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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзўъ дар маќола бояд бо нишондоди натиљањои назариявию 

таљрибавї асоснок шуда, маќола хулосањои мушаххас дошта бошад. 
 Нусхаи чопии тањриршудаи маќолањо бо фосилаи 1,5-и байни сатрњо ва 

бо њарфи Times New Roman Tj, андозаи 14 ќабул карда мешаванд. Пешнињоди 
шакли электронии маќолањо (дар флеш ё ба воситаи почтаи электронї) њатмист.  
 Њаљми умумии маќола бо маводи аёнї - наќша, расм, диаграмма (агар 

бошад, фењристи адабиёт, аннотатсия бо забонњои тољикї, русї ва англисї то 
100 калима) аз 8 сањифаи чопї зиёд набошад.  
 Формулањо, рамзњо ва ишорањои њарфї бояд бо истифода аз барномаи 

Microsoft Equation тањия шаванд.  
 Идораи маљалла њуќуќ дорад маќоларо тањрир кунад, баъзе таѓйироти 

заруриро ворид намояд ва дар сурати љавобгў набудани он ба муњтавои маљалла 
ба муаллиф љавоби рад гардонад.  

 Маљалла ба хотири гуногунандешї маводеро низ нашр мекунад, ки бо он 

мувофиќ нест. Ба дурустии далелњо муаллифон љавобгаранд.  

 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, ки дар роњбарї, касбият, усули кор 
дар таълим, тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, тањсилоти иловагї, 
назорати дохилимактабї, робита бо оила ва љомеа, иттињодияњои методї ва 
дањњо пањлуњои дигари илму маориф ба маслињат ниёз доранд, таљрибаи худро 
муаррифї кардан мехоњанд ва њадафашон як аст: шинохтани маќоми маориф чун 
омили амнияти миллї! 

Ваќте маљаллаи моро ба даст гирифтед, ба сањифањои он љиддї назар 
кардед, андеша, пешнињод, тањлил, фикри бикре дар робита ба муњтавои он 
манзури алоќамандон гардондед, њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра 

баред. Обуна шудан ба маљалла шарти муњимми расидан ба њадафњост.  
«Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
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НУКТАҲО 

аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
26.01.2021 

Барои беҳтар намудани шароити 

иҷтимоии аҳолӣ аз 1-уми сентябри соли 

2020 нафақа, музди меҳнати кормандони 

ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва 

стипендияҳо 15 фоиз, маоши кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни 

ҳарбӣ 10 фоиз зиёд гардида, нафақаи 

гурӯҳи маъюбоне, ки ба нигоҳубин ниёз 

доранд, 50 фоиз зиёд карда шуд. 

*** 

Соли 2020 300 коргоҳу корхонаи 

нави саноатӣ бо беш аз 6500 ҷойи корӣ, 

157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 

ва биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор 

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

истиқоматӣ сохта, ба истифода дода шуданд. 

*** 

Соли 2020 дар саросари кишвар 18300 иншооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ба 

истиқболи ҷашни сисолагии истиқлол банақшагирифташуда, ки бештари онҳо иншооти соҳаҳои 

маориф, тандурустӣ ва варзиш мебошанд, бунёд ва ба истифода супорида шуда, бо ҳамин роҳ 

даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ муҳайё карда шуданд. 

*** 

Вобаста ба таҳаввулоти босуръати ҷаҳони имрӯза ва таъсири манфии онҳо Ҳукумати 

мамлакатро зарур аст, ки фаъолияти худро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули 

имконияту захираҳои молиявии ба рушд нигаронидашуда, таъмин намудани гуногунсамтии 

иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, дастрасии молиявию дастгирии соҳибкорӣ, ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоии аҳолии кишвар, омодагӣ ба пайомадҳои тағйирёбии иқлим ва гузариш ба 

иқтисоди «сабз» тақвияти бештар бахшад. 

*** 

Бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди инфрасохтори 

иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди 

миллӣ ва вусъатбахшии раванди амалӣ намудани “ҳукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат 

ва сохтору мақомоти дахлдор супориш дода мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии 

инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд. 

*** 

Ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ супориш дода мешавад, ки бо 

мақсади таъмин намудани рушди саноати дорусозӣ ва омода кардани мутахассисони дорои 

малакаи баланди истифодаи технологияҳои муосири дорусозӣ тадбирҳои фаврӣ ва мушаххас 

андешанд. 

*** 

Ҷиҳати рушди саноати маъдан ва дигар соҳаҳои саноати коркард ба Саридораи геология 

якҷо бо вазорату идораҳои марбута супориш дода мешавад, ки дар асоси таҳлили захираҳо ва 
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дараҷаи омӯзиши геологии онҳо лоиҳаи Барномаи давлатии рушди соҳаи геологияро барои 

солҳои 2021-2030 таҳия ва ба Ҳукумати кишвар пешниҳод намоянд. 

*** 

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

ташкили низоми самараноки тайёр намудани мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар дохил ва 

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

инноватсиониву технологӣ чораҷӯӣ намоянд. 

*** 

Ҳамасола шумораи донишҷӯён ва мутахассисоне, ки ба муассисаҳои таълимии хориҷи 

кишвар барои таҳсил ва такмили ихтисос фиристода мешаванд, ду баробар зиёд карда шавад. 

*** 

Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон, ба даҳгонаи 

кишварҳои беҳтарини сайёҳии пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз рӯи низоми содаи 

пешниҳоди раводид ва шоҳроҳи Помир ба даҳ роҳи зеботарини дунё шомил шуда, пойтахти 

мамлакат – шаҳри Душанбе ба даҳгонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини амният ворид гардид. 

*** 

Ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ ҳамеша дар меҳвари 

сиёсати давлату Ҳукумати мамлакат қарор дорад. 

*** 

Соли 2020 дар кишвар 157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва 

синфхонаҳои иловагӣ барои 63000 ҷойи нишаст бунёд ва ба истифода супорида шуданд. 

*** 

Аз соли 1991 то ба имрӯз дар мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1 миллиону 

300 ҳазор ҷойи нишаст сохта, ба истифода супорида шудааст. 

*** 

Мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми 

шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва 

омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем. 

*** 

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

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

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

*** 

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

Маҷлиси Олӣ солҳои 2020-2040 «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар 

соҳаи илму маориф» эълон гардиданд ва ҷиҳати татбиқи ин ташаббус аз ҷониби Ҳукумати 

мамлакат нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-2025 қабул карда шуд. 

*** 

Вазоратҳои молия, маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо ва вазорату кумитаҳое, ки дар 

сохторашон муассисаҳои таълимӣ доранд, вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо роҳбарони 

вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар мавриди амалӣ намудани қарори зикршуда ба саҳлангорӣ роҳ 

надиҳанд ва ҷиҳати таҷҳизонидани кабинетҳои фанҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ тадбирҳои фаврӣ 

андешида, аз натиҷаи корҳо ба Ҳукумати мамлакат гузориш диҳанд. 

*** 

Ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани 

наврасону чавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ 

зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат» гузаронида шавад. 

*** 

Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии 

мардум ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву 
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ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, 

тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар 

мебошад. 

*** 

Соли 2020 ҳамагӣ 14 муассисаи томактабӣ барои 2520 кӯдак бунёд гардидааст, ки ин 

нишондиҳанда ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест. 

*** 

Ба роҳбарони вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода 

мешавад, ки бо ҷалби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҷиҳати бунёди 

кӯдакистонҳо ва марказҳои инкишофи кӯдакон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ карда, ба ин 

масъала бисёр ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд муносибат намоянд. 

*** 

Чунонки борҳо хотирнишон карда будам, то замони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 донишҷӯ фаъолият мекард. 

*** 

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

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

*** 

Вазорати маориф ва илм, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки дар тамоми зинаҳои 

таҳсилот – аз муассисаҳои томактабӣ сар карда, то гимназияву литсейҳо ва зинаҳои дигари 

таҳсилот ба таври ҳатмӣ омӯхтани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русиву англисӣ ва 

технологияҳои иттилоотиро ташкил карда, назорати қатъии сифати таълимро дар ин самт ба роҳ 

монад. 

*** 

Ҳоло дар хориҷи кишвар зиёда аз 40000 нафар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳои мо ба 

таълим фаро гирифта шудаанд. 

*** 

Бояд тавассути стипендияи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

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

боистеъдодро дар хориҷи мамлакат вусъат бахшем. 

*** 

Бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии донишҷӯёну магистрҳо ва 

аспиранту докторантҳо пешниҳод менамоям, ки стипендияи онҳо аз 1-уми сентябри соли 2021 ба 

андозаи 30 фоиз зиёд карда шавад. 

*** 

Тибқи маълумот ҳар сол аз институтҳои Академияи миллии илмҳо, академияҳои соҳавӣ ва 

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

барои табодули таҷриба, бозомӯзӣ, таҳсил дар зинаҳои магистратура, аспирантура ва 

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

*** 

Ба Вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо ва Вазорати рушди иқтисод ва савдо 

супориш дода мешавад, ки ҷиҳати ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар фиристодани ҷавонони 

боистеъдоду лаёқатманд аз рӯи равияи илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ «Барномаи тайёр кардани 

кадрҳои ҷавони илмӣ барои солҳои 2021-2030»-ро таҳия карда, дар муддати се моҳ ба Ҳукумати 

мамлакат пешниҳод намоянд. 

*** 

Масалан, агар соли 1991 дар зинаи аспирантураи Академияи миллии илмҳо ҳамагӣ 148 

нафар ҷавонон таҳсил карда бошанд, соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 нафар расида, қариб 8 

баробар зиёд шудааст. 
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*** 

Олимонро зарур аст, ки корҳои илмиву таҳқиқотиро дар доираи самтҳое, ки Ҳукумати 

мамлакат муайян кардааст, вусъат бахшида, дар рушди иқтисоди миллии кишвар фаъолона саҳм 

гузоранд. 

*** 

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

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

*** 

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

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

*** 

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

таълими калонсолон бо 41 филиал ва 21 намояндагӣ аз рӯи 93 касб кадрҳои коргарӣ тайёр 

мекунад. 

*** 

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

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

*** 

Саҳми занон дар рушди соҳаҳои илму маориф ва тандурустии мамлакат торафт афзуда 

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

қариб 68 фоизро занону бонувон ташкил медиҳанд 

*** 

Ҳукумати мамлакат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ карда, 

ба хотири ҷалби бештари онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда тадбирҳои иловагиро амалӣ 

мегардонад. 

*** 

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

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

доираи истифодаи он мунтазам кӯшиш ва ғамхорӣ намоем. 

*** 

Танҳо таърихи 5500-солаи Саразм, ки аз ҷониби олимони сатҳи ҷаҳонӣ, марказҳои 

муътабари илмии дунё ва созмони бонуфузи байналмилалии ЮНЕСКО эътирофу тасдиқ 

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

*** 

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

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

шоирону адибон ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи ҳар як соҳибватан 

мебошад. 

*** 

Вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг ва Академияи миллии илмҳо вазифадоранд, ки ҷиҳати 

омӯхтани таърих ва мероси маънавии халқи тоҷик тадбирҳои зарурӣ андешида, омӯзиши ҳатмии 

таърихи халқи тоҷик, забони давлатӣ ва ҷуғрофияи Тоҷикистонро дар муассисаҳои таълимашон 

ба забони ақаллиятҳои миллӣ дуруст ба роҳ монанд ва китобҳои дарсиро барои ин муассисаҳо 

сари вақт таҳия, тарҷума ва дастрас созанд. 

*** 

Ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувори иқтисодии 

кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятҳои мавҷуда, 

дарёфти манбаъҳои нави рушд, тараққӣ додани соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, инкишофи 

нерӯи инсонӣ ва бо ҳамин роҳ мунтазам беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи 

Тоҷикистон мебошад. 
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СУХАНИ САРМУҲАРРИР 

 

Саида НАБИЗОДА 

 

МОВУ ШУМО ТӮЛИ  

ЯК СОЛ 
 

Аз ҷумла, дар Тоҷикистони азизи мо 

аҳли илму маориф чун созмондеҳи озмунҳои 

гуногун ба хотири дарёфту рушди истеъдодҳо, баланд бардоштани завқи китобхонии насли 

наврас ва ҷавонон чорабиниҳое ба мисли олимпиадаҳои фосилавӣ, озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст» ташкил намуд, истеъдодҳоро кашф ва беҳтаринҳоро қадр кард. Дигар намуди озмунҳо 

ба мисли «Омӯзгори сол», «Мураббияи сол»… ва чанде дигар ҳам зина ба зина сурат гирифта, то 

андозае аз пешрафти соҳа шаҳодат дода тавонистанд. 

