дар шеъри нимоӣ ва истиқлоли ҳаҷми мисраъ дар шеъри сафед
пайванд мегирад.
Боби дуюми китоб “Сабкшиносӣ ва поэтикаи забони ғазалиѐти Бедил” унвон дорад, ки
шомили шаш фасл мебошад. Метавон боби мазкури китобро аз пурбортарин ва
арзишмандтарин бобҳои он ба шумор овард, ки масъалаҳои муҳими поэтикии ғазалиѐти Бедил,
ба монанди поэтикаи забони шеър ва забони бедилӣ, корбурди вожаҳои хос ва маъниофаринӣ
тавассути онҳо, воситаҳои тасвири бадеӣ, вожасозӣ ва шеваҳои хоси таъбирофаринӣ, вожаву
таркиб ва суннатҳои мардумӣ, шарҳ ва маънигузории шоирона дар девони Бедил дар фаслҳои
он шарҳу тавзеҳ гардидааст.
Фасли аввали ин боб “Поэтикаи забони шеър ва забони бедилӣ: сарчашмаҳои зуҳур ва
омилҳои интисоби печидагӯӣ ба он” ном дорад. Дар натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳо ва осори
таҳқиқӣ муаллиф ба ин натиҷа мерасад, ки роҷеъ ба масъалаи печидагӯӣ ва ибҳомофаринии
Бедил дар шеър ҳанӯз дар замони шоир ду назари шинохт ба вуҷуд омада буд. Гурӯҳи аввал ин
печидагӯӣ ва ибҳомофаринии шоирро мақоми ҳунарӣ ва таҷаддуди ӯ дар қаламрави шеър унвон
кардаанд. Аммо гурӯҳи дуюм ин печидагӯиҳои Бедилро нодида гирифта, ҳатто “ғайрифорсӣ, ки
тақлиди забони форсӣ кунад” гуфтаанд. Зимни муқоиса ва таҳлили ин ду назар муҳаққиқ қайд
мекунад, ки назари аввал ҳамчун эътироф ва истиқболи сабки бедилӣ унвон гирифт ва
заминаҳоро ҷиҳати ривоҷи ин сабк дар қаламрави шеъри форсӣ эҷод кард. Аммо ин ҳунари
сухангустарии Бедилро танқид намуданд, ба андешаи муаллиф ноогоҳӣ аз аслу ҷавҳар ва
сарчашмаҳои аслии шеъри Бедил мебошад. Ҳамин гуна Н.Нуров қайд мекунад, ки ҳарчанд
тазкиранигорону муҳаққиқон аз чунини шеваи баѐни Бедил танқид намудаанд, вале то кунун
роҷеъ ба сабабҳо ва заминаҳои руҷуи шоир ба чунин тарзи баѐн изҳори назар накардаанд.
Бо ин ҳадаф муаллиф дар фасли мазкур бештар ба сабаб ва сарчашмаҳои руҷуи шоир ба
печидагӯӣ пардохтааст. Қайд мешавад, ки Бедил дар баробари идомаи муҳимтарин суннатҳои
шеъри классикии форсӣ-тоҷикӣ инчунин аз таҷрибаҳои нодир ва ҳунарваронаеро бо такая ба
донишҳои омӯхтаи худ аз шеършиносии ақвоми дигар, махсусан шеъри қадимаи ҳиндӣ ба кор
бурдааст. Ба андешаи муаллиф “Бедил барои таҳаввулоти шеваи баѐн ва забони ғазалиѐти хеш
аз унсурҳои муҳими балоғати қадимаи ҳиндӣ низ суд ҷуста, муҳимтарин назария ва амалияҳои
онро шурӯ аз поэтикаи санскрит то назариѐти аҳли балоғаи қуруни вусто дар қолиби шеъри
тоҷикӣ татбиқ намудааст” [1,с.97].
Дар воқеъ, бо овардани мисолу далелҳои зиѐди илмӣ ва назари донишпажӯҳон муаллиф дар
ин фасл яке аз муҳимтарин масъалаҳои бедилпажӯҳиро ҳаллу фасл намудааст. Сарчашма ва
зуҳури забони бедилӣ ва ѐ ба истилоҳ сабки бедилиро муаллиф дар татбиқи унсурҳои поэтикаи
ҳиндӣ дар шеъри фосрӣ-тоҷикӣ тавассути Бедил унвон намудааст. Таъкид мекунад, ки маҳз
татбиқи муҳимтарин унсурҳои поэтикаи ҳиндӣ дар шеъри форсӣ-тоҷикӣ боис бар он шуда, ки
Бедил чун як шоири соҳибсабку соҳибмактаб дар қаламрави шеъри форсӣ-тоҷикӣ маъруфият
пайдо намояд. Маҳз таъсири унсурҳои поэтикаи шеъри қадими ҳиндӣ ва татбиқи он дар шеъри
форсӣ-тоҷикӣ боиси зуҳури як забони фавқулодда дар адабиѐти форсӣ бо фарогирии шеваҳои
хоси таркибсозиву вожаофарӣ гардидааст.
Бар асоси омӯзиши қиѐсии вижагиҳои поэтикаи қадими ҳиндӣ дар шеъри Бедил муаллиф дар
фаслҳои баъдии боби дуюм ба баррасии масъалаи поэтикаи забони шеър пардохтааст.
