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Дастури таълимии фан дар ҷамъомади Шўрои илмии Донишгоҳи 
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  I. Рўзмаррагӣ ва нақши фан дар 

     таълими олии касбӣ 

 Фанни «Услуби эҷодї» ба мутахассисони ояндаи забону адабиёти 

тољик оид ба назарияи услуби эҷодӣ, омилҳои ташакккул, сифатҳои он, 

корбасти услуби бадеӣ дар эҷодиёти шоирону адибон, услубҳои фардиву 

умумӣ, умумият ва фардияти услуб дар кори нависандагону шоирон, 

масъалаи сабки эҷодӣ, нисбати сабк бо замон ва макон ва аз ин қабил 

масъалаҳои назарии адабиёт маълумот медиҳад. Инчунин, маълумоти 

мухтасар додан оид ба баъзе хусусиятҳои услубҳои нави эҷодӣ, ки бо 

таъсирпазирӣ аз адабиётҳои пешрафтаи ҷаҳон дар эҷодиёти эҷодкорони 

муосир истифода шудаанд, дар назар дошта шудааст. Ба ин восита 

донишљў метавонад ба муайян кардани услуби эљодии шоирони мумтоз 

ва ҳамзамон қодир гардад.  

 

II. Мақсад ва вазифаҳои фанни таълимӣ 

 Мақсад аз омўзиши фанни «Услуби эҷодӣ» ба мутахассисони ояндаи 

забон ва адабиёти тољик дар бораи услуби эҷодӣ ва омилҳои субъективӣ ва 

объективии ташаккул ва инкишофи он маълумот додан, оид ба услубҳои 

дар адабиёти классикӣ маъмулбуда, яъне реализм ва романтизм ва мавқеи 

онҳо дар кори эҷодии адибони асримиёнагӣ маълумот додан, инчунин 

доир ба баъзе услубҳои маъмул дар адабиёти муосири ҷаҳонӣ ва мавқеи 

онҳо дар адабиёти муосири тоҷик, малакаи таҳлили мустақилонаи асари 

бадеиро аз назари услубӣ дар донишҷӯён ташаккул додан маҳсуб мешавад. 

Вазифаи фанни «Услуби эҷодӣ» аз инҳо иборат аст: 

 Ба мутахассисони ояндаи забон ва адабиёти тоҷик дар бораи омилҳои 

ташаккули услуби гуногуни эҷодӣ ва тафовути байниҳамдигарии 

онҳо маълумот додан; 

 Такмил додани малакаи донишҷӯ дар мавриди шинохт ва аз ҳам ҷудо 

карда тавонистани услубҳои бадеии эҷодӣ; 

 Донишҷӯёнро бо адабиёти илмии доир ба услубшиносӣ ва 

сабкшиносӣ навишташуда ошно кардан; 

 Доир ба услубҳои нави эҷодӣ маълумот додан.  



 

  Талаботи асосӣ аз рўи фанни таълимӣ: Донишҷўён дар ҷараёни 

таълими фан бояд: 

- дар бораи услуби эҷодӣ ва усулҳои омўзиши он тасаввур ҳосил 

намудан; 

- оиди қонуниятҳои ташаккул ва инкишофи сабку услуб дар 

эҷоиёти шоирону адибон соҳиби дониши кофӣ гардидан; 

- шинохтан ва аз ҳам фарқ карда тавонистани услубҳои ҷудогона; 

- доир ба услубҳои нави эҷодӣ маълумоти муайяне доштан; 

- дар љараёни таълими адабиёти тољик услуби эҷодии ҳар як 

эҷодкорро шарҳ дода тавонистан; 

- бо тадқиқоти илмии дар бораи услуби эҷодии шоиру адиби 

мухталиф анчом ёфта комилан ошноӣ доштан ва дар фаъолияти 

касбӣ аз онҳо самаранок истифода намудан. 

- дар бораи тадқиқи қиёсии осори адабӣ малака ҳосил намудан. 

 

II. ҚИСМАТИ АСОСӢ 

Модули I. Моҳияти истилоҳии  услуб  

Мавзўи 1. Услуби эҷодӣ ва моҳияти он.  