Дар самти матбуоти соҳавӣ маҷаллаи «Маорифи 

Тоҷикистон» ба дастовардҳои тоза ноил шуд. Чунончи, дар 

ин сол сомонаи маҷалла, (www.mtojikiston.tj) ба фаъолият 

оғоз карда, мақолаҳои нашргардида ва инчунин, нусхаҳои 

электронии маҷалла дар саҳифаи интернетии он ҷой дода 

шуданд. Ҳамзамон, маҷалла дорои саҳифаи Facebook, 

инчунин, гурӯҳи хоси бо номи «Маорифи Тоҷикистон» буда, 

ба ин васила мақолаҳои дар маҷалла нашргардида ва дар 

сомона инъикосёфта тарғиб карда мешаванд. Боиси ифтихор 

аст, ки теъдоди аъзои гурӯҳи ҳамноми маҷалла дар муддати 

7 моҳ 13 ҳазорро убур кард. Ин минбар имкон медиҳад, ки 

робита бо алоқамандон қавитар гашта, мусоҳибаҳои кӯтоҳи 

судманд, баҳсҳо, пурсишу посух, муаррифии фаъолияти 

омӯзгорон ва дигар кормандони соҳа маҷалларо сазовори 

номаш гардонанд. Бояд гуфт, ки кормандони маҷалла 

шикояти аъзои гурӯҳ ва ҳалли мушкилоти онҳоро пайгирӣ 

карда, ба муассисаҳои дахлдор мераванд ва бо роҳбарону 

омӯзгорон, хонандагон ва алоқамандони дигар ҳамсуҳбат мешаванд. Чунончи, аз пайи чунин 

шикоятҳо ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ рафта, бо 

воқеият аз наздик ошно гаштанд. Аз иштироки аъзои гурӯҳ дар саҳифаи интернетӣ бармеояд, ки 

ниёзмандии омӯзгорон ба донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ, барномаҳои таълимӣ, раҳнамои 

омӯзгор, нақшаҳои тақвимӣ ва ҳатто тартиб додани нақшаҳои яксоатаи дарс зиёд ҷой дорад. 

Барои ҳалли ин мушкил мо дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иттифоқҳои касабаи кормандони маориф ва 

илм, инчунин, Маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ тасмим гирифтем, ҳуҷҷатҳои даркориро 

дар сомона ҷой диҳем. Ёдовар мешавем, ки ҳар касе ба гурӯҳи мо пайваст, бояд дар хотир гирад: 

ҳадаф маслиҳат пурсидан, тавсия додан, дастгирии ҳамдигар аст, на таҳқиру тамасхур; агар чизе 

нофаҳмост, пурсед, вале агар мақсад бемаврид ҳарф гуфтан ё ба иззати нафси касе расидан ва ё 

ҳар масъаларо ба иғво печондан аст, интихоб хомӯшист. Беҳтарин кор маслиҳат додан ба 

ҳамкасбону донишҷӯён аст. Муваффақияти дигар дар соли гузашта ба фаъолияти кормандони 

маҷалла рабт дорад, ки аҳли эҷод дар арафаи Рӯзи матбуот бо Сипосномаи Вазорати маориф ва 

илм, муҳаррири бахши илмӣ, ҷамъиятӣ-сиёсӣ Абдураҳмон Қурбонов бо нишони «Аълочии 

матбуоти Тоҷикистон», боқимонда бо ифтихорномаҳои вазорат сазовор гардиданд. Котиби 

масъули маҷалла Номвар Қурбонов, ки дар фаъолият бо дониши расо ва зеҳни гиро бартарияш 

назаррас аст, дар риштаи фанҳои дақиқ дараҷаи номзади илмро соҳиб шуд. 

Соли 2020 барои кулли сокинони сайёра 

вазнин омад, бемории ғайричашмдошти 

Короновирус ғайриинтизор бисёре аз 

чеҳраҳои соҳаи илму маорифи дунё, аз ҷумла, 

кишвари моро ҳам гулчин кард, ки ин барои 

соҳа талафоти кам нест. Бо вуҷуди ин, 

маърифати инсонӣ тавонист ҷомеаро аз 

хастаҳолӣ барорад, тадбирҳое пеш гирифта 

шуданд, ки аз натиҷаашон метавон болиду 

шукр гуфт. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mtojikiston.tj%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UQFScOam5n6POQ72Ekp1d2UoTLFjtgzANpaYvgYJyiSRmpXZncv5y7vI&h=AT3G46E7JH2cf0Vbbp_sfSmBl1DSmrdW60siFHUEmmyivcg95ZriARgjQ3hNypcDNtHggC1t47JJkDMGw2IOqYN3XWdq6ACTrJ3gI7zyobg5DaEmfTYzrFxF5cwSV66_0ig&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3APYI2Cq_Bfl04rD8LX_nDO74XtX2irVG1YxPR9p0302bvVC9awTHebRLYc_auk1selhmWpYvEWWocOVTRScLWQnvxFk2a4AkaQxkaTRgG4wQ8v_IHl-rAnTl5DafsXtrvZcTjRkGgDoXNi_elEsHw
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Мусаллам аст, ки муҳимтарин воситаи рушд барои ҳар як маҷалла ташкили обуна мебошад. 
Монеаи нахустин ва асоситарини самти мазкур ба вазъияти пулии муштариён иртибот дорад. 
Маҳз фаъолияти хуби масъулин аст, ки нашрияҳои мо сари вақт ва бо шаклу мазуни дилхоҳ ба 
табъ мерасанд. Ташкили обуна дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Конибодом, 
Истаравшан, Исфара, Данғара, Восеъ, Ашт, Спитамен, Шаҳристон, Ванҷ, (аз ҳама зиёд ноҳияи 
Рӯдакӣ) нисбатан хубтар, шаҳру навоҳии Бохтар, Темурмалик, Шамсиддин Шоҳин, Вахш, 
Кушониён, Норак, Варзоб, Тоҷикобод ва Лахш низ ба назар хушҳолкунанда мерасид, ки ин аз 
муносибати хуби масъулин бо матбуоти соҳавӣ гувоҳӣ медиҳад. Вале муносибати 
хунукназаронаи масъулини шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Шаҳринав, Файзобод, Айнӣ, Хуросон, 
Вахш, Ҷалолиддини Балхӣ, Дӯстӣ, Панҷ, Қубодиён, Муъминобод ташвишовар буда, хеле кам 
обуна шудаанд. Баъдтар аз ҳама, бепарвоии масъулин дар шаҳру ноҳияҳои Роғун, Абдураҳмони 
Ҷомӣ, Шаҳритӯс, Носири Хусрав, Қубодиён ва Балҷувон мушоҳида мешавад, ки то анҷоми сол 
ба ягон нусха обуна нашуданд. Баъзе ноҳияҳои дигар, ки ин ҷо зикри номашон нарафт ё камтар ё 
нимсола обуна шуданд. Бадтараш ин аст, ки қисман шаҳру навоҳӣ ва муассисаҳо барои ҳисобот 
1, 3 ё 6-моҳа обуна мешаванд, ки ин амал монеи рушди кори маҷалла мегардад. Чунин ҳолат ва 
муносибат наметавонад барои рушди фаъолияти маҷалла ва такмили худомӯзии омӯзгорон 
мусоидат намояд. Ҳайратовар он аст, ки вақте на почта масъулияти ин коҳишёбиро ба зимма 
мегирад ва на шуъбаҳои маориф, аз кӣ бояд посухро интизор шавем, барои мо номаълум аст. Бо 
ин муносибат на нашрияҳо маблағро ба даст меоранд ва на омӯзгорон нашрияҳоро. Хулосаи ин 
маънӣ аз баҳсҳои беандозаи омӯзгорон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам бармеояд. 

Худ ба фишурдаи ҳолати обуна ба соли 2021 назар кунед, мефаҳмед, ки ҳоло ҳам чандон 
қонеъкунанда нест. (Ниг.ба ҷадвал) 

ҚАЗОВАТ АЗ ШУМО 

ОФАРИН! 

СИПОСГУЗОРЕМ! 

ОБУНА НАШУДАНД 

(ё... хеле кам) 

1. Шаҳри Душанбе  НТМ 

 Вилояти Суғд 1. Рашт 

2. Гулистон   Хатлон: 

3. Хуҷанд 2. Балҷувон 

4. Шаҳристон 3. Вахш 

 Вилояти Хатлон 4. Дӯстӣ 

5. Данғара 5. Носири Хусрав 

6. Восеъ 6. Хуросон 

7. Панҷ 7. Шаҳритус 

 ВМКБ 8-12 Панҷакент, Айнӣ 

8. Ванҷ  
 

А.Ҷомӣ, Қубодиён,  
Муъминобод  

Бояд гуфт, ки барои баланд бардоштани нуфузи маҷалла аз чанд омил кор гирифтани 
мову шумо лозим меояд. Аввалан, ташкили хуби маъракаи обуна аз се ҷониб: вазорат  (ва 
зерсохторҳо)-маҷалла-муштариён. Дуюм, дастрас гардондани маҷалла, ки дар ин кор ғайр аз 
почта, назорати маҷалла ва муштариён ҳам бояд кам набошад. Сониян, пешниҳоди 
мақолаҳои беҳтарин. Дар ин масъала дар муқоиса ба солҳои пештар, албатта, пешравиҳо 
зиёд ба назар мерасанд, аммо барои боз ҳам хубтар шудани мазмуни мақолаҳо ва сифати 
кори муаллифону муҳаррирон робитаи устувори муассис ва зерсохторҳои он, инчунин, аҳли 
эҷоди маҷалла ва муаллифон зарур аст.  

Аҳли эҷоди маҷалла ва масъулини саҳифаҳои интернетии он бо шукргузорӣ аз имкони 
бештари муаррифӣ пайдо кардани маҷалла ҳамаи аъзои гурӯҳро ба муносибати Соли нави 
мелодӣ сидқан муборакбод гуфта, таманно мекунанд, ки Соли бақар соли умеду орзуҳо ва амалӣ 
гаштани нияту нақшаҳо, соли солимӣ, фаровонӣ ва осудагӣ гардад.  

Мо бо шумоем, шумо ҳам бо мо бошед! Соли нав – иқболи нав! 
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РАҲНАМО 

 

Ҷамила ТУРСУНОВА – 

омӯзгори МТМУ №12, 

ноҳияи Исмоили Сомонӣ 

 

ҶАНБАҲОИ 

ХЕШТАНШИНОСӢ ВА 

ВАТАНДӮСТӢ 
 

дар “Чеҳраҳои мондагор”-и 

Пешвои миллат ва истифодаи он 

дар дарсҳои забон ва адабиёти 

тоҷик 
 
Дар “Чеҳраҳои мондагор” дар бораи 25 

нафар абармарди сиёсӣ, мазҳабӣ, фалсафӣ, 

илмӣ ва адабӣ намояндагони асрҳои гуногун 

мебошанд, аз саҳми мондагору арзандаи 

онҳо дар таърихи тамаддуни халқи тоҷик 

маълумот дода шудааст. Бояд қайд намуд, ки 

“Чеҳраҳои мондагор”–и Пешвои миллат 

барои дарсҳои забону адабиёти тоҷик дар 

мактаб, бахусус, талқини ҷанбаи 

хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ маводи бисёр 

арзишнок дорад. Албатта, маълумот дар бораи Куруши Кабир, 

Спитамен, Зардушт, Монӣ, Маздак, Муҳаммад (с), Имоми Аъзам, 

Исмоили Сомонӣ, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, 

Бобоҷон Ғафуров барои дарсҳои таърих маводи бештарро медиҳанд. 