“Вожаҳои хос дар коргоҳи ҳунари шоирӣ ва маъниофариҳои Бедил” (дар мисоли вожаи нафас)
унвон дорад фасли дуюми боби мавриди таҳлил. Баррасии масъала дар фасли мазкур аз он ҷо
шурӯъ шуда, ки муаллиф зимни овардани вожаҳои нафас, мавҷ, ваҳтаду касрат, ҳайрат, ранг ва
амсоли инҳо таъкид мекунад, ки ҳарчанд дар девони Бедил ингуна вожагон корбурди фаровон
доранд, аммо бештари маврид шоир аз такрори маъно дурӣ ҷуста, бар он калимот маънии
тозаи шоирона бахшидааст.Дар мисоли вожаи “нафас” муаллиф корбурди чунин вожагонро
дар девони Абулмаонӣ ба доираи пажӯҳиш гирифтааст, ки ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. Вожаи
нафас дар девони Бедил ба таъкиди муаллиф аз басомадтарин вожагон мебошад, ки шоир
тавассути он ба сохтани таркибҳо, калимоти мураккаб ва таҳаввули маонии мухталиф
мушарраф гардидааст. Вожа ва таркибҳои офаридаи Бедил тавассути вожаи “нафас” дар
ашъори шуарои пешин ба назар намерасанд ва бештарашон офаридаҳои Абулмаонӣ Бедил
мебошад. Дар идома бо овардани вожаву таъбирҳои тавассути нафас офаридаи шоир бо зикри
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мисолҳо аз ашъори ӯ муаллиф ба шарҳу тавзеҳ ва баѐни масъалаи мавриди таҳлил пардохтааст.
Зимни таҳлилу баррасии калимаҳои мураккаб ва таркибҳое амсоли “нафасозмо”, “нафас дар
хун тапидан”, “нолаи хомӯшнафасон”, “нафасе занг бурун омадан” “тозиѐна доштани
нафас”,”қиѐмати тӯфоннафас”, “фусуни нафас”, “табу тоби нафас”, омаду рафти нафас”, “ҷома
пӯшидани нафас” ва ғайра муаллиф ҳунари маъниофаринии Бедилро дар мисоли як калима
нишон дода, ба натиҷае мерасад, ки воқеан Абулмаонӣ Бедил тавассути як калима вожаву
таркибҳои зиѐд офарад ва ба маонии мухталифе корбурд намояд, ки аз ҳунари волои шоирӣ ва
ибтикороти ӯ дар ғазал мебошад.
Дар фасли сеюми боби дуюм, ки “Васоити тасвири бадеӣ дар ғазалиѐти Бедил” унвон дорад,
муҳаққиқ дар мисоли санъатҳои киноя ва муаммо вижагиҳои корбурди санооти шеъриро дар
ғазалиѐти Бедил баррасӣ намудааст. Таъкид мегардад, ки санъати киноя дар шеъри форсӣтоҷикӣ аз пуркортарин санъатҳои адабӣ ба шумор меравад ва дар девони Бедил низ корбурди
фаровн дорад. Ба андешаи муаллиф корбурди киноя дар шеъри Бедил ба ҳаддест, ки шояд дар
ягон нафар аз шоирони дигар ба ин сурати истофадаро наметавон дарѐфт ва ба дараҷае аст, ки
дар ашъори шоир абѐтеро ба нудрат пайдо намуд, ки холӣ аз истифодаи киноя бошанд.
Ҳамчунин яке аз авомили мубҳам гардидани маърифати шеъри Бедилро муҳаққиқ ба корбурди
зиѐди киноя марбут медонад. Дар идома муаллиф бо овардани абѐти зиѐд аз девони Бедил
дараҷҷаи корбурди ин санъати шеъриро дар коргоҳи офариниши шоир мавриди таҳлил қарор
дода, вижагиҳои хосаи истифода аз ин санъати шеърӣ ва офаридани маъниҳои тозаро дар
ғазалиѐти Абулмаонӣ таъкид менамояд. Натиҷаи муҳаққиқ аз баррасии корбурди киноя дар
шеъри Бедил ин аст, ки дар баробари корбурди фаровон, ҳамчунин дар таҳаввули маъниофарӣ,
зуҳури таркибу ибораҳои тозаи шоирона, ки гунаи онҳоро камтар метавон дар адабиѐти форсӣтоҷикӣ пайдо намуд, таъсири зиѐд гузоштааст. Қайд мешавад, ки кинояро ҳам дар қатори
тамсилу ташхис, ибҳому истиора аз пуркортарин санооти адабӣ дар девони шоир номзад кард.
Дигар аз санъати бадеӣ, ки муҳаққиқ ба баррасии он дар девони Бедил пардохтааст,
вижагиҳои корбурди санъати муаммо мебошад. Корбурди санъати муамморо ҳам дар девони
Бедил муҳаққиқ ба яке аз авомили муҳими таҳаввулоти маъноӣ ва сохторӣ дар ғазалиѐти шоир
маҳсуб медонад. Чунин менамояд, ки дар ашъори шоирони то замони Бедил муаммо дар сурати
фард, қитъа ва ѐ дигар анвои шеърӣ ба кор равад, дар девони Бедил дар баробари абѐти
ҷудогона ҳамчунин ғазалҳоеро метавон пайдо намуд, ки пурра дар шакли муаммо суруда
шудаанд. Дигар ин ки бар асари ибҳомот ва печидагӯӣ дар шеъри Бедил муамморо аз
муҳимтарин вижагиҳои шеъри шоир дониста, “каломи Абулмаониро шеъри муаммоӣ унвон
кардаанд” [1, с.142]. Аз корбурди худи вожаи муаммо дар шеъри Бедил чунин менамояд, ки
шоир тарзи гуфтори муаммогунаро меписандидааст ва ҳангоми зикри ин вожа дар шеъри шоир
рамзе нуҳуфтааст. Бо овардани намунаҳо аз ғазалиѐти Бедил мавқеи санъати муаммо ва
вижагиҳои ҳунарию сохтории он дар идома аз ҷониби муаллиф таҳлилу баррасӣ ѐфта, дар охир
як ғазали Абулмаонӣ, ки ҳар байти он дорои як муаммо мебошад, тавзеҳ ѐфтааст.
Дар таърихи адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ Бедил аз зумраи маъруфтарин шоироне мебошад, ки бо
офаридани вожа ва таъбирҳои нодир дар ашъори хеш ҷойгоҳи баланд дорад. Дар баробари
таҳаввулоти фикрӣ ва ҳунарӣ дар шеър, дигар аз муҳимтарин хусусияти забони шеъри Бедилро
офариниши вожа ва таъбирҳои тоза бар худ ихтисос додааст. Тамоми бедилпажӯҳон ва
муҳаққион, ки роҷеъ ба Бедил таҳқиқот анҷом додаанд, яке аз вижагиҳои ҳунарӣ ва
махсусиятҳои шеъри ӯро дар офаридани вожа ва таркибҳои тоза қаламдод намудаанд. Аз ин рӯ,
муаллиф боби чаҳоруми китобро “Вожасозӣ ва шеваҳои хоси таъбирофаринӣ” унвон гузошта,
ба баррасии масъалаи мазкур бо диду назари тоза пардохтааст.