Маводи тадқиқ, усулҳои омӯзиш ва вазифаҳои фанни услуби эҷодӣ. 

Иртиботу ҳамбастагии фанни услуби эҷодӣ. Сифатҳои услуби эҷодӣ. 

Услуб - нишонаҳои хоссаи мутафарриқ дар офариниши асари бадеӣ. 

Услуби фардии эҷодкор.  Айнияти сабк ва услуб. Моҳияти истилоҳии  сабк 

ва услуб дар адабиётшиносии умумфорсӣ. Сабк - қисмати таркибии услуб 

ва дар радифи услуб 

Мавзўи 2.  Ҷанбаҳои объективӣ ва субъективии услуб.   

Таъсири муҳити иҷтимоӣ, ҳодисаҳои сиёсиву иҷтимоии давраи 

муайяни таърихӣ дар шакл гирифтани ҷанбаи объективии услуб. 

Аҳамияти тарбияти хонаводагӣ, саҳми муҳити оилавӣ, мутолиа, завқу 

малака, истеъдод дар ташаккули услуби субъективии эҷодкор.  

 



 

Модули II. Навъҳои услуби эљодї 

Мавзўи 1.  Услуби реалистӣ ва моҳияти он.  

Корбасти услуби воқеънигорӣ дар адабиёти мумтози тоҷик. Навъҳои 

осори реалистӣ дар адабиёти бадеии тоҷик. Намунаҳои осори реалистии 

форсу тоҷик. Корбурди нодуруст аз методи эҷодии реалистӣ ва тасвири 

сатҳию яктарафаи воқеият - иллати коҳиши арзиши бадеии осори бадеии 

замони шӯравӣ.  

  Мавзўи  2.  Услуби романтикӣ ва моҳияти он.  

Мавқеи романтизм дар адабиёти мумтози тоҷик. Мафҳумҳои 

«ҳақиқати воқеӣ» ва «ҳақиқати бадеӣ». Унсури аввалдараҷа будани 

бофтаҳои хаёлӣ ва  ба онҳо тобеъ будани воқеият дар асарҳои бадеӣ. 

Сабабҳои мақоми аввалдараҷа касб намудани романтизм дар назми 

анъанавии тоҷик. Ашъори Ҳофиз ва масъалаи тасвирҳои романтикӣ дар 

онҳо. 

Модули III. Услубҳои нави эљодї 

Мавзўи  1.  Гароиш ба услубҳои нави эҷодӣ дар назми муосир. 

Услубҳои нави эҷодӣ дар назми муосири тоҷик. Тасвирҳои 

сюрреалистӣ дар чакомаҳои Доро Наҷот ва Фарзонаи Хуҷандӣ. 

Услубҳои психологизм, романтизм, ҳиссомезӣ. Таърифи ин услубҳои 

эҷодӣ ва корбасти онҳо дар шеъри шоирони муосири тоҷик. Хусусиятҳои 

услуби сюрреалистӣ ва нишонаҳои он дар шеъри шоирони шинохтаи 

тоҷик. Тасвирҳои бадеӣ дар шеъри Доро Наҷот ва омилҳои ба вуҷуд 

омадани онҳо. 

Мавзўи 2.  Алоқамандии байни ҷараёнҳои адабӣ ва услубҳои 

бадеӣ. Масъалаи шакли шеър.  

Таъсири байниҳамдигарии услуб ва ҷараёни адабӣ. Дар пораҳои 

шеърӣ муайян кардани услубҳои бадеӣ ва нишнаҳои ҷараёнҳои муайяни 

адабӣ. Шаклҳои шеъри муосири тоҷик ва номгузории онҳо.   

 Мавзўи 3.  Услуби ҳинҷоргурезӣ дар назми муосири тоҷик. Таҳлили 



 

намунаҳои ашъори шоирони муосири форсу тоҷик ва нишонаҳои 

ҳинҷоргурезӣ дар назми онҳо. 