Вале набояд фаромӯш кард, ки забону адабиёт оинаи таърих ба 

шумор мераванд. Яъне, пеш аз он ки мо хонандагонро бо ҳаёт ва 

фаъолияти ин ё он адиб шинос менамоем, аввал дар бораи вазъи 

сиёсӣ, иҷтимоӣ, маданию фарҳангӣ ва авзои таърихии замони 

зиндагии ӯ бояд маълумот диҳем. Аз ин рӯ, вақте ки дар бораи 

адабиёти аҳди қадим дарс мегузарем, аз давлатдории асосгузори 

давлати Ҳахоманишиниён – Куруши Кабир ва подшоҳони сулолаи 

ҳахоманишинӣ ёд мекунем. Дар ин давра хатти мехӣ арзи ҳастӣ 

дошт ва бо ин хат навиштаҷоти рӯи санг ва катибаҳо сабт гардида 

буданд. Аз Куруши Кабир се катибаи кучаки осебдида дар дашти 

Мурғоб ба даст омадааст. Дар онҳо Куруш худро муаррифӣ кардааст. Аз Дориюш – сулолаи 

Ҳахоманишинӣ катибаҳое дар Бесутун, Форс, (Тахти Ҷамшед ва нақши Рустам), Шуш, Суэс, 

Алванд ва Ҳамадон барҷой мондааст. Муҳимтарин катибаи Дориюш дар Бесутун ҷойгир аст, ки 

дар он чигунагии ба салтанат расидан ва ғалабаи худро бар Бардиёи дурӯғин баён кардааст. 

Ҳамчунин, аз Ардашери аввал, Дориюши дуюм, Ардашери дувум, Хишоёршоҳ ва ғайра катибаҳо 

боқӣ мондаанд, ки аз осори хаттии ин давра шаҳодат медиҳанд. Пешвои миллат дар бораи ба 

сари қудрат омадани Куруши Кабир, сиёсати оқилонаи кишваркушоии ӯ, таъсиси империяи 

Ба нашр расидани “Чеҳраҳои 

мондагор”-и Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмонро метавон ҳодисаи 

фарҳангӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон донист. 

Моҳияти ин маъниро худи Пешвои 

миллат дар сарсухани китоб чунин баён 

намудааст: “Китобе, ки дар даст доред, 

Шуморо ба саҳифаҳои пурифтихори 

таърихи халқи тоҷик шинос намуда, аз 

рӯзгори шахсиятҳои номдору сарбаланди 

илмӣ, адабӣ ва таърихиву сиёсатмадорон 

нақл менамояд. Таърих гувоҳ аст, ки ин 

сарзамин абармардонеро ба дунё 

овардааст, ки ҳар кадом дар замони хеш бо 

хирад, заковат, дониш ва фазилат ба 

дараҷае шуҳрат пайдо карда буданд, ки 

самараи умру хидмати беназир, мақому 

манзалаташон ҳамеша ва дар ҳама давру 

замон боиси ситоиш ва қадрдонӣ мебошад. 

Ёд овардан ва муаррифӣ кардани шуҷоату 

далерӣ, фазлу дониш ва бузургиву 

тавонмандии онҳо далели эҳтироми мо ба 

таърих ва симоҳои таърихию фарҳангии 

халқи азизамон аст”. 
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тавоною мутамаркази ориёӣ, усули нави идоракунӣ ва шакли мукаммали давлатдорӣ, ислоҳоти 

умури сипоҳу низоми лашкар, густариши тиҷорату тадбирҳои роҳсозӣ, пойдории адолату 

пуштибонии ҳуқуқи манзалати ҷумлаи халқиятҳои сокини қаламраваш ва нахустин эъломияи 

ҳуқуқи башари ӯ маълумот медиҳад.  

Дар барномаи таълимии фанни адабиёт синфи 8 оид ба адабиёти аҳди қадим ба китоби 

“Авасто” соат ҷудо карда шудааст. Мутаассифона, дар бораи асосгузори дини зардушт, яъне 

Зардушт ва таълимоти ӯ маълумоти хеле кам дода шудааст. Ҳол он ки китоби “Авасто” 

таълимоти мазҳабии Зардуштро инъикос мекунад. Дар мақолаи “Паёмбари ойини ростин” 

Пешвои миллат дар бораи замони зиндагии Зардушт, таърихи суннатии зуҳури ӯ, шахси таърихӣ 

будани Зардушт, зодгоҳи ӯ ва мундариҷаи “Авасто” маълумот медиҳад. Тавре ки Пешвои миллат 

қайд мекунад, зардуштия нахустин дини яктопарастӣ дар ҷаҳон буда, дорои сохтори мушаххас ва 

аҳкоми динӣ бар пояи ахлоқ мебошад. Таълимоти зардуштӣ болои се ситораи тобноки ахлоқи 

инсонӣ – пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек устувор аст. Ин се сухани бузург, ки 

дирафши ниёгони мо буданд, тақрибан дар ҳар саҳифаи “Авасто” такрор шудааст. Мувофиқи 

дастури динӣ ҳар касе, ки дар ҷараёни фаъолияти хеш ин се унсурро роҳнамои зиндагии худ 

карда бошад, ба ганҷинаи натиҷаҳо ва файзу баракати худовандӣ даст хоҳад ёфт. Дар синфи 

ҳаштум, дар соатҳое, ки ба ҳаёт ва эҷодиёти устод Абулқосими Фирдавсӣ, бахусус “Шоҳнома” 

бахшида шудааст, аз “Чеҳраҳои мондагор” истифода намудан бамаврид аст. Дар “Шоҳнома” дар 

бораи мутафаккирон ва ислоҳотҷӯёне аз қабили Монӣ ва Маздак достонҳои алоҳидае ҷой доранд. 

Пешвои миллат дар китоби хеш дар бораи ин ду мутафаккир маълумоти тоза ва ҷолиб додааст. 

Дар таълими ҳаёт ва эҷодиёти устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, ки 

дар асрҳои IX-X зиндагӣ намудаанд, бе равшан намудани ҳаёти таърихии ин давраҳо, ба мақсад 

расидан имкон надорад. Яъне, пеш аз он ки мо ба таълими ҳаёту фаъолияти ин ду адиби 

шуҳратманд даст занем, бояд аз давлатдории сулолаи Сомониён, бахусус, асосгузори нахустин 

давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ ёдовар шавем.  

Дар “Чеҳраҳои мондагор” Пешвои миллат ба ҳаёт ва фаъолияти Исмоили Сомонӣ ва 

ворисони ӯ боби алоҳида бахшидааст. Пешвои миллат қайд мекунанд, ки бунёдгузори давлати 

Сомониён Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ – абармарди хирад ва сиёсат буд. Амир Исмоили 

Сомонӣ бо тамоми вуҷудаш хоҳони муттаҳидии тамоми сарзамини тоҷикон буд. Баъди пирӯзии 

Исмоили Сомонӣ бар Амр ибни Лайс тамоми сарзамини тоҷикон – Мовароуннаҳру Хуросонро 

зери парчами як давлати муқтадир ва мутамаркази Сомониён муттаҳид намуд. Давлати 

Сомониён чунин рисолати бузурги таърихӣ дошт, ки дар асрҳои 1Х – Х яке аз омилҳои муҳими 

давлатдорӣ омезиши оқилона ва моҳиронаи арзишҳои ориёӣ бо меъёрҳои маънавии ислом ба 

ҳисоб мерафт Сомониён синтези табиӣ ва оқилонаи арзишҳои ориёиро эҳё намуда, ҳамзамон, ба 

ривоҷ ва таблиғи мазҳаби Имоми Аъзам мусоидат карданд. Дар натиҷа низоми сиёсӣ ва идораи 

давлат моҳияти дунявӣ касб карда, нақши он дар умури иҷтимоӣ, маънавӣ ва фарҳангӣ устувор 

монд. Давлатдорони Сомонӣ ба эҳёи фарҳангу тамаддун мусоидати ҳамаҷониба намуда, дар 

таъмини мақоми давлатии забони тоҷикӣ кӯшишҳои зиёд кардаанд. Тулӯи оламшумули забони 

тоҷикӣ ба талошу фаъолияти ин давлат ва сарварони соҳибхираду маърифатпарвари он иртиботи 

ногусастанӣ дорад. Маҳз дар ҳамин давра шеъри Рӯдакӣ оламгир шуд ва шоири бузург 

Абумансури Дақиқӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Кисоии Марвазӣ ва дигарон ашъори 

гаронмоя эҷод карданд. Абулқосими Фирдавсӣ ба офаридани шоҳасари ҷовидонаи худ – 

“Шоҳнома” пардохт. Пас аз сукути сулолаи Сомониён, ҳарчанд халқи тоҷик аз давлатдории худ 

маҳрум гардид, забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ мақоми поянда дошт. Дар таълими ҳаёту 

эҷодиёти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, 

Ҷалолиддини Балхӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Мирзо 

Абдулқодири Бедил, Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзода низ метавон аз 
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китоби “Чеҳраҳои мондагор” ба таври васеъ истифода намуд. Аз ҷумла, дар боби “Қофиласарои 

адабиёти тоҷику форс” Пешвои миллат чунин менигорад: “Устод Рӯдакӣ на танҳо поягузори 

адабиёти тоҷику форс, Одамушшуаро, султони шоирон, қофиласолори шеър ва соҳибқирони 

шоирӣ, балки рамзи бедориву худшиносӣ ва истиқлолхоҳӣ, инчунин, рамзи ҷовидонаи адаб ва 

фарҳанги миллати куҳанбунёди тоҷик мебошад”. 

Устод Рӯдакӣ нахустин шоири дар ҳақиқат миллии тоҷик буда, бо эҷоди ашъори олӣ, 

таблиғи арзишҳои бузурги ахлоқиву фалсафӣ ва корбасти калимаву таркибҳои содаву равони 

тоҷикӣ шеъри моро ба маснади шоҳӣ бардошт ва кохи пурҷалолу бегазанди адабиёти тоҷику 

форсро бунёд гузошт. Рӯдакӣ асоси адабиёти тоҷик ва гузашта аз он, бунёди тамоми адабиёти 

форсизабонро устувор кард. Дар боби “Ситоишгари адлу ростӣ ва нуру хирад”, ки ба ҳаким 

Абулқосими Фирдавсӣ бахшида шудааст, Пешвои миллат чунин менигорад: “Шоҳнома” танҳо 

китоби базму рамз, диловарию қаҳрамонӣ, ривояту афсона нест. Вай пандномаи беназир, 

ахлоқнома ва дастури омӯзондаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти неки инсонист. Аз 

достонҳои ҷангӣ, ишқӣ ва нақлу ривоёти “Шоҳнома” мо таърихи пурифтихори халқҳои 

ориёнажод, суннат ва анъанаҳои мардум, одоби зисту зиндагӣ, ойини мамлакатдорӣ, 

раиятпарварӣ, ватандӯстӣ, таъмини истиқлоли кишвар, озодӣ ва озодагӣ, маънои ҷангу сулҳ ва 

шинохтани ҳаққу ботил, фирӯзии нур бар зулмот, мардумшиносӣ, ҳаллу фасли мушкилоти байни 

давлатҳо, бемаъно будани ихтилофоти динию мазҳабӣ, эҳтиром гузоштан ба ҳаққу ҳуқуқи 

дигарон ва дӯстию рафоқатро меомӯзем. Ҳаким Фирдавсӣ ба сифати як ҳамосасарои нобиға ва 

бузургтарин донандаи таърих ва зиндагиномаи гузаштагони хеш таърихи чандинҳазорсоларо дар 

дилу дидаи оламиён аз нав эҳё карда, аз қисмату сарнавишти мардони бузурги таърихи мо ва 

рӯйдодҳои зиндагӣ натиҷаҳо бардошт ва ҳосили ин бардошт панду андарз ва хулосаҳои саршор 

аз ҳикмат аст, ки моро ба роҳи рост ҳидоят мекунад. Як қатор бобҳои “Чеҳраҳои мондагор”–и 

Пешвои миллат ба мардони арсаи сиёсат дар асри ХХ, аз қабили Нусратулло Махсум, 

Шириншоҳ Шоҳтемур, Бобоҷон Ғафуров ва адибони шуҳратманди тоҷик, устодон Садриддин 

Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва Сотим Улуғзода бахшида шудаанд. Пешвои миллат бо навиштаҳои 

худ симои ин шахсиятҳоро кушода, мавқеъ ва хизмати онҳоро барои халқи тоҷик кушода 

додааст. 