Дар натиҷаи омӯзиши ин вижагии поэтикии ғазалиѐти шоир муаллиф дар чор бахш
вожасозӣ, таркибофаринию таркибсозӣ ва ибораороии Абулмаониро дар асоси санаду далеҳои
мушаххас аз ашъори шоир ба доираи таҳқиқ гирифтааст. Шоистаи таъкид аст, ки воқеан
муаллиф зимни омӯзиши кулли девони шоир ва интихобу гузиниши муҳимтарин вожа ва
таркибҳои офаридаи Бедил, яке аз беҳтарин таҳқиқиқотро дар заминаи ҷойгоҳи Абулмаонӣ дар
офариниши вожаву таркибҳои шоиронаи нодир дар қаламрави шеъри форсӣ-тоҷикӣ анҷом
диҳад.
Дар бахши аввал вожаҳои мураккаб ва ибораҳоеро аз девони Бедил барраси намудааст, ки
ба шеваи хоси калимасозии Бедил барои ифодаи як маъно ва ҳатто теъдоди фаровони он дар
тафсири як калима омадаанд. Мисолҳои фаровоне дар ин бахш оварда шуда, ки аз ҷумла роҷеъ
ба ҳолати ориф дар мақоми ҳайрат аз девони Абулмаонӣ таркибҳое чун ҳайраткамин,
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барои мисол овардааст.
Дар бахши дуюм ибороти сеҷузъӣ ѐ серҷузъии офаридаи Бедил, ки барои ифодаи маънии як
мафҳум бунѐд шудаанд, мавриди таҳлил қарор додааст. Қайд мешавад, ки дар таркиби ин навъ
ибораҳо бештари маврид вожаҳои бакоррафта аз маънои аслии хеш дур рафта, барои баѐни
матлаби мавриди назари шоир ба кор рафтаанд.
Таркибҳое, ки аз чанд ҷузъ ѐ калима офарида шудаанд, дар бахши сеюм муаллиф баррасӣ
кардааст. Таркибҳое амсоли “тоқи абрӯи осудагӣ”, “димоғи замзамаи бениѐзӣ”, кафили
бурунхирозии ноз”, “сандали дарди сари ҳар шӯъла” ва ғайра шарҳу тавзеҳ дода шудааст.
Дар бахши чорум муаллиф ифодаҳоеро, ки дар қолаби воҳидҳои фразеологӣ дар коргоҳи
офариниши Абулмаонӣ сохта шудаанд, мавриди таҳлил қарор додааст. Дар ин замина муаллиф
қайд мекунад, ки Бедил дар зимни корбурди ингуна ифодаҳо пеш аз ҳама кӯшидааст, ки
маъонии тозае офарад ва ҳамчунин барои офаридани таркибҳои нодир бад-ин қолиб тавфиқ
ѐбад. То ба ҳадде дар ашъори шоир чунин таркибҳо нуфуз ѐфта, ки дар як ғазал аз 30 то 50 адад
убур мекунад. Барои намуна таркибҳои зиѐде аз ашъори шоир, амсоли “тугма рехтан”, “хумор
шикастан”, “гардан ба ҷайб дӯхтан”, “раҳ бурдан”, “нигоҳ дамидан” ва ғайра оварда шудааст.
Натиҷаи пажӯҳиши муаллиф аз фасли мазкур бозгӯи он аст, ки Бедил дар шеваи сохтмони
вожаҳои мураккаб ва таъбиру таркибҳои шоирона дар қаламрави адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ
таҳаввулоти ҳунарие анҷом дода, барои ғанои таркиби луғавии забон саҳми бориз гузоштааст.
Ҳамчунин тавассути офаридани чунин вожа ва таркибҳо Бедил аз такрори вожаву ибораҳо
барои баѐни маъно гурез намуда, аз тарафи дигар бо истифода аз хазинаи бойи таркиби луғавии
забон ибораҳои нобу тозаеро халқ намудааст.
Масъалаи ҷойгоҳ ва мавқеи Абуламонӣ дар корбурди вожаву таркибҳо ва ҳифзи суннатҳои
мардумӣ дар фасли панҷуми боби мавриди таҳлил баррасӣ гардидааст. Зикри ин нукта муҳим
аст, ки муҳаққиқ бар ин назар аст, ки вожаву таркиб ва фарҳанги мардумии дар ашъори Бедил
корбастшуда, имрӯз бештар дар қаламрави забони форсии роиҷ дар Фароруд, махсусан дар
забони мардуми тоҷик маҳфуз мондаанд. Аз ин ҷиҳат, муҳаққиқ яке аз сабабҳои ношинохтагии
Бедилро дар Эрон ба ҳамин унсури забонӣ марбут медонад. Ҳамчунин қайд мешавад, ки
ҳарчанд бедилпажӯҳони афғонӣ иддао мекунанд, ки забони шеъри Бедил бештар ба форсии
роиҷ дар Афғонистон марбут аст, вале аз мутолиаи пажӯҳиҳи маъруфтарин бедилшиноси афғон
Муҳаммадкозими Козимӣ чунин бармеояд, ки оддитарин калимаҳое, ки имрӯз дар забони
мардуми тоҷик ба монанди “ганда”, чаҳормағз” ба кор мераванд, дар шарҳи он душворӣ
кашида, “ибҳомофарин” гуфтааст. Дар идома низ вожаву таркибҳои мудаддиде оварда шуда, ки
бештарашон дар забони мардуми тоҷик имрӯз ҳам ба кор мераванд, вале бедилпажӯҳони
Афғонистону Эрон дар шарҳу тавзеҳи он ба ғалат роҳ додаанд ва ѐ ба душворӣ маънии онро
дарѐфт кардаанд. Аз ин ҷиҳат Н.Нуров дуруст қайд мекунад, ки огоҳи аз назокати забони
форсии Фароруд ва ѐ ба истилоҳ форсии тоҷикӣ метавонад маҷмӯи тардидҳоро дар
вожашиносии шеъри Бедил аз миѐн бардорад[1, с.172].