 Ҳинҷоргурезӣ ва қолабшиканиҳо дар меъёрҳои назми тоҷикӣ ҳамчун 

падидаи навоварӣ дар шеър. Навъҳои ҳинҷоргурезиҳо дар шеъри муосири 

форсӣ. Намунаҳои қолабшиканиҳо дар шеъри муосири тоҷик. 

 

Мавзўи 4. Услуби бостонгароӣ дар насри муосир. Насри Сотим 

Улуғзода, Сорбон, Баҳманёр ва вижагиҳои онҳо.  

Инъикоси таърихи қадим дар осори адибони муосири тоҷик. Майл ба 

таърих ва бостонгароӣ дар эҷодиёти Улуғзода, Сорбон ва таъсири он ба 

сабку услуби асари бадеӣ. Вижагии услуб дар баъзе ҳикояҳои таърихии 

Баҳманёр (дар асоси ҳикояи «Нархи одам»). Таъсири мавзӯъҳои таърихӣ 

дар назми Доро Наҷот ва таъсири он ба услуб ва сабки эҷодии шоир.   

 

III. Мавзўъҳои машғулоти амалӣ ва семинарӣ аз рўи фанни 

мазкур ба тарзи зерин қарор дорад: 

Дар ҷараёни таҳлили хусусияти осори бадеии шоирону адибони 

тоҷик ва таҳлили ҷиҳати услубии онҳо муайян мегардад, ки толибилмон 

дар чи савия аз маърӯзаҳо баҳра бардоштаанд. Ин собит менамояд, ки 

ягонагӣ ва пайвастагии ҳамешагии илму амал шарти нахустини 

донишандӯзӣ, вусъатёбии ҷаҳонбинӣ ва равнақи камоли маънавист. 

Ҳангоми машғулоти амалӣ ва семинарӣ ҷалб намудани диққати 

донишҷӯён ба ҷиҳатҳои хоса ва фарқкунандаи услуби бадеӣ дар кори 

эҷодии соҳибқаламони мухталиф, вижагиҳои сабку услуб дар осори онҳо, 

дар адабиёти муосири тоҷик падид омадани услубҳои нави эҷодӣ ва 

масъалаҳое амсоли ин дар назар дошта мешавад.  

 Дар асоси намунаҳои лирикӣ муайян кардани сабки нигориши 

шоирони мумтоз. (Муқоисаи услуби эҷодии Саъдӣ ва Ҳофиз) 

 Корбасти услуб дар «Гулистон»и Саъдии Шерозӣ (Таҳлил дар асоси 

пораҳое аз асар). 

 Баррасии баъзе хусусиятҳои услубии осори С.Айнӣ (Дар асоси 

порчаҳои намунавӣ аз асарҳои адиб). 



 

 Муайян кардани сабки эҷодии шоирони ҷавони муосири тоҷик дар 

асоси байтҳо ва пораҳои шеърӣ. 

 Муайян кардани падидаҳои навоварии услубӣ дар ҳикояҳои 

Баҳманёр. Таҳлили як ҳикоя. 

 Гуногунанвоии услуб дар эҷодиёти баъзе аз шуарои муосир: 

муқоисаи сабки эҷодии Гулрухсор ва Фарзона. 

 Муайян кардани хусусиятҳои сабк дар шеъри шоирони муосири 

самарқандӣ. (С. Кенҷа, А. Пирӯзӣ, Хоҷа, Асадуллоҳ, Парисо, 

Б.Убайдуллоҳ). 

 Гузориши муҳаққиқони асримиёнагии форсу тоҷик доир ба масоили 

эҷодиву услубии асари бадеӣ. 

 Омӯзиши масъалаҳои услубӣ дар осори назарии адабиётшиносони 

муосир. 

 Раванди инкишофи назми муосири тоҷик. 

 Баҳои муҳаққиқон ба ҷараёни инкишофи назми муосири тоҷик дар 

Ӯзбекистон ва масъалаҳои услубӣ дар онҳо. 