Пешвои миллат дар боби “Зиндагонӣ ва қаҳрамонӣ”, ки ба устод Садриддин Айнӣ бахшида 

шудааст, менависад: “Даҳҳо ва садҳо фарзандони баору номуси халқро ном бурдан мумкин аст, 

ки барои озодӣ, ободӣ ва обрӯи миллату истиқлолияти Ватани азиз фидокориву ҷоннисориҳо 

кардаанд. Аз байни ин фарзандони сарсупурда ман ду нафарро махсус ном бурдан мехоҳам, ки 

барои ташаккули миллат, болоравии ҳисси худшиносию ватандорӣ ва истиқлолияти тоҷикон 

хизмати бузург карданд. Ин ду фарзанди барӯманди халқ, устод Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон 

Ғафуров мебошанд. Садриддин Айнӣ мавҷудияти халқи тоҷикро ҳамчун миллати қадимаи Осиёи 

Марказӣ исбот намуда, ҳаққу ҳуқуқҳои қонунии ин миллатро барои ташкил додани давлатдории 

миллии худ ба миён гузошт. Бобоҷон Ғафуров иқдоми ватандӯстонаи Садриддин Айниро идома 

дода, баробари фаъолияти хирадмандонаи давлатдорӣ таърихи қадимаи миллаташро ба шакли як 

асари ҷомеъ аз замонҳои қадимтарин то рӯзҳои мо навишта, пойдевори истиқлолият ва 

худшиносии тоҷиконро ҷовидона сохт. Мо бо камоли эҳтиром ва сипосгузорӣ ба ин ду фарзанди 

фарзонаи миллат аввалин унвони “Қаҳрамони Тоҷикистон” – ро муносиб донистем. 

Бояд қайд кард, ки китоби Пешвои миллат “Чеҳраҳои мондагор” бо забони адабии равон, 

бою рангоранг ва шевою ноби тоҷикӣ иншо шудааст. Аз он дар дарсҳои забони тоҷикӣ ба таври 

васеъ метавон истифода намуд. Дар китоб бо ибораҳои равон, ҷумлаҳои содаву мураккаб ва 

калимаҳои содаву мураккаб иншошуда вомехӯрем, ки барои таҳлили фонетикӣ, луғавӣ 

морфологӣ ва синтаксисӣ басо муносибанд.  
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ҶАШНВОРА 

 

Давлатшоҳ МАҲМУДОВ - 

омӯзгори факултаи таърихи 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ 

 

САДА ДАР 

САРЧАШМАҲОИ 

ТАЪРИХӢ 
 

Ҷашни Сада аз ин қатор истисно нест. 

Атрофи таърихи пайдоиши ҷашни Сада, 

мафҳум ва вақти ҷашнгирии он то ба имрӯз 

миёни олимону донишмандон назарҳои 

мухталиф мавҷуд аст, ки ҳар яке дар худ ҳикмате мебошад. Бо такя ба яке аз ривоятҳои маъмуле, 

ки роҷеъ ба пайдоиши ҷашни Сада ҳаким Фирдавсӣ дар асари безаволи худ “Шоҳнома” 

овардааст, метавон гуфт, ки бунёдгузори ин ҷашн шоҳ Ҳушанги пешдодӣ мебошад. Мувофиқи 

ин ривоят рӯзе шоҳ Ҳушанг (писари Сиёмак) бо ҷамъе аз ёрони худ (100 нафар) барои шикор ба 

кӯҳи Истахр рафт ва сари роҳи худ бо мори азимҷуссае вохӯрд, ки ҳайбати нафратовар дошт. 

Ҳушанг ба хотири эминии худу ёронаш сангеро ба сӯи он ҳаво дод, аммо санг хато рафта, ба 

санги дигаре бархӯрд ва оташаке падид омад. 

Алангаи оташ мор ва хасу хошоки атрофро 

бисӯхт ва шоҳу ёронаш шодӣ карданду 

Кирдугори покро дуруд фиристоданд ва ин рӯзро 

чун рӯзи хуҷаста ва пирӯзии некӣ бар бадӣ бо 

номи Сада ҷашн гирифтанд. Фирдавсии 

бузургвор мегӯяд: 

Яке ҷашн кард он шабу бода хвард, 

Сада номи он ҷашни фархунда кард. 

Зи Ҳушанг монд ин Сада ёдгор, 

Басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр.  

Дар ин ривоят бархӯрди қувваҳои некию бадӣ дар симои Ҳушангу мор таҷассум ёфтааст, ки 

билохира оташ ҳамчун ҳадияи Илоҳӣ ва ё нури аҳуроӣ барои саркӯбии торикӣ ва тантанаи 

рӯшноӣ фиристода шуд. Ин оташ чун рамзи ҳастию саодатмандӣ ва инчунин, тариқи дигар 

ҷирмҳои нурбахши осмонӣ таҳкимбахши иртиботи замину само дониста мешуд. Доктори илмҳои 

фалсафа Маҳмадқул Ҳазратқулов ин нуктаро ҷонибдорӣ намуда, чунин менависад: “Ҳамин 

робитаи оташи заминӣ, ки аз тариқи оташҳои фалакӣ то ба нури аҳуроӣ рафта мерасад, як ҳалқаи 

ногусастании олами моддӣ (табиат) бо оламҳои муҷарради улвиро барқарор мекунад”. Ҳамин 

буд, ки оташ афрӯхтан дар ҷашни Сада ба суннати деринаи халқҳои тоҷику форс табдил ёфт. 

Инчунин, дар таълимоти динҳои меҳрпарастию зардуштӣ мақоми хосае пайдо намуд. Махсусан, 

дар дини зардуштия дар қатори об, бод ва хоку замин яке аз унсурҳои ҳастӣ дониста мешавад ва 

ба гумони ғолиб, аломати + (ҷамъ), ки дар дунёи муосир аломати тиб дониста мешавад, 

инъикосгари ин чор унсури ҳаёт буда, баргирифта аз таълимоти зардуштия мебошад. 

Бинобар таҳлили олимони забоншинос истилоҳи “сада” дар забони форсии қадим дар шакли 

“sadok” ва дар форсии миёна “sadaɡ” истифода шуда, ба маънои пайдо шудан фаҳмида мешуд. 

Калимаҳои арабии “сазақ”, “сазоқ” ва ё “саадак”, ки ҳамин маъноро ифода мекунанд, бо “сада”-и 

тоҷикӣ-форсӣ ҳамреша мебошанд. Ба ақидаи донишманди маъруфи тоҷик Зафари Мирзоён, ин 

вожа дар китоби муқаддаси “Авесто” низ ба маънои тулӯъ кардан, пайдо шудан омадааст. Агар 

Ҷашни Сада аз қадимтарин идҳои 

ниёгони мо буда, дар баробари Наврӯзу 

Меҳргон ва Тиргон дар фарҳангу тамаддун ва 

таърихи тоҷикон мақоми шоиста дорад. 

Гузаштагони мо, ки дар сиришти хеш доим 

хислатҳоеро ба мисоли инсондӯстию 

адолатпарварӣ парвариш мекарданд, бо 

таҷлили чунин идҳо низ ҳамин гуна 

ормонҳояшонро тарғиб менамуданд. 

Гузашта аз ин, аксари идҳои қадимаи мо бо 

Кайҳони табиат алоқаи ногусатанӣ доранд. 

Зеро аҷдоди мо дар гоҳшуморӣ, муайян 

намудани вақти шабу рӯз, фаслҳои сол ва ба 

ин васила муайян кардани мавсими корҳои 

деҳқонӣ хеле пешгом буданд. 
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маънои “сада” пайдо шудан бошад, бо такя ба ривояти овардаи ҳаким Фирдавсӣ гуфтан мумкин 

аст, ки ин ҷашни пайдоиши оташ чун рамзи ҳаёт ва осудагӣ мебошад. 

Ба ин маъно назари дигар низ ҷой дорад, ки пайравони ойини меҳрпарастӣ (митроизм - 

офтобпарастӣ) рӯзи аввали даймоҳро, ки ба 21 декабр рост меояд, рӯзи оғози зимистон дониста, 

22 декабрро ҳамчун рӯзи тавлиди хуршед ҷашн мегирифтанд. Зеро дар ин рӯз офтоб аз бурҷи 

қавс мебарояд ва ба бурҷи ҷаддӣ дохил мешавад, ки онро “инқилоби зимистонӣ” меноманд. 

Шаби ин рӯзро, ки дарозтарин шаби сол мебошад, гузаштагони мо бо номи “шаби ялдо” гиромӣ 

медоштанд. Калимаи “ялдо” (аз забони суриёнӣ ба забони форсӣ омадааст) маънои зоданро 

дорад. Абурайҳони Берунӣ ин ибораро дар асараш “Ат-тафҳим” ба маънои “шаби зодан” ва дар 

“Осор-ул-боқия” бошад, “Навидрӯз” номидааст. Бостоншиноси тоҷик Ю. Ёқубов ин нуктаро 

таъкид намуда, ба хулосае меояд, ки Сада ҳамчун ид ба муносибати таваллуди Худои Офтоб аз 

тарафи гузаштагони дури мо таҷлил мегардид. 

А. Берунӣ ақидаи дигареро низ меорад, ки мувофиқи он бунёдгузори ҷашни Сада Фаридуни 

пешдодӣ мебошад. Барои тақвияти ин ривояти некдилии вазири Заҳоки ғаддор Армоилро 

меорад, ки мувофиқи он ӯ ҳар рӯз ду нафареро бояд хӯроки морони Заҳҳок мегардонид. Бо 

сабаби раҳмдилиаш якеро бо роҳи ҳила барои эмин мондан ба Дамованд мефиристод. Ҳангоми 

туғёни Фаридун алайҳи Заҳҳок аз ин кори савоби вазири одил огоҳ шуда, ҷашни Садаро барпо 

мекунад. 

Ҳаким Умари Хайём дар “Наврӯзнома” таҷлили ҷашни Садаро аз тарафи Фаридун ба 

муносибати сарнагун намудани шоҳ Заҳҳок ҳамчун рамзи хушбахтию рӯшноӣ донистааст. Дар 

“Форснома”-и Ибни Балхӣ нахустин нафароне, ки ба ин ҷашн ибтидо гузоштанд, шоҳони каёнӣ 

Луҳросп ва писараш Гуштосп дониста мешаванд. Зеро эшон бори аввал дар маркази давлати 

Каёниён - шаҳри Балх оташкадаҳои калон сохтанд, ки бо номҳои “Навбаҳор” ва “Меҳрбарзин” 

маъруфанд. Ҳамин тавр, нисбат додани пайдоиши ҷашни Сада ба Фаридун, Исфандиёр (инро дар 

қасидаҳои Манучеҳрию Унсурӣ низ дидан мумкин аст), Гуштосп, Ардашери Бобакон ва дигарон 

дар сарчашмаҳои асримиёнагӣ зиёд ба назар мерасад. 

Бо вуҷуди ин, қисме аз донишмандон калимаи “сада”-ро ба маънии 100 рӯз ҳам медонанд. 

Мувофиқи ривоятҳои дигар гузаштагони мо солро ба ду фасл: зимистони бузург ва тобистони 

бузург ҷудо мекарданд, ки зимистон тахминан 150 рӯз ва тобистон 250 рӯзро дар бар мегирифт. 