Дар фасли мазкур Н.Нуров зиѐда аз 70 вожаву таъбир ва таркибҳоро аз девони Бедил
оварда, дар муқоиса бо луғатномаҳо, махсусан “Луғатнома”-и Деҳхудо ба субут расонидааст, ки
бештари ингуна вожаву таркибҳо ва фарҳанги мардумӣ, имрӯз дар забону фарҳанги мардуми
тоҷик маҳфуз мондааст. Боиси қайд аст, ки мутолиаи фасли мазкур, ки муаҳаққиқ дар таълиф он
заҳмати зиѐдро таҳаммул намудааст, барои муштоқони шеъри Бедил дари ганҷинаи маониро
боз хоҳад намуд. Ҳунари Абулмаониро Н.Нуров ҳангоми корбурди вожаву тарокиб ва
фарҳанги мардумӣ дар он дарѐфта, ки шоир чунин вожагону таркибҳоро хеле моҳиронаву
бамаврид ба кор бурдааст. Ниҳоят таъкид мекунад, ки ҳарчанд имрӯз ин вожаву таркибҳо дар
шохаҳои мухталифи забони форсӣ асли маънои хешро аз даст додаву ҷойи онҳоро муродифоди
дигар соҳиб шудаанд, вале Бедил тавассути ба кор бурдан дар осори хеш дар ҳифзи ганҷинаҳои
нодири забон саҳми арзанда гузоштааст.
Аз муҳимтарин масъалаҳое, ки то имрӯз дар бедилшиносӣ матраҳ мешавад, шарҳу тавзеҳ ва
бозкушоии гиреҳҳои сурудаҳои Абулмаонӣ ба шумор меравад. Бо ин мақсад масъалаи мазкур
аз назари муаллифи китоб зимни барраси масъалаҳои поэтикии ғазалиѐти Бедил дур
намондааст. Дар поѐни боби дуюми китоб масъалаи мазкур дар зери унвони “Шарҳ ва
маънигузории шоирона дар девони Бедил” матраҳ шудааст.
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Муҳаққиқ дар ин фасл нахуст мухтасар ба масъалаи шарҳу маънигузории шоирона руҷӯъ
намуда, қайд менамояд, ки Бедил низ аз зумраи он суханваронест, ки дар батни осори худ хеле
аз мушкилоти шеъри худро бо гунаҳои мухталиф бо усули тафсири дохилӣ тавзеҳ
додааст.Муаллифи китоби қайд мекунад, ки Бедилро метавон аз зумраи нахустин шореҳи
афкору андеша ва девони ашъораш ба шумор овард. Дар натиҷаи омӯзиши масъалаи мазкур
муаллиф барои муназзам ҷараѐн гирифтани таҳлили масъала андешаҳои худро дар се бахш
изҳор доштааст. Дар бахши аввал “истилоҳоти фалсафӣ ва ирфонӣ”, дар бахши дуюм “авотиф
ва ҳолоти инсонӣ” ва дар бахши сеюм “вожагону таъбироти мухталиф” бо овардани мисолҳои
зиѐд баррасӣ гардидаанд.
Дар бахшҳои дигар низ ҳамин гуна мисолҳо бо овардани абѐт аз осори Абулмаонӣ дар
муқоиса ва таҳлил бо фарҳангномаҳо ва гоҳо шоирони мутақаддами Бедил тавзеҳ дода
шудаанд. Мутолиаи фасли мазкур бозгӯи он аст, ки таммул дар девони Бедил хеле аз уқдаҳои
шеъри ӯро барои хонанда боз мекунад.
Боби сеюми китоби мавриди тақриз “Тасвирсозӣ, шигардҳои маъниофарӣ ва мазмунсозӣ”
унвон гузошта шуда, фарогири чор фасл мебошад.Дар фаслҳои боби мазкур нақш ва мақоми
Бедил дар офаридани ғазалҳои тасвирӣ, вижагиҳои тасвири табиат дар ашъори ӯ, тасвирҳои
парадоксӣ дар ғазалиѐти шоир, маъниофаринӣ ва тавсеаи ҷанбаҳои мавзӯии ғазал дар девони
Абулмаонӣ мавриди таҳлил қарор дода шудааст.
Фасли аввали боб “Ғазали тасвирӣ ва шеваҳои зуҳури он” унвон дорад, ки Н.Нуров дар он
баҳси кӯтоҳ роҷеъ ба тасвирпардозӣ дар адабиѐти форсӣ-тоҷикӣ ва девони Бедил намудааст.
Муҳаққиқ дар ин замина қайд мекунад, ки то замони Бедил тасвири манозири табиат дар
қисмати ташбиби қасоид бештар ба назар мерасид, вале аз баррасии ғазалиѐти Бедил чунин
бармояд, ки дар бархе аз ғазалҳои шоир тамоми абѐти он аз тасвирҳои мухталиф фароҳам
омадааст. Аз ин ҷиҳат, муаллифи китоб ингуна ғазалҳои девони Бедилро шартан ба истилоҳ
“ғазали тасвирӣ” унвон гузошта, ин таҷрибаҳои шоирро яке аз вижагии тозаи ҳунарии шеъри ӯ
ба шумор овардааст. Дар идома як ғазал аз девони шоир, ки саропо абѐти онро тасвири
манзараҳои табиат, воқеиятҳои зиндагӣ, тасвири равониву авотифи рӯҳӣ дар бар гирифтааст, ба
тафсил шарҳу тавзеҳ додааст.