 

IV. Мавзўъҳои корҳои мустақилона. 

1. Масъалаи тасвири бадеӣ дар ашъори Рӯдакӣ 

2. Масъалаи тасвири бадеӣ дар ашъори Анварӣ 

3. Вижагиҳои тасвири бадеї дар шеъри шоирони сабки хуросонӣ  

4. Вижагиҳои мавзўъ дар шеъри шоирони асри Х 

5. Вижагиҳои шеъри шоирони сабки ироқӣ 

6. Вижагиҳои тасвири бадеї дар шеъри шоирони сабки ҳиндӣ 

7. Вижагиҳои шеъри шоирони сабки бозгашт: Маликушшуаро 

Баҳор 

8. Вижагиҳои шеъри шоирони модернист 

9. Масъалаи образ дар шеъри муосир 

10. Образнокии сухан гарави шаҳомат ва мондагории шеъри 

Ҳофиз 

11. Масъалаи анъана ва навоварӣ дар системаи образҳои бадеӣ. 



 

12. Масъалаи услуби эҷодӣ дар шеъри Лоиқ Шералӣ 

13. Образҳои тоза ифодагари рӯҳи замон дар шеъри имрӯз. 

14. Майл ба услубҳои нави эҷодӣ дар шеъри шоирони муосир. 

15. Масъалаи услуби эҷодӣ дар шеъри Бозор Собир 

16. Масъалаи услуби эҷодӣ дар шеъри Гулрухсор 

17. Масъалаи услуби эҷодӣ дар шеъри Фарзона 

18. Истифода аз сабки бедилӣ дар шеъри шоирони муосири тоҷик 

19. Истифода аз сабки бедилӣ дар шеъри Гулрухсор 

20. Иҷтимогароӣ яке аз сабабҳои навоварӣ дар мавзӯи шеъри 

муосир 

21. Ба замон ва макон вобаста будани инкишофи сабк 

22. Мавзӯъҳои иҷтимоӣ дар ашъори шоирони маорифпарвар ва 

таҷаддудхоҳ 

 

Кори курсӣ (лоиҳаи курсӣ) Аз рўи фанни мазкур кори курсӣ ва ё 

лоиҳаи курсӣ пешниҳод нагардидааст. (Нақшаи таълимӣ илова карда 

мешавад). 

Таъминоти услубӣ - методикии дастур 

Дар ҷараёни таълими фанни мазкур истифода бурдани методҳои 

замонавии таълим, технологияҳои нави педагогӣ ва ахборот- 

коммуникационӣ дар назар дошта шудааст. Чунончи: 

  дар маърўзаҳо оиди мавзўҳои мавриди баррасӣ доир ба услубҳои 

эҷодӣ ва анвои онҳо бо ёрдами таҷҳизоти компутерии замонавӣ аз 

технологияҳои презентационӣ ва электронї - дидактикӣ истифода 

бурдан; 

  дар ҷараёни гузаштани мавзўъҳои машғулоти амалӣ аз 

технологияҳои педагогии ҳуҷуми ақлӣ, фикркунии гурўҳ васеъ 

истифода намудан; 

  дар таълими мавзўъҳои мухталифи назарӣ оид ба сабкҳо, ҷараёни 

адабӣ ва услуби эҷодӣ ташкил намудани мусобиқаи гурўҳҳои хурд, 

фикркунии гурўҳӣ барин технологияҳои педагогӣ дар назар дошта 

мешавад. 



 

 

VI. Адабиёти асосй ва иловагӣ, манбаъҳои ахбории электронӣ 

Адабиёти асосӣ: 

 

1. Абрамов Г.Л. Введение в литературоведение (Изд. 7-е, исп. и доп.). – 

Москва: Просвещение, 1979, - 352с. 

2. Бобоев Ю. Эстетика ва қадамҳои насру назми тоҷик. – Д.: Адиб, 1988. 

– 608с. 

3. Бобоева Т. Тасвир дар шеъри муосири тоҷик. – Хуҷанд, 2002. 

4. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской 

литературы. – СПБ: Петерб. Гос. Ун-та, 2004 

5. Белинский В.Г. Чанд мақола. – Душанбе: Нашрдавтоҷик, 1961. – 86с.  
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