Ҷашни Сада бо гузашти 100 рӯзи зимистон таҷлил мешудааст. Яъне ин Сада иди садрӯзагии 

зимистон дониста мешудааст. Дар “Луғатнома” –и Алиакбари Деҳхудо ба ин маъно чунин 

омадааст: “Ваҷҳи иштиқоқе, ки саҳеҳтар ба назар мерасад, ин аст, ки ҷашни Сада, ки дар даҳуми 

баҳманмоҳ гирифта мешавад, дуруст сад рӯз пас аз оғози зимистони панҷмоҳа будааст. Ва номи 

Сада ишора ба гузаштан аз сад рӯз пас аз оғози зимистон аст”. Ҳамчунин, ақидаҳое низ ҷой 

доранд, ки истилоҳи “сада” ва таҷлили ҷашни Садаро бо ба сад расидани фарзандони Одам (а) ва 

ё Каюмарс алоқаманд мекунанд. Мувофиқи навиштаи муаррихи машҳури давраи Ғазнавиён 

Абусаид Гардезӣ дар асари худ “Зайн-ул-ахбор” қувваҳои аҳриманӣ нахуст инсон – Каюмарсро 

мекушанд ва аз нутфаи ба зери хок мондаи ӯ пас аз гузашти чил сол растании душохаи бо ҳам 

печидае бо номи Машяву Машияна мерӯянд, ки заминагузори зиёд шудани насли инсонӣ 

шуданд. Ҳамон вақте ки фарзандони эшон ба сад нафар расиданд, он рӯзро бо номи ҷашни Сада 

таҷлил намуданд. Берунӣ дар асараш “Ат-тафҳим” Сада ном гирифтани ин ҷашнро ба он маъно 

медонад, ки форсиёни қадим 50 шабу 50 рӯз пеш аз Наврӯз онро ҷашн мегирифтанд. Онҳо рӯз ва 

шабҳоро алоҳида ҳисоб мекарданд. Аз ин лиҳоз, бинобар ақидаи ин мутафаккир, истилоҳи “сада” 

баргирифта аз адади 100 мебошад, ки ҷамъи 50 шабу 50 рӯз мебошад. 

Ҳамин тариқ аксаран садаро ба маънои адади 100 медонанд. Нигоштаи Ардашери 

Озаргушасп дар китоби худ бо номи “Маросими мазҳабӣ ва одоби зардуштиён” гуфтаҳои болоро 

тақвият мебахшад, ки чунин аст: “Сада аз вожаи сад омадааст ва ҳамон тавр, ки ҳафта ба маънои 

ҳафт рӯз ва чилла ба маънои чиҳил рӯз, даҳа ба маънои даҳу панҷа ба маънои панҷ рӯз аст. Ва 

ҳамчунин, ангуштони дасту пойро панҷа мегӯянд ва ҳазора ба маънои ҳазор сол аст, сада ҳам ба 

маънои сад рӯз мебошад”. 
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Доир ба вақти баргузории таҷлили иди Сада тахминан аксари маъхазҳои таърихӣ ва 

муаррихон як ақидаро таъкид мекунанд. Бо такя ба далелҳои муътамади таърихӣ ҷашни Сада дар 

рӯзи 10-уми баҳманмоҳ қайд карда мешуд, ки он ба рӯзи 30 –юми моҳи январ рост меояд. Ба 

навиштаи Берунӣ аз рӯзи 10-уми баҳманмоҳ то Наврӯз 50 шабонарӯз боқӣ мемонад.  

Пас аз таҳлили манобеи таърихӣ пиндори наздик ва яқини ҳосил намудаи мо ин аст, ки 

ниёгони мо ин ҷашнро ба хотири 40 - рӯзагии офтоб, яъне 10-уми баҳманмоҳ (анҷоми чиллаи 

калон) қайд мекарданд. Ин ҷашн ба хотири он буд, ки ба офтоби чилрӯза осеб нарасад ва бештар 

ба ҳаёт нуру гармӣ ато кунад. Дар асотири қадимаи мо чунин фаҳмише вуҷуд дошт, ки гӯё дар 

миёни моҳҳои дай ва баҳман (декабр – январ) қувваҳои аҳриманӣ хуруҷ карда, сармои зиёдро 

тавлид мекунанд. Офтобро аз рӯзи таваллуд (1-уми даймоҳ – 21 декабр) гӯё дар ғоре пинҳон 

менамоянд, то аз неруҳои аҳриманӣ эмин бимонад ва дар чилрӯзагӣ зоҳир мешавад, яъне тулӯъ 

мекунад. Дар ин рӯз гулхан афрӯхта мешуд, то ба ин васила ба гармии офтоб гармӣ зам намуда, 

ба ӯ қувваи дубора бахшанд, то минбаъд мағлуб нашавад. Офтоб чун оташ ҳанӯз қабл аз дини 

зардуштия мавриди эҳтироми гузаштагони мо қарор дошт. Ҷашни Сада оғози чиллаи хурд буда, 

дарак аз Наврӯзи хуҷастапай медиҳад. Тавре ки Фаррухии Систонӣ мегӯяд: 

Сада омад, ки туро мужда диҳад аз Наврӯз, 

Мужда бипзиру бидеҳ хилъату кораш ба тироз.  

Дар фарҷом ҳаминро бояд қайд намуд, ки агар аз ҳар зовия ба ин ҷашн ва суннатҳои он 

нигарем, танҳо ҳикматеро дармеёбем, ки саршор аз дӯстию рафоқат, инсонпарварӣ, меҳнатдӯстӣ, 

хайру сахо, адолатхоҳию саодатмандӣ ва озодагӣ мебошад. 
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КИТОБИ ДАРСӢ 

 

Моҳинав САФАРОВА – омӯзгори  

МТМУ №49, шаҳри Душанбе  

 

ҒАЛАТҲО ВА 

ПЕШНИҲОДҲО 
 

 (Китоби “Забони модарӣ”- и 

синфи якум) 
 

Таҷриба ва таҳлилҳо нишон доданд, ки 

Роҳнамои синфи якум ба нашри нави 

китобҳои дарсӣ (мувофиқ ба муносибати 

босалоҳият нигаронидашуда) мувофиқат 

намекунад. Мувофиқи Роҳнамои нашри соли 

2016 (муаллиф Байзоев Азим) ҳамагӣ 160 

дарс, 6 соат барои такрори “Алифбо”, 4 соати 

дигар дарсҳои такрорӣ дар охири сол оварда 

шуда, миқдори умумии дарсҳо ба 170 

мерасад. Илова бар ин, миқдори баъзе дарсҳо 

зиёд, аммо намунаи дарс кам пешниҳод 

шудааст. Чунончи, дар Раҳнамо дар дарсҳои 

7-8, саҳифаи 41:  

Мавзӯъ: Такрори ҳарфу овозҳо. Гурӯҳбандии ҳарфҳо ва овозҳо (4 соат, 2 соати охир) – 

???Давомаш нест.  

Ё дар дарсҳои 9-10, саҳифаи 42:  

Мавзӯъ: Такрори ҳарфу овозҳо. Гурӯҳбандии ҳарфҳо ва 

овозҳо (6 соат, 2 соати аввал) - ??? (Давомаш нест!) 

1. Ҳарфу овозҳо гуфтан нодуруст аст. Чунки аввал овоз 

омӯзонда мешавад, баъд ҳарф.  

2. Чаро чор соату лекин ду соати охир?  

3. Ё чаро 6 соату 2 соати аввал? 

Ягон шарҳ дар Роҳнамо нест.  

Ҳамчунин, дар китоби дарсӣ низ такрори “Алифбо” аз 

саҳифаи 4-5 оғоз шуда, дар саҳифаи 11 ба анҷом расидааст. Ин 

чанд дарсе, ки саҳифаи болоро дар бар мегирад, на сар доранду 

на нӯг. Чун дарсҳо ҳамгироянд, мебоист матнҳое пешниҳод 

мешуданд, ки хонандагон ҳарфҳои алифборо пурра ба хотир 

оварда такрор карда тавонанд. Аммо дар ин ҷо танҳо такрор ва 

тартиби “Алифбо” омӯзонда мешаваду халос. Ғайр аз ин, дар саҳифаи 8 калимаҳои ҷустуҷӯй, 

нуронӣ, фарзандон оварда шудаанд, ки муаллиф метавонист, шарҳи онҳоро низ дар саҳифа ҷой 

мекард. Зеро ки хонандагони синфи якум аз оғози китоби “Забони модарӣ” дафтари “Луғати 

аввалини ман” мегиранд ва омӯзгор тарзи пур кардан ва навиштани луғат, шарҳи онро ба 

хонандагон меомӯзонад. Дигар ин ки қисме аз омӯзгорони ҷавон баъзе калимаҳои душворро 

шарҳ дода наметавонанд.  

Саҳифаи 9. Ҳамсадоҳо – ранги сурх (Роҳ баста аст). 

Садонокҳо – ранги сабз (Роҳ кушода аст). 

Дар шумораи №12-2021 (“Маорифи 

Тоҷикистон”) донишмандони маъруф 

Нуриддин САИД –узви вобастаи АМИ 

Тоҷикистон, Хуршед ЗИЁӢ – доктори илми 

фалсафа, профессор дар робита ба 

масъалагузорие, ки дар ҳузури Ёрдамчии 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Абдуҷаббор Раҳмонзода, вазири маориф ва 

илм Муҳаммадюсуф Имомзода, президенти 

АМИТ Фарҳод Раҳимӣ, масъулини Вазорати 

маориф ва илм, зерсохторҳо, намояндагони 

илму адаб, ВАО, муаллифон ва муқарризони 

китобҳои дарсӣ сурат гирифт, бо номи 

“Методологияи таълифи китоби дарсӣ” 

мақола навиштанд, ки комилан ба он 

мувофиқем. Дар ҳақиқат, таълифи китоби 

дарсӣ ва риояи меъёрҳои он дар баробари 

заҳматталаб будан, талаби рӯз ҳам аст. Аз 

ин рӯ, дар таълифи он эҳтиёткор будан 

мебояд. Мо, ки муҳтавои китоби дарсиро 

амалан месанҷем, хостем барои беҳбудии 

кор ба муаллифи китоби дарсии “Забони 

модарӣ” барои синфи якум, ки аз 184 дарс 

иборат аст, инчунин, Рањнамои синфи якум 

чанд маслиҳат диҳем. 
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Йотбарсарҳо – ранги зард (Омехта). 

Мавқеи ҳамсадо ва садонокро омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, аммо дар вақти 

фаҳмондани йотбарсарҳо чӣ мегӯяд? Шарҳ лозим. 

 Саҳифаи 10. Талаффуз ва имло 

 Менависем Мехонем  

 Ҷойи зебое Ҷо-йи зе-бо-йе 

Ба фикри мо, агар тарзи талаффуз аз навиштан фарқ надошта бошад, ҷой додани он дар 

китоби дарсӣ лозим нест. (Дар ин ҷо дар калимаи дуюми ибора фарқ аст. – МТ). Ё муаллиф тарзи 

талаффузи онро дуруст нишон медод. Чунин ғалатҳо ҳамчунин дар саҳифаҳои 20, 167 оварда 

шудаанд. 

Машқи хушхатнависӣ низ бо Роҳнамои омӯзгор мувофиқат намекунад.  

Саҳифаи 30 –Артиши миллӣ. Давомаш дар саҳифаи 32. 

Саҳифаи 28-29. Бахти хонадон. Давомаш дар саҳифаи 31. 

Саҳифаҳои китоб нодуруст чоп шудаанд. 

Дар саҳифаи 31 оварда шудааст: Мероси падар хоҳӣ, илми падар омӯз. 

Ин мақол пас аз матни “Бахти хонадон” оварда шудааст, ки тамоман ба мавзӯъ дахл надорад. 

Чунки дар матн сухан дар бораи дӯстию иттифоқ, аҳлу оромӣ меравад. Аммо дар ин ҷо 

хонандаро ба касби падарро омӯхтан талқин мекунад. Дар зимн агар калимаҳои “иттифоқ, аҳл, 

пеши худ хондан”-ро дар поёни матн ҳамчун калимаи душвор шарҳ медод, хуб мешуд. Агар дар 

такрори боб машқҳои такрорӣ барои арзёбии хонандагон оид ба боби омӯхташуда гузошта 

мешуданд, беҳтар мебуд. Чунки дар охири баъзе бобҳо матн оварда шудааст, дар баъзе бобҳо не. 

Мисол, дар “Дар ҷустуҷӯи Дониш” матн нест. Дар бобҳои “Оила”, “Бӯстон”... матнҳо оварда 

шуда, баъзе аз ин матнҳо калонанд, вақти муайяншуда камӣ мекунад.  