Фасли дуюми боби мавриди таҳлил мусаммо бар “Тасвири табиат дар девони Бедил”
мебошад, ки дар асоси шарҳу тавзеҳи як ғазали баҳорияи Бедил, ки худ бо радифи “баҳор”
суруда шуда, ин вижагии ҳунарии ғазалиѐти Абулмаонӣ баррасӣ гардидааст. Роҷеъ ба масъалаи
мазкур муаллиф қайд мекунад, ки тасвири табиат, хоса баҳор ва ситоиши назокату
перостагиҳои он шурӯъ аз устод Рӯдакӣ то замони Бедил ҳамеша аз мавзӯоти меҳварии
адабиѐти мо будааст ва хоҳад буд. Аз таҳлилу тавзеҳи баҳорияи Бедил, ки муаллиф дар заминаи
он мақоми ҳунарии Бедилро дар тасвири манзараҳои табиат муайян намудааст, чунин
бармеояд, ки дар радифи шуарои дигари адабиѐти классикии мо Бедил низ дар тасвири
манзараҳои табиат, махсусан зебогиҳои фасли нозанин сол - баҳор дар ғазалиѐташ ҳунари волое
нишон додааст. Ҳамчунин қайд мешавад, ки Бедил дар заминаи тасвири зебоиҳои баҳор дар
халқи маонии ноб ва офаридани тасвирҳои тозаву нотакрор чирадасту беназир будааст.
Аз паҳуҳишоти муҳиме, ки то кунан роҷеъ ба вижагиҳои ҳунарию бадеии ашъори Бедил аз
ҷониби бедилшиносони ватанию хориҷӣ ба анҷом расидааст, яке аз хусусиятҳои асосии сабки
баѐни шоирро тасвирҳои парадоксӣ қайд намудаанд. Албатта, масъалаи мазкур низ ҳангоми
баррасии масъалаҳои поэтикии ғазалиѐти шоир аз тарафи Н.Нуров дур намондааст ва дар
фасли сеюми боби мавриди таҳлил таҳти унвони “Тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиѐти Бедил”
мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.
Боиси қайд аст, ки пеш аз баррасии бевоситаи тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиѐти Бедил,
муҳаққиқ баҳси мухтасар роҷеъ ба зуҳури тасвирҳои парадоксӣ дар ашъори шоирон, назари
адабиѐтшиносон дар бобати истилоҳи тасвирҳои парадоксӣ, аввалин бор ҳамчун санъати шеърӣ
шинохта шудани он аз ҷониби адабпжӯҳон баҳсу баррасиҳое анҷом додааст, ки ҷолиби
таваҷҷӯҳ аст. Н.Нуров дар заминаи баррасии андешаи адабпажӯҳон бар ин натиҷа мерсад, ки
ҳарчанд дар адабиѐти классикии мо тасвирҳои парадоксӣ ба нудрат ба чашм мерасиданд, вале
бори аввал муаллифи китоби “Ғизоло-ул-Ҳинд” Озоди Балгиромӣ бар асоси таҳлили
муқоисавии балоғати ҳиндӣ, арабӣ ва форсӣ мушарраф ба кашфи ин санъати шеърӣ гардидааст.
Озоди Балгиромӣ бар асоси балоғати ҳиндӣ сарчашмаи парадоксро ба санъате маъруф бо номи
“вифоқ” муқаррар намудааст [1, с.251]. Дар ин замина бедилшинос Н.Нуров ба натиҷаи дигари
илмӣ мерасад, ки яке аз сабабҳои зиѐд ба кор рафтани тасвирҳои парадоксӣ дар шеъри шоирони
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сабки ҳиндӣ, махсусан Бедил таъсири поэтикаи қадим ва асримиѐнагии ҳиндӣ ба андеша ва
шеъри онон мебошад. Қайд мешавад, ки тасвирҳои парадоксӣ дар ғазалиѐти Бедил нуфузи
2020 
фаровон доранд ва метавон яке аз вижагиҳои ҳунарию сабкии ашъори шоир ба шумор овард,
ки тавассути он шоир ба офаридани таъбиру ифодаҳои шоиронаи нодиру нотакрор дастѐб
гардидааст.Муаллиф таркибу ибораҳои зиѐди парадоксиро аз қабили “аз ҳеҷ пуршудан”, “бо
оби рӯ таяаммум кардан”, “хушк шудан тар гирифтан”, “Дар баҳори нодамида хирман коштани
дона”, “зӯри нотавонӣ”, “иқболи аҷз” “баландии аҷз”, “дар беоромӣ ором доштан” ва ғайра бо
вардани абѐт аз девони шоир шарҳу тавзеҳ додааст.
Фасли охири боби сеюми китоб “Маъниофарӣ ва тавсеаи ҷанбаҳои мавзӯии ғазал дар девони
Бедил” номгузорӣ шудааст. Чунонки аз номи фасл ҳам маълум мегардад, муаллиф дар фасли
мазкур роҷеъ ба мақому манзалати Бедил дар тавсеа ва густариши мавзӯи ғазал дар адабиѐти
классикии форсӣ-тоҷикӣ пардохтааст. Дар ин замина муҳаққиқ қайд мекунад, ки чун ғазал аз
анвои ғиноии шеър ба шумор меравад ва дар меҳвари мавзуоти он ишқи заминиву ирфонӣ
қарор дорад, то замони Бедил доираи мавзӯоти матраҳ дар ғазалро метавон баршумурд, аммо
дар сабки ҳиндӣ, хоса Бедил ва пайравони ӯ имкони ҳисоби мавзӯоти он мавҷуд нест ва ҳатто
дар як ғазал бештар аз 10 мавзӯъ бо шеваҳои хоси шоирона шарҳу тафсир шудааст. Ҳамчунин
муҳаққиқ ишора мекунад, ки баррасии таснифоти мавзуии девони Бедил пажӯҳиши амиқу
доманадор ва ҷудогонаро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, Н.Нуров дар ин замина аз девони шоир
бозтоби мавзӯоти ирфонӣ ва фалсафиро аз диди мақоми ҳунарии шоир дар маъниофарӣ
мавриди пажӯҳиш қарор додааст.Яке аз мавзуоти муҳим, ки муаллиф бар он дар девони Бедил
бештар таваҷҷӯҳ намудааст “Фалсафаи ваҳдат ва касрат, сулҳи кулл ва муколамаи фарҳангҳо”
мебошад.Дар ин замина Н.Нуров бо овардани мисолҳо аз девони шоир ва муқоисаи он бо
шоирону адибони дигар шеваҳои баѐн ва маъниофарии шоирро матраҳ намудааст.
Дар фаслњои боби чањоруми китоб таассури поэтикии Бедил аз суханварони гузаштаи
адабиѐти форсї-тољикї мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Дар ин замина, муаллиф дар
фасли аввали боби мазкур таъсири сабку андешаи устод Рўдакиро ба ашъори Бедил баррасї
намудааст. Ба андешаи муаллиф дар таъсири сохту мундариљаи рубоии маъруфи устод Рўдакї
(Омад бари ман. Кї? Ёр. Кай? Ваќти сањар...), ки дар тазкирањо низ ќайд шудааст, Бедил
истиќбол намуда, ду рубої суруда, ки ин худ далели таваљљўњи Абулмаонї ба сабки баѐни
Рўдакї мебошад. Дигар аз љанбаи таъсиргузории шеваи баѐни Рўдакиро ба ашъори Абулмаонї
муњаќќиќ дар мисоли вежагињои бадеии каломи Одамушшуаро, махсусан тамсил ва ирсоли
масал ба доираи бањс гирифтааст. Дар асоси як ѓазали устод Рўдакї (Дило, то кай њамељўї
манеро) бо муќоиса ва тањлили исроли масалњое, ки дар ин ѓазали Рўдаки оварда шуда ва дар
сабкњои ироќиву њинди баъдан роиљ гардидани ин санъати шеърї изњори назар шудааст. Дар
баробари ин корбурди вожагони мураккаб ва таркибњое бо истифодаи “вобастањои ададї”,
истифодаи парадокс, љанбањои ахлоќї дар ашъори Рўдакї ва минбаъд ривољ пайдо кардани ин
хусусиятњо дар шеъри сабки њиндї, хоса дар ашъори Бедил бо овардани мисолњо муќоиса ва
тањлил карда шудааст.
Дар фасли “Чењрањои асотирї ва пањлавонии “Шоњнома” дар девони Бедил” муаллиф
таъсири пањлавонњои асотирию афсонавї ва таърихии достонњои “Шоњнома”-ро ба ашъори
Бедил дар заминаи офаридани образњои њунарию бадеї дар ѓазалиѐти шоир, дар мисоли Бежан,
Рустам, Љамшед, Фаридун, Ќайќубод ва ѓайра баррасию тањлил намудааст. Муњаќќиќ дар
омўзиши бозтоби чењрањоии асотирї ва пањлавонии “Шоњнома” бар ин натиља мерасад, ки
таъсири “Шоњнома”-и Фирдавсї љињати маърифати шоир аз устура ва достонњои кадимаи
ќавмњои эронинажод назаррас мебошад. Дар баробари ин Абулмаонї дар таъсири достонњои
Њакими Тўс ба офаридани мазомин ва маънињои тоза муваффаќ гардидааст. Аз ин рў, муњаќќиќ
кайд мекунад, ки Бедил “дар заминаи асотири “Шоњнома” ба офариниши устурањои њунарии
шеъри форсї... даст ѐфтааст” [1, с.328].
Аз омўзиши фасли сеюми боби мавриди тањлил (Бедил ва Мавлоно Балхї) чунин бармеояд,
ки Мавлоно дар љаҳони андеша ва сабки Бедил таъсири амиќ гузоштааст. Чунонки маълум аст,
Мавлоно Балхї аз зумраи шоирони соњибсабку соњибмактаби адабиѐти классикии форсїтољикї аст, ки дар таърихи адабиѐти мо ба шоирони баъдии худ таъсири зиѐд гузоштааст. Дар
баррасии масъалаи мазкур муњаќќиќ нахуст ба сарчашмањои замони шоир ва бедилшиносони
маъруф таваљљўњ намуда, ќайд мекунад, ки њанўз дар рўзгори Бедил яке аз шогирдонаш
тазкиранависи маъруфи Шибњи қораи Ҳинд Хушгў таъсири сабку андешаи Мавлоноро ба
Бедил таъкид карда буд [1, с.330]. Њамчунин андешањои бедилшиноси маъруфи афғонї
Салоњуддини Салљуќиро дар робита ба иродати Бедил ба Мавлоно овардааст [1, с.330]. Дар
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идома муаллиф бевосита ба баррасии пайвандњои мавзўию вижагињои сохторї ва њунарию
фикрии Мавлоно бо Бедил дар мисоли иттињоди ќавмию динї дар “Маснавии маънавї”-и
Мавлоно ва зуњури мактаби сулњи кулл дар Њинд ва таблиѓи вањдати мазњабњо дар ашъори
Бедил, андешањои ирфонию фалсафии Мавлоно, махсусан вањдати вуљуд, бањси аќлу ишќ,
адаму њастї, ва таъсири он ба афкори Бедил, бардошти Абулмаонӣ аз шевањои тасвирсозї ва
ибораороии Мавлоно, таъсири љанбањои сохтории ғазалиѐти Мавлоно ба ѓазалњои Бедил
пардохтааст, ки аз масъалањои муњим ва мењварии фасли мазкур аст, ки муаллиф бо овардани
санадњои кофї аз ашъори њар ду шоир тањќиќ намудааст. Дар фасли охири боби чањоруми
китоб таъсири вижагињои њунарии шеъри Толиби Омулї ба ашъори Бедил ба доираи тањќиќ
гирифта шудааст. Ќайд мешавад, ки Толиб аз шоирони саромади сабки њиндї ва њамасри Бедил
мебошад, ки њарчанд љойгоњи ў дар таърихи адабиѐти форсї-тољикї, махсусан сабки њиндї
камтар шинохта шудааст, вале бо ин њама таъсири шеъру андешаи ўро ба шоирони сабки
њиндї, хоса Абулмаонї мушаххас метавон кард. Аз гуфтаи муаллиф чунин бармеояд, ки
иродати Бедилро ба Толиб метавон аз муќаддимаи маснавии “Муњити аъзам” пай бурд, ки дар
радифи суханварони номваре чун Њилолї, Соиб исми Толибро њам ба забон овардааст.