Саҳифаи 41. Бозӣ оварда шудааст, ки чунин талабот дорад: “Ба гурӯҳҳои нуҳнафара ҷудо 

шавед. Ба аъзои гурӯҳи худ аз 1 то 9 рақам гузоред. Аз рӯйи ҳикоя ҷумлаҳоро ботартиб хонед. 

“Рақамҳо” ҳикояро аз рӯйи тартиби худ мехонанд.” Бубинед, ки дар китоби дарсӣ 8 рақам, яъне 8 

ҷумла оварда шудааст. Аммо дар Роҳнамои омӯзгор 9 рақам оварда шудааст. Тартиби иҷрои 

супориш ба худи супориш мувофиқ нест.  

Дар баъзе мавзӯъҳо матн барои хондан оварда нашудааст, масалан, дар саҳифаи 56-57. 

Синфи мо. Расмҳо. Саволу ҷавоб. Ашёи хониш. Беҳтараш, матни хурде пешниҳод шавад.  

Саҳифаи 116-117. Дар бозор. Матн пешниҳод нашудааст. Танҳо расм. Пешниҳоди матни 

кӯтоҳ хубтар аст. Дар баъзе мавзӯъҳо ду-се матн ё ду-се шеър барои як рӯз, яъне ду соат оварда 

шудааст, ки қабул ва дарк намудани мавзӯъҳои калон ё якчанд мавзӯъ барои хонандаи синфи 

якум мушкил аст. Масалан: саҳифаи 74-75. Гулҳои Ватан. (Садбарг – маликаи гулҳо. Сунбул. 

Гулдаста). 

Саҳифаи 88-89. Парандагон дӯстони моянд. Мошон. Боғи мо. 

Саҳифаи 97. Деҳи мо ҷойи кор аст. (Шеър). Деҳа. (Матн). 

Саҳифаи 103-104. 105. Заррофа чӣ мегӯяд? (Матн). Неъмати чор фасл. (Шеър). 

Саҳифаи 108-109. Туҳфаи беҳтарин. Дафтарро эҳтиёт кунед. 

Дар матни аввал сухан дар бораи шинондан ва парвариши дарахт меравад. Бобо ба Гулоро 

дарахти себро туҳфа мекунад. Дар матни дуюм оид ба тозаю озода нигоҳ доштани ашёи хониш - 

дафтар меравад. Дар Роҳнамо бошад, муаллиф эҳтиёт кардани ҳамаи ашёи хониш, махсусан 

китобро таъкид кардааст. 

Саҳифаи 110-111. Шарбати хуч.(Матн). Очадарё (Шеър). Матн бо шеър ягон алоқамандӣ 

надорад. Агар матнҳо зиёданд, мебояд, ки байни матнҳо алоқамандие бошад, то қадам ба қадам 

фаҳмондаи онҳо ба омӯзгор осон шавад. Агар не, пас як матн барои як дарс кифоя аст. 

“Очадарё” кадом дарё аст? Номаълум аст! 

Саҳифаи 122. Норак. (Шеър). Об аз куҷо меояд? (Матн) 

Шеъри “Норак” барои хонандагон душвораҳм аст. Матн басанда аст. 

Саҳифаи 133-134. Ҷӯраи мо. Дугонаҳо. (шеър). Ду бузича. (Афсона) 



  

 

17 «Маорифи Тоҷикистон» – №1, январи соли 2021 

Ду шеър ва як матн дар ин саҳифа ҷой дода шудааст. Супоришҳо ё машқҳо барои навиштан 

дода нашудаанд. 

Саҳифаи 111. Ду чистон ҷой дода шудааст, ки ҷавоби якум тарбуз, дуюмаш соат аст, ки ба 

мавзӯи барррасишуда алоқаманд нест.  

Дар саҳифаи 95 диаграамаи Венн оварда шуда, супориш дода шудааст, ки хислатҳои одаму 

ҳайвонро муайян кунед. Аҷабо! Диаграммаи Веннро худи омӯзгор дуруст намефаҳмад ва дар 

истифодаи он душворӣ мекашад (аксарияти омӯзгорон!), хонандаи синфи 1 онро аз куҷо фаҳмад? 

Истифодаи ин усул ба синну соли хонандагони синфи якум мувофиқ нест. Муаллиф одамро бо 

хирс муқоиса кардан хостааст, ки ин куллан ғалат аст. Ягон ҳайвонро бо одам муқоиса кардан 

имкон надорад. Сипас дар ҳамин саҳифа Синквейнро ҳамчун бозии “варзиши ақл” овардааст, ки 

ин усул низ ба хонандагони синф якум мувофиқ наомадааст. Зеро ки дар ин усул исм, сифат ва 

феъл истифода мешаванд, ки хонандагони синфи якум аз ин ҳиссаҳои нутқ огоҳ нестанд.  

Саҳифаи 112. Такрори боби “Деҳа”. Ҳамосаи бародарӣ. 

Шеъри додашуда боз ҳам ба синну соли хонандагони синфи якум тамоман мувофиқ нест. 

Аслан худи калимаи “Хамоса” чӣ маъно дорад? Оё омӯзгорони синфи ибтидоӣ ин калимаро 

худашон мефаҳманд? Ё ба хонандагони синфи якум чӣ гуна шарҳ медиҳанд? Қироат ва дарки 

мазмуни мисраъҳои шеърӣ низ барои хондан ба хонандагон душвор аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

хусусиятҳои синнусолии хонандагон дар таълифи китоб ба назар гирифта нашудаанд. 

Саҳифаи 156. Олими беамал- занбӯри беасал. 

Бемаврид оварда шудааст. Дар боби “Инсон” сухан дар бораи бузургии инсон, олиму 

донишманд шудани инсоният меравад.  

Саҳифаи 156. Чор мисраи шеър: Модар (Саидқул Сабзаев). Бемаврид оварда шудааст. Хуб 

мешуд, ки ин шеър дар мавқеи худ - мавзӯи “Модар” ҷой мегирифт.  

Саҳифаи 164-165. Сулҳи Ватан. (Шеър). Иттифоқ. (Матн). Шеър оварда шудааст, агар 

калимаҳои душворфаҳмро шарҳ медод, хуб мешуд (Ваҳдат, ягонагӣ). Матни “Иттифоқ” оварда, 

вале барои супоришҳои грамматикӣ ҷой дода нашудааст. Ҳол он ки дарсҳо бояд ҳамгиро бошанд 

ва пас аз ҳар матн супоришу машқҳои имлоӣ ҷой дода шаванд. 

Илова бар ин, китоби мазкур бо барномаи таълимӣ мувофиқат намекунад. Хуб мешуд, ки 

шахсони масъул пеш аз чоп шудан ва ё дар таҳияи китоби дарсӣ омӯзгорони соҳибтаҷрибаро 

даъват намуда, аз душворӣ, мушкилот ва талаботи ҷараёни таълим дар синфҳои ибтидоӣ пурсон 

шаванд, назару андешаҳои онҳоро ба инобат гиранд. Ин хеле муҳим аст, ниёзи ҳар як хонандаро 

худи омӯзгор медонад. Умед бар он дорем, ки пешниҳодҳои омӯзгоронро қабул намуда, вобаста 

ба сатҳи рушд ва қобилияти хонанда китобҳо нашр шаванд. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВА ХОНАНДА 

 

Шаҳло БОЗОРОВА –  

омӯзгори литсейи  

инноватсионии “Душанбе” 

 

ДАРКИ ЭҲСОСИ ОЛАМИ 

ИҲОТАКУНАНДА 
  

Муҳити иҳотакунандаи мо олами 

иттилоотӣ мебошад. Инсон маълумоти 

аввалиндараҷаро дар бораи муҳити 

иҳотакунанда, оид ба ҳарорат, ранг, бӯй, 

сифатҳои зоиқавӣ, хусусиятҳои физикии ҳар 

ашё, одамон ва дигар мавҷудоти зинда бо ёрии узвҳои босира (биноӣ), сомеа (шунавоӣ), зоиқа 

(мазза), ломиса (ҳиссиёт), шомма (бӯиданӣ), узвҳои мувозанат ва системаи асаб қабул менамояд.  

Мақсади дарс: дидабароии дарки эҳсосии олами иҳотакунанда. 

Вазифа: ташкил намудани дониши умумии 

хонандагон оид ба мавзӯи «Дарки эҳсосии олами 

иҳотакунанда», тарбияи мустақилиятӣ, боғайратӣ ва 

малакаи худназораткунӣ дар онҳо, идомадиҳии 

мукаммалкунии қобилияти идрок, таваҷҷуҳи хос, 

эҷодкунӣ ва фикрронии мантиқии хонандагон.  

Намуди дарс: интерактивӣ 

Усули дарс: шифоҳӣ ва усули омӯзиши амалӣ,  

Таҷҳизот: барномаи Microsoft Power Point, 

проектор, тахтаи электронӣ. 

1.Ташкили дарс. 

2. Баёни мавзӯи нав  

Ҷамъияти инсонӣ бо мурури рушди худ олами иҳотакунандаро тадқиқот намуда, дар бораи 

он иттилоот ҷамъ овардааст. Дониш дар бораи олами иҳотакунанда ва дар бораи худ ба инсон 

имкони ба зиндагӣ одат карданро медиҳад. Иттилоот барои инсон 

донише мебошад, ки он аз сарчашмаҳои мухталиф ибтидо мегирад. 

Хабари аз ҷониби инсон қабулшаванда метавонад дониши ӯро пурра 

созад, агар иттилооти дохилии он барои инсон фаҳмо ва нав бошад. 

Гирифтани маълумот ё дарки ҳақиқати воқеӣ тасвир дар шуури инсон 

мебошад. Ду шакли дарк намудан мавҷуд аст: эҳсосӣ (бо ёрии узвҳои 

эҳсосот) ва фикрронӣ, ки онро тафаккури муҷаррад меноманд.  

Чӣ гуна мо олами иҳотакунандаро дарк мекунем. Инсон аз 

лаҳзаҳои аввали ҳаёти худ ҳақиқати воқеӣ ё олами иҳотакунанда 

(гармӣ, сардӣ, садо, рушноӣ ва дигар зоҳирот)-ро ҳис мекунад. Ҳамаи 

объектҳои моро иҳотакунанда ба узвҳои 

эҳсосоти мо таъсир мерасонанд. Узвҳои 

эҳсосии инсон воситаи қабули сигнал аз 

олами иҳотакунанда барои интиқол ба 

майнаи сари инсон мебошад. 
Хосиятҳои ҷудогонаи объектҳо 

ҳиссиёти моро ба вуҷуд меоранд. Мисол, 

Мавзӯи «Дарки эҳсосии олами 

иҳотакунанда» дар синфҳои 5-6 аз фанни 

технологияи иттилоотӣ омӯхта мешавад. 

Ин мавзӯъ дар дарс омӯзиши сатҳи миёна ба 

ҳисоб меравад. Онро метавон дар ҳамгироӣ 

бо фанни биология ба роҳ монд. Дар 

амалигардонии мақсади асосии дарс дар 

компютер иттилоотро бо сафҳакалид 

ворид намуда, протсессор онро коркард 

менамояд, инсон низ бо узвҳои эҳсосии худ 

иттилоотро аз олами иҳотакунанда қабул 

намуда, дар майнаи сари худ коркард намуда, 

ба дигар узвҳо фармони навбатиро 

мерасонад. 
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буйи хуши гул, маззаи қулфинай, гармию сардиро мо эҳсос мекунем.Ҳар объект якчанд хосиятро 

дарбар мегирад. Аз ҳамин лиҳоз, объектро на аз рӯи як ҳиссиёт, балки маҷмӯи он мефаҳмем. 