Тасирпазирии Бедил аз Толибро муњаќќиќ дар мисоли авзони шеърї, ќофияву радиф,
пайвандњои маънавї, корбурди вожа, таркиботи нодир, тасвирњои парадокси, њиссомезї ва
ѓайра ба доираи тањќиќ гирифтааст. Дар натиља муањаќќиќ ба натиљае мерасад, ки бо вуљуди
маќому манзалате, ки Абулмаонї дар сабки њиндї дошт, маќому мартабаи њунарии Толибро
эътироф менамуд ва равишњои њунарии ўро истиќбол ва пайравї намуд. Боби панҷуми асар ба
масъалаҳои таъсири Бедил ба суханварони адабиѐти тоҷикии Фароруд аз нимаи дувуми асри
ХVIII то аввали асри XX бахшида шуда, доир ба пайравони Абулмаонӣ дар адабиѐти тоҷикии
Фароруд ва таъсири шоир ба суханварони давраи бозгашти адабӣ- дар мисоли Сабоҳии
Бедгулӣ баҳс мекунад.Дар воқеъ аз баррасии бобу фаслҳои китоби “Поэтикаи ѓазалиѐти
Абдулќодири Бедил” бармеояд, ки муаллиф тайи солҳои зиѐд бо истифода аз сарчашмаҳои хуби
илмӣ таҳқиқоти арзишмандеро дар заминаи поэтикаи ғазалиѐти Бедил таълиф намудааст.
Муаллиф бо омўзиши муњимтарин манобеъ ва тањќиќоти марбут ба мавзўъ заминаи хуби
пажўњишро фароњам овардааст. Китоб бо фарогирии тањќиќоти хоса дар масоили поэтикии
ғазалиѐти Бедил холигоњеро дар адабиѐтшиносии тољик пур сохтааст.
Ишора ин нукта ҷоиз аст, китоб дар баробари муваффақиятҳо аз камбуду норасоиҳо орӣ
нест, ки онҳоро ба ин тариқ шуморидан мумкин аст:1.Боби дуюми асар “Сабкшиносӣ ва
поэтикаи забони ғазалиѐти Бедил” ном гирифтааст, ки ба назари мо, дар ин унвон истифодаи
вожаи “забон” зиѐдатист, зеро бе истеъмоли ин калима ҳам маъно мафҳум аст. Гузашта аз ин
ташхиси забони шеър як ҷузъи сабкшиносӣ ба ҳисоб меравад; 2.Дар фасли сеюми боби дуюм “Васоити тасвири бадеӣ дар ғазалиѐти Бедил”, ки киноѐту муаммои шеъри Абулмаонӣ мавриди
таҳлил қарор гирифтааст, маълум нест, ки чаро муҳаққиқ таҳлили ин ду воситаи тасвирро аз
сойири саноеи шеърӣ руҷҳон додааст.Бояд иллати ин интихоб рӯшан мешуд; 3.Рисола асосан бо
сабки хеле корхӯрда ва матини илмӣ навишта шудааст, вале гоҳо имтизоҷи сабки илмӣ бо
бадеӣ ба мушоҳида мерасанд, ки як навъ ба зуҳури татвили калом мусоидат намудааст.
Фикр мекунем, ки ин эродҳо ҳаргиз ба арзиши илмии асар таъсиргузор нестанд, балки ба
назари эътибор гирифтани онҳо боиси ҳусни асар хоҳад шуд.
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БА ДИҚҚАТИ МУАЛЛИФОН
Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» нашрияи МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик
Б.Ѓафуров” буда, он аз ду силсила: илмњои гуманитарї ва ҷомеашиносӣ ва илмњои табиатшиносию
иќтисодї иборат буда, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва воситањои ахбори
умум» интишор мешавад.
Дар маљаллаи «Номаи Донишгоњ» натиљаи тадќиќоти илмии профессорону омўзгорони Донишгоњ ва
уламои ватаниву хориљї нашр мегардад.
Маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ пардохта мешавад. Аз муаллифон, аз љумла аспирантон, барои
нашри маќола музд ситонида намешавад.
Њайъати тањрир, ки ба он мутахассисони варзидаи соњањои марбутаи илм шомил мегарданд, аз тарафи
ректори донишгоњ пешнињод ва дар Шўрои олимон тасдиќ карда мешавад.
Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» маќолањои илмию назариявї ва илмию методиро ба забонњои тољикї,
русї ва англисї дар бар гирифта, соле чор маротиба нашр мешавад.

2020 

Тартиби ќабул ва таќризи маќола
Маљалла асарњои илмии ќаблан чопнашударо тибќи пешнињоди муассисаи илмї ва ѐ мактаби олї ва бо
таќризи мутахассиси соњаи марбути илм оид ба соњаи илмњои зерин ќабул мекунад:
07.00.00.- Илмњои таърих ва бостоншиносї.; 10.00.00.-Илмњои филологї(адабиѐтшиносӣ); 13.00.00. –
Илмњои педагогї.
Маќолаи аспирантон, унвонљўѐн ва устодони бе унвони илмї бо пешнињоди роњбари илмї ва бо
таќризи мутахассиси соњаи марбути илм ќабул карда мешавад.
Редаксия маќоларо ба узви њайъати тањрир, ки намояндаи соњаи марбути илм аст ѐ ба мутахассиси
беруна барои таќриз мефиристад.
Њайъати тањрир дар асоси таќризњо дар бораи ќабул шудан ѐ нашудани маќола ќарор ќабул мекунад.
Дар сурати ќабул нашудани маќола њайъати тањрир ба муаллиф ќарори асоснок ирсол мекунад.
Муаллиф њаќ дорад бо таќризи манфии ба маќолааш додашуда шинос гардад.
Масъулияти дурустии аснод ва мўњтавои маводи пешнињодї бар дўши муаллифон аст.
Матни маводи пешнињодшаванда, бояд љавобгўи ќоидањои имлои забон ва орї аз њар гуна ѓалатњои
имлоиву маъної бошад.
Маќолањои барои ба чоп ќабулшуда њатман аз санљиши барномаи зидди сирќа – «Антиплагиат»
мегузаранд. Дар њолати аз 70% камтар муайян гардидани эљодкории муаллиф маќола барои ислоњ ва
коркарди дубора ба муаллифаш бозгардонида мешавад.