Дарккунӣ тасвири пурраи объект мебошад, ки бевосита ба узвҳои ҳиссиёти мо таъсири худро 

мерасонад. Фарз мекунем, ки себ доданд. Бо ёрии чашмон намуду ранг; бо ёрии забон мазза ва бо 

ёрии бинӣ буйи онро ҳис мекунед. Дар натиҷа тасвири пурраи ин объект сохта мешавад. Аммо 

дарккунии инсонҳо оид ба як ва ҳамон объект метавонанд мухталиф бошад. Бо дидани сабзазор 

рассом бо намуд, ранг ва зебоӣ, биолог ба намудҳои гуногуни растанӣ, фермер ба ҳазми онро 

метавонанд бинанд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дарки ҳар инсон бо таҷрибаи пешина ва 

дониши ӯ хело зиёд вобастагӣ дорад. Бо ёрии узвҳои ҳиссиёт ашё ва ҳодисаҳои олами 

иҳотакунандаро дарк менамоем. Чунин дарккунӣ дарки эҳсосӣ номида мешавад. Имкониятҳои 

дарки эҳсосӣ маҳдуданд.  

Тафаккури муҷаррад. Қонунҳои 

олами иҳотакунандаро дарк кардан, сохтани 

нақша барои оянда, пешгӯии обу ҳаво ва 

кашфи илмӣ кардан ба тафаккури мо ёрӣ 

мерасонад. Дар ҳама вақту замон маҳорати 

дуруст фикр кардан нақши муҳимро дар 

ҳаёти ҳар инсон мебозад. Намудҳои 

тафаккури муҷаррад фаҳмиш, ақида ва 

хулосабарорӣ ба шумор мераванд.  

Фаҳмиш намуди тафаккуре мебошад, ки нишонаҳои қатъии объект ё маҷмӯи объектҳоро 

тасвир менамояд. Мисоли фаҳмиш «фили африқоӣ», «компютер», «мошинаи электронии 

ҳисоббарор», «интиқоли иттилоот», «пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон» метавонанд бошанд. 

Фаҳмишро мо ҳангоми фикрронӣ ҳосил мекунем. 

Ақида намуди тафаккуре мебошад, ки ё тасдиқ, ё нишона ва муносибатҳои объектҳоро 

инкор менамояд. Мисоли ақида «тарафҳои квадрат баробаранд», «ҳаҷми аввалин мошинаи 

электронии ҳисоббарор тақрибан 30 тонна буд».  

Хулосабарорӣ намуди тафаккуре мебошад, ки аз рӯйи як ё якчанд ақида мо бардошт 

мебарорем.  

Дар фаҳмиш маҷмӯи нишонаҳои аслии объектҳои ҷудогона ва маҷмӯи баъзе объектҳои 

якхеларо тасвир менамоем. Мисол, фаҳмиши «компютер» дар худ нишонаҳои аслии ҳамаи 

компютерҳои мавҷудбуда ҳамчун таҷҳизоти универсалии ҳисоббарор барои нигоҳдорӣ, коркард 

ва интиқоли маълумотро тасвир менамояд.  

Чӣ гуна фаҳмиш ба вуҷуд меояд.? Таҳлил, синтез, муқоиса, тадриҷкунӣ, ҷамъбаст усулҳои 

асосии мантиқии башаклдарории фаҳмиш ба шумор мераванд. Таҳлил-тақсими фикрии қисмҳои 

таркибӣ ва ё ҷудокунии нишонаҳои объект мебошад. Синтезваслкунии фикрӣ як ҷузъи комили 

объект ё нишонаҳои он мебошад, ки дар ҷараёни таҳлил ба даст омадаанд. Муқоисабарпокунии 

мувофиқати фикрӣ ё ҷудокунии объект аз рӯи нишонаҳои аслӣ ва ғайриаслӣ мебошад.  

3. Мустаҳкамкунии мавзӯи нав.  

 

- Бо истифода аз амалҳои арифметикӣ (+, -, :, ·) ва қавс, 

инчунин чорто рақами се ҷавобҳои аз 1 то 10 бароред: 

 

- Миёни рақамҳо амалҳои арифметикии (+, -, :, ·) ва агар 

лозим ояд, қавсро чунон гузоред, ки ҷавоби ифодаҳои зерин ба 1 

баробар шавад:  

 

- Сохтори сабаб ва гирифтани баҳои бадро созед: 
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- Се ҷавон Ашраф, Тоҳир ва Толиб 

буданд, яке дорухоначӣ, дигаре муҳосиб ва 

сеюм агроном. Яке дар Тавилдара, дигар дар 

Ашт, сеюмӣ дар Турсунзода зиндагӣ 

мекунанд. Муайян созед, кӣ дар куҷо 

зиндагонӣ мекунад ва чӣ ихтисос доранд. 

Танҳо маълум аст, ки: 

 

- Дутои ин инсонҳо номгӯи ихтисосашон 

ва шаҳрҳои дар он зиндагӣ мекунанд, бо як 

ҳарф сар мешаванд; 

 
- Ҳамсари табиб ба Толиб хоҳари хурдӣ 

мешавад; 

 
- Тоҳир ба Тавилдара гоҳ-гоҳ меояд, 

агарчи дар ин шаҳр хешу табори бисёр доранд.  

Масъаларо бо истифода аз ҷадвали зерин ҳал намоед: 

Ихтисос Ном Шаҳр 

муҳосиб табиб агроном Тавилдара Ашт Турсунзода 

   Ашраф    

   Тоҳир    

   Толиб    

3. Ҷамъбасти дарс ва эълони баҳо.  

Инсон ҳамеша амалиёти бадасторӣ, равонасозӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилоотро анҷом 

медиҳад. Хондани маҷалла, азбаркунии қоида ё шеър, ҳалли масъалаҳои математикӣ, аксбардорӣ 

амалиёти инсон бо иттилоот мебошад. Мисол, тайёркунии наҳорӣ як амалиёт бо маҳсулоти ғизо 

мебошад. Аммо барои омодакунии ягон хӯрок доштани иттилоот дар бораи чӣ гуна тайёр 

кардани он зарур меояд. Ҳар амалиётро инсон дар асоси иттилоот ба амал мебарорад. Дарки 

эҳсосии олами иҳотакунанда мавзӯи муҳимми фанни технологияи иттилотӣ мебошад, ки аз 

синфи 5-ум оғоз шуда, асоси таҳкиму такмили донишҳои хонандагон дар оянда мегардад.  

5. Вазифаи хонагӣ. Тасвири сохтори системаи “Компютери фардӣ”-ро ба анҷом расонед: 
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ДУНЁИ КӮДАК 

 

Ҳанифа АБДУРАҲИМОВА –  

равоншиноси литсейи ДДТТ  

 

АҲАМИЯТИ БОЗӢ  

АЗ НАЗАРИ 

РАВОНШИНОСӢ 
 
Варзиш дар алоқамандӣ бо тарбият 

паҳлуҳои зиёдеро дар бар мегирад ва ин 
алоқамандиҳо рафта-рафта ҳамдигарро такмил ва пурра менамоянд. Албатта, тарбият метавонад 
тарафҳои манфӣ ва мусбат дошта бошад. Дар умум, таълим ва тарбия иборат аз ёд додан ва 
омӯзиш буда, ба парвариш нигаронида мешавад. 

Шинос шудан бо тарбияи бадан: Ҳар таъриф баёнгари нигориши як ҷомеа ва ё фарҳанг ба 
падидаи тарбияи ҷисмонӣ аст. Дар тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш паҳлуҳои мухталиф вуҷуд доранд. 
Масалан; 

1. Тарбияи ҷисмонӣ ҷамъ омадани роҳҳои омӯзишӣ - 
тарбиятӣ буда, мақсад аз он беҳбуд бахшидан ба рушди 
инсон аз тарафи фаъолиятҳои инсонӣ аст.  

2. Он қисмате аз таълим ва тарбият аст, ки ба 
парвариш ва фаъолияти тан ва равон мепардозад. 

3. Бахши муҳимест аз таълим ва тарбият, ки аз тариқи 
ҳаракату варзиш ҷараёни рушдро дар тамоми бадани инсон 
осон карда, ба шукуфоии истеъдодҳо кумак менамояд. 
Тавре аз маълумот бармеояд, ҳадаф аз барномаҳои тарбияи 
ҷисмонӣ эҳёи нишоту хуррамӣ ва саломатӣ аст.  

1. Маҷмӯаи фаъолиятҳои созмонёфта, ки дар он 
тамрини ҳаракат ва маҳоратҳо бо назардошти тавоноии 
ҷисмонӣ ва равонӣ иҷро мешавад. 

2. Варзиш маҷмӯи фаъолиятӣ буда, ҳар кас ба риштаи муайяне аз он таваҷҷуҳманд аст.  
Вақте ки бурду бохт муайян мешавад, гурӯҳбандӣ, ташкили тимҳои варзишӣ, интихоби тим, 

интихоби варзишгар, барномаҳои тарбиятӣ, мураббӣ, майдонҳои хурду калон ва авҷи 
рақобатҳоро ба худ ҳамроҳ дорад. Бозӣ фаъолиятест, табиӣ (зотӣ ) ва нишотовар, ки мувофиқ ба 
марҳилаи пешрафту такмили инсон буда, дар шароити озод сурат мегирад. Дар бозиҳо 
муқаррароти сода, ҳамчунин, рақобати солим вуҷуд дорад. Нақши бозӣ дар рушди системаи 
организми бадан. Бозӣ боис мешавад, то системаи организми бадан, аз қабили дастгоҳи гардиши 
хун, роҳҳои нафаскашӣ, бофтаҳои устухонӣ, ғадудҳои дохилӣ ва системаи асаб дар сурати 
ҳамоҳангӣ рушд ёбад. Ҳарчанд фаъолияти ҷисмӣ ё зеҳнии шахс мутаносиб бошад, ҳамоҳангӣ 
миёни системаи органикии бадан дар ҳар шароити мухталиф мутаносибтар хоҳад шуд. Низоми 
физиологии бадан дар замонҳои мухталиф фаъолияти гуногунро аз сар гузаронида, ин амал 
меорад. Таври мисол, устухони кӯдакон дар 5-7- солагӣ нарм ва қобили қат шудан аст. Бадани 
онҳо ба шакл гирифтан шурӯъ карда, босуръат рушд меёбад. Кӯдак дар анҷоми ҳаракатҳо, ки аз 
мушакҳои бузург истифода мекунад, маҳорати бештареро нишон медиҳад. 

Рушди кӯдак дар 8 то 10-солагӣ суст буда, ба таври миёна дар ҳар сол 4 то 6 см қадди ӯ 
афзоиш меёбад, мушакҳои хурд дар ин синн рушд карда, бо иллати назорати кӯдак ҳаракати ӯ 
дорои ритми бештаре мешавад. Ҳаракати дасту пойҳо ва аъзои бадани ӯ ҳамоҳангтару мавзун 
мегардад. Дар ин синн кӯдак дар анҷоми бозӣ зуд хаста мешавад ва аз тарафи дигар 
бесарусомонию ошуфтагӣ дар вақти хӯрокхӯрӣ ба вуҷуд меояд. Дар 10-12 - солагӣ суръати рушд 
ҳифз шуда, тағйироти зиёд дар ҳолати физикии онҳо пайдо мешавад. Он маҳоратҳоеро, ки кӯдак 

Ҳар гуна фаъолияти ҷисмӣ ё зеҳнии 

боҳадаф, ки дар вақти фароғат барои 

таскини оромии асаб, оромбахшии ҷисм ё 

зеҳни бозигар барои ниёзҳои кӯтоҳ ё 

дарозмуддати гурӯҳ, ки ба сурати инфиродӣ 

ё гурӯҳӣ анҷом гирад, бозӣ номида мешавад. 

Бозӣ барои инсон ҳадаф нест, балки 

воситаест барои парвариши қувваҳои дарунӣ 

ва омодагӣ барои зиндагии оянда аст. 