Дар сурати риоя нагардидани талаботи болої идораи маљалла њаќ дорад, ки маводи манзуршударо
барои таќриз ва баррасии њайати тањрир нафиристода, ба бойгонї супорад.
Ќоидањо барои муаллифон
Идораи маљалла барои баррасї маќолањои њаљмашон то 1 љузъи чопии шартиро (40.000 аломат) ќабул
мекунад. Мавод дар шакли чопї (2 нусха) якљоя бо гунаи электронї («*doc» ѐ «*rtf»), фишурда (на камтар
аз 120 вожа ѐ 1000 аломат) ва вожањои калидї (на камтар аз 5 вожа ѐ ибора) ба забонњои русї ва англисї
пешнињод мешавад. Фишурдаи маќола бояд маќсад, муњимтарин нуќтањои тањќиќот, усули анљом додани
он ва хулосањои нињои кори илмиро фаро гирад.Дар сурати дар маќола истифода бурдани забонњои нодир
(юнонї, чинї, љопонї, санскрит ва ѓ.) дар файли алоњида бояд њуруфи дахлдор замима гардад. Љадвал,
расм ва дигар маводи тасвирї бояд дар файлњои алоњида дар формати «*jpg» сабт ва дар вараќњои алоњида
чоп карда шаванд.
Талабот ба тањияи маќолањо:
-муњаррири Word; теъдоди аломат дар сањифа - 1800; њарф - Times New Roman ва Times New Roman Tj;
њаљми њарф -12; фосила-1,5; андозаи сањифа-А4; њошия стандартї;
-раќамгузории муттасили иќтибосњо; сарчашмањои иќтибосшаванда мувофиќи низоми Индекси илмии
зикри иќтибоси Русия дар охири маќола бо зикри сањифаи умумии сарчашмаи мавриди иќтибос оварда
мешаванд (ГОСТ Р 7.01.11-2011).
- нишон додани индекси УДК, ББК ва рамзи ихтисосе, ки маќола тибќи номенклатураи КОА шомили он
аст, њатмист.
Маълумоти зайл оид ба муаллиф бояд дар охири маќола зикр шаванд: ному насаб (пурра), унвони илмї,
дарчаи илмї, љои кор, мансаб, суроѓа, e-mail, телефон, факс.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Журнал «Ученые записки» является научным изданием ГОУ «Худжандский государственный
университет имени академика Б.Гафурова» и состоит из двух серий: гуманитарно-общественные
науки и естественные и экономические науки.
Журнал издается в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О печати и средствах
массовой информации».
В журнале «Ученые записки» публикуются результаты научно-исследовательских работ
профессорско-преподавательского состава университета, отечественных и зарубежных ученых.
Журнал издается за счет средств Худжандского госуниверситета имени академика
Б.Гафурова.Плата с авторов, включая аспирантов, за публикацию рукописей не взимается.
Состав редколлегии, куда входят авторитетные ученые, представляющие в журнале
соответствующие отрасли науки, предлагается ректором университета и утверждается на Ученом
совете.
В журнале «Ученые записки» публикуются научно-теоретические и научно-методические
статьи на таджикском, русском и английском языках. Периодичность издания журнала
составляет четыре номера в год.
Порядок приема и рецензирования рукописей
Редакция журнала принимает ранее не опубликованные авторские материалы по
представлению научного учреждения или высшего учебного заведения при наличии отзыва
специалиста соответствующей отрасли науки: 07.00.00.- Исторические науки и археология;
10.00.00.- Филологические науки; 13.00.00.- Педагогические науки.
Рукописи аспирантов принимаются по представлению научного руководителя и при наличии
отзыва специалиста соответствующей отрасли науки.
Все статьи, поступающие в редакцию журнала, проходят проверку с помощью системы
«Антиплагиат». Статьи, содержащие менее 70% уникального текста, в журнале не публикуются.
Редакция направляет принятую рукопись на рецензирование члену редколлегии,
представляющему соответствующую отрасль науки, или внешнему специалисту.
Редакционная коллегия на основе представленных отзывов принимает решение о публикации
или отказе в публикации рукописи.
В случае отказа в публикации редакционная коллегия направляет автору обоснованное
решение. Автор имеет право ознакомиться с отрицательным отзывом на свою рукопись.
Правила для авторов
Редакция журнала принимает к рассмотрению статьи объемом не более 1 п.л. (40 000 знаков).
Материалы предоставляются в печатном виде (2 экз.) вместе с электронной версией («*.doc» или
«*rtf»), аннотацией (не менее 120 слов или 1000 знаков) и ключевыми словами (не менее 5 слов
или словосочетаний) на русском и английском языках. Аннотация должна включать
характеристику основной темы, проблемы научной статьи и ее результаты. В случае
использования в статье редких языков (греческий, китайский, японский, санскрит и т.п.)
соответствующая шрифтовая база прилагается в отдельном файле. Таблицы, схемы, рисунки,
иной иллюстративный материал должны быть сохранены отдельными файлами в форматах
«*.jpg» и распечатаны на отдельных листах.
Требования к оформлению статей:
- редактор - Word; количество знаков на странице - 1800;
- шрифт - Times New Roman и Times New Roman Tj; размер шрифта - 12; интервал - 1,5; лист
формата А4;
- поля стандартные;
- нумерация ссылок сквозная; пристатейный библиографический список приводится в
соответствии с системой Российского индекса научного цитирования с указанием общих страниц
источников (ГОСТ Р 7.01.11-2011).
- в статье в обязательном порядке указываются УДК, ББК и шифр специальности,которой
соответствует статья, согласно номенклатуре ВАК.
Необходимо указать сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью); ученая степень; ученое звание;
место работы и должность; адрес, e-mail, телефон, факс.
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home and foreign scholars.
The journal is published at the expense of Khujand State University named after academician
B.Gafurov. Authors, including post-graduate students, are not charged for publication of manuscripts.
The Editorial Council consisting of reputable scholars from relevant fields of science is recommended
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