Даврони бозии ҷавонон беҳтарин даврони 

таълим ва тарбият аст, ки он набояд бо 

танбалию беҳудагӣ бигзарад. 
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дар ин синну сол аз бозиҳои гузашта омӯхта буд, бо якдигар фароҳам омада босуръат ба бозиҳои 
печидатару мушкилтар табдил меёбад. Хусусияти дигари ин давра барои кӯдак он аст, ки андоза 
ва ҳаҷми қалби ӯ бузургтар мегардад. Кӯдакон рӯзона ба миқдори зиёд барои хориҷ кардани 
неруи худ эҳтиёҷ доранд, то битавонанд дуруст роҳ рафта, бадани худро дар ҳаракатҳои 
мухталиф назорат кунанд. Хориҷ кардани қувва аз тариқи иштирок дар фаъолиятҳои варзишӣ ва 
ҷисмонӣ ба вуҷуд меояд. Қудрату омодагии ҷисмонӣ кӯдаконро барои ҳаракати бештаре омода 
мекунад ва ҳамоҳангии бештаре ба ҳаракати онҳо мебахшад. Эҳтиёҷи ҷисмонии кӯдакон барои 
рафъи захираи энергияи онҳо лозим аст. Бозиҳо, ҳаракатҳои намоишӣ, ҳаракатҳои муқовиматӣ 
ончунон барои кӯдакон муҳим аст, ки мисли кору пеша барои калонсолон.  

Таъсири бозӣ дар рушди мушакҳо. Яке аз хусусиятҳои бозӣ ҳаракат ва фаъолият аст. Ин 
фаъолиятҳо ба ду қисм: зеҳнӣ ва ҷисмӣ тақсим мешаванд ва мо дар ин қисмат фаъолияти 
ҷисмиро ба таври мухтасар мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Миқдори ғизо гирифтани мушакҳои 
бадан мустақим ба фаъолияти онҳо вобастагӣ дорад, яъне ҳар гоҳ мушаке дар шароити якхелаи 
биологӣ аз мушакҳои дигар бештар фаъолият кунад, мушаки фаъол ғизои бештаре хоҳад гирифт. 
Бинобар ин, фаъолияти мушакҳо боис мешавад, ки қисмҳои мушакҳо бузургтар шаванд. Аз 
тарафи дигар, ҳар гоҳ қисмҳои мушакҳо фаъолият надошта бошанд, хурдтар ва заифтар 
мешаванд.  

Таъсири бозӣ дар рушди системаи асаб. Дар ҳар гуна ҳаракату фаъолиятҳо таҷрибае 
нуҳуфтааст ва ин таҷриба боис мешавад, то аз он лаззат барем ва ё дар бархӯрд бо танбеҳ 
гирифтан аз он таҷриба дурӣ ҷӯем. Ба ҳар ҳол, ҳардуи ин таҷриба, чи мусбат ва чи манфӣ, ба 
воситаи системаи асаб ҳидоят мешаванд. Посухҳои ба дастомада низ ба воситаи ҳамин дастгоҳ 
маълум мегарданд.  

Таъсири бозӣ ба системаи гардиши хун. Яке аз вазифаҳои системаи гардиши хун дар 
бадан, расондани маводи зарурӣ ба аъзои системаи бадан ва дарёфти маводи зиёдӣ барои хориҷ 
сохтан аз системаи мазкур аст. 

Дар фаъолиятҳои ҷисмӣ дастгоҳи нафаскашии инсон ниёзи бештаре ба оксиген пайдо 
мекунад. Оксиген низ бояд ба воситаи гардиши хун дар бадан таъмин шавад. Бинобар ин, 
суръати афзоиши гардиши хун афзоиш меёбад. Омили аслӣ дар ин миён қалби инсон аст, ки 
суръати гардиши хунро дар бадан танзим мекунад. Ин амал ба афзоиш ё коҳиши миқдори 
маълуми тапиши қалб анҷом мегирад. Ба таври куллӣ ҳар гоҳ суръати тапиши қалб дар ҳадди 
маълуми худ қарор гирад, саломатии инсон бештар таъмин мешавад. 

Таъсири бозӣ бо роҳҳои нафаскашӣ. Фарқ миёни амалҳои роҳҳои нафаскашии инсон дар 
баробари дарёфти оксиген ва хориҷ кардани оксиди карбон алоқаманд аст. Ҳангоми фаъолиятҳои 
ҷисмӣ талаботи бадан ба оксиген зиёд мешавад. Оксиген бо (миқдори хориҷ шудан хун дар ҳар 
зарбаи қалб) ҷуброн мегардад, аммо гап дар он аст, ки ин масрафи оксиген бештар боиси тавлиди 
оксиди карбон мешавад. Хушбахтона, дастгоҳи нафаскашии инсон ба зудӣ бо ин падида одат 
мекунад ва ин одат гирифтан рӯйдодӣ аст, ки бо номи «нафаси дуюм» хонда мешавад. Нафаси 
дуюм иборат аз ҳамоҳангии рӯйдодӣ миёни ҷазби оксиген ва гази карбон аст, ки худ боиси 
дигаргунии кори системаи нафаскашӣ мегардад. Фаъолиятҳои муназзам, яъне бетартиб ва 
мавзуни бозӣ сабаб мешавад, то ҳаҷми дастгоҳи нафаскашии кӯдакон афзоиш ёбад. 

Таъсири бозӣ дар парвариши хислат. Маҷмӯи фаъолиятҳои мавҷуд дар бозӣ, чи ба сурати 
зеҳнӣ ва чи ба сурати ҷисмӣ, сабаб мешавад, то хислати кӯдакон ба сурати фаъолтаре ба кор 
гирифта шуда, дар натиҷа қудрати бештареро касб кунад. Бозӣ сабаби наздиктар шудани инсон 
ба муҳити зиндагии вай мешавад. Ҳайвонот ба иллати наздиктар будан бо мавқеияти табиӣ худ 
дар муқоиса бо инсон, аз қудрати хислати худ бештар истифода мекунанд. Қонуни бақои насл ба 
онҳо омӯхтааст, ки чӣ гуна чашмони дурбин, шоммаи тез, гӯшҳои ҳассос, қудрати чашмони 
неруманд ва ламси латиф дошта бошанд. 

Мутаассифона, зиндагии инсони шаҳрнишин сабаб шудааст, то миқдори истифода аз ин 

хислат коҳиш ёбад, зеро зарурати истифода аз он дар ҷомеа коҳиш ёфта ва қудрати табиии онҳо 

низ ҳамзамон, коҳиш меёбад.  
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РУШДИ КАСБИЯТ 
 

Сайфура ОДИНАЕВА –  

омӯзгори Литсейи  

инноватсионнии «Душанбе» 

 

НАҚШАИ ХУДОМӮЗӢ – 

ОМИЛИ ПЕШРАФТИ 

ОМӮЗГОР 
  
 Мафҳуми худомӯзӣ дар қонеъ 

гардонидани шавқи даркнамоии фаъол, 

зиёдшавии талаботи омӯзгор ба 

худамалкунӣ бо роҳи саводнокшавии 

бетаъхир ифода мешавад. Мақсади 

худомӯзӣ аз он иборат аст, ки омӯзгор бояд 

аз техника ва технологияи муосир дар дарсҳо истифода барад, аз ҳалли масъалаҳои душвор 

нагурезад ва мустақилона аз болои худ ва комилгардонии касбияташ кор карда тавонад. Шартҳои 

асосии худомӯзӣ пайваста, мақсаднок, тибќи талаботи ҳамгироӣ, алоқамандӣ ва муттасилӣ… 

мебошанд. Бо ин мақсад омӯзгор, бояд пеш аз ҳама, нақша тартиб дода, дар асоси он фаъолият 

намояд. Тартиб додани нақша, аз як ҷиҳат, агар сарфи вақтро талаб кунад, аз ҷиҳати дигар, ба 

бедор намудани завқ ва бартараф кардани номуташаккилӣ мусоидат намуда, ҳамчун роҳнамо 

хизмат мекунад. Мақсадҳои худомӯзӣ: омӯхтан ва татбиқ намудани шакл ва усулҳои нав дар 

таълим ва тарбия; гузаронидани дарсҳои кушоди намунавӣ; доимо шинос шудан бо усули кори 

омӯзгороне, ки эҷодкоранд; дар дарсҳо истифода бурдани технологияи иттилоотӣ; мунтазам аз 

назар гузаронидани Интернет; шинос шудан бо дастовардҳои соҳаи илмҳои биологӣ: генетика, 

селексия, микробиология ва ғайра; иштироки фаъолона дар ҳафтаи фаннӣ; тайёр намудани 

хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ; тайёр намудани хонандагон барои супоридани аттестатсия; 

дар байни хонандагон ташвиқ намудани тарзи ҳаёти солим. 

Мавзӯи худомӯзӣ: «Аз худ намудани усулҳои педагогикаи муосир ҳамчун василаи баланд 

бардоштани сифти дониши хонандагон» 

Шиор: Серталаб будан на фақат нисбат ба шогирд, балки ба худ низ 

Нақшаи кор оид ба амаликунонии барномаи худомӯзӣ 

Мақсад: пешравии касбии омӯзгор; баланд бардоштани сифат ва самаранокии омӯзиши 

фанҳои биология ва химия; дар хонандагон ба вуҷуд овардани салоҳиятҳои таълимӣ. 

Вазифа: банақшагирии раванди таълиму тарбия дар асоси татбиқи усулҳои муосири 

педагогӣ; истифодаи эҷодкоронаи донишҳои касбӣ - педагогӣ барои ҳалли масъалаҳои 

мушаххаси таълимӣ ва тарбиявӣ бо дар назардошти хусусиятҳои синнусолӣ, фардӣ ва иҷтимоӣ - 

равонии хонандагон; ташкил намудани раванди таълиму тарбия дар сатҳи талаботи замони 

муосир; дар хонандагон ба вуҷуд овардани салоҳиятҳо барои ҳалли масъалаҳои кушода, ки дар 

ҳаёти воқеӣ рух медиҳанд; бедор кардани завқи хонандагон ба фанҳои биология ва химия; 

бақайдгирӣ ва баҳогузорӣ ба натиҷаи фаъолияти худ бо мақсади муайян кардани вазифаҳои нав.  

 Принсипҳои асосии дар фаъолияти корӣ амалишаванда: илмият; устуворӣ ва самти 

амалиятноки таълим; ягонагии гурӯҳӣ ва фардӣ; интихоби озод ва ошкорбаёнӣ; истифодаи 

усулҳои тадқиқотӣ ва назоратӣ. 

 

 

Танҳо омӯзгоре, ки худ пайваста 

меомӯзад, метавонад чизи наве, муфиде ва 

аҷоиберо омӯзонад. Худомӯзӣ раванди 

мақсадноки кори омӯзгор барои васеъ ва амиқ 

кардани донишҳои назариявии худ, 

мукаммал намудани салиқаи касбӣ дар асоси 

талаботи илмҳои педагогї ва психологї 

мебошад. 
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Намунаи нақшаи самтҳои худомӯзии омӯзгор 

 

Мақсади асосии истифодаи нақшаи худомӯзӣ дар муддати кӯтоҳтарин баланд бардоштани 

сатҳи дониш ва малакаҳои ҳаётӣ мебошад, ки он ба таҳкими қобилият ва маҳорати омӯзгор 

мусоидат мекунад.  

№ самт 

 

Мундариҷа Натиҷа ва намуди кор Муҳлати 

иҷро 

1.Касбӣ 1) омӯзиш ва татбиқи қонун, қарор, 

фармоиш ва барномаҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи маориф 

2) омӯзиши адабиёти гуногуни методӣ 

3) омӯзиши барномаҳо, китобҳои 

илмӣ - методии нав ва муайян кардани 

мақсади онҳо 

4) шиносоӣ бо технологияи навин ба 

воситаи Интернет 

 5) Омӯхтани кор бо тахтаи электронӣ 

6) баланд бардоштани тахассуси 

омӯзгорӣ дар курсҳои такмили 

ихтисос 

Баланд бардоштани сатҳи 

донишҳои худ дар самти 

педагогика ва психологияи 

муосир 

Омӯхтан ва татбиқ намудани 

муносибати босалоҳият дар 

таълими фанҳои табиӣ 

 

Баланд бардоштани савияи 

донишҳои биологӣ ва 

химиявии хонандагон вобаста 

ба замон 

 

Ташкил намудани кор бо 

хонандагони лаёқатманд 

Давоми сол 

 

 

 

 

 

 

  

2. Баланд 

бардоштани 

савияи дониши  

психологӣ - 

педагогӣ ва 

методии 

омӯзгор 

 

Баланд бардоштани сатҳи донишҳои 

худ дар самти педагогика ва 

психологияи муосир 

Кори илмӣ - амалӣ 

1) иштирок дар конфронсҳои илмӣ – 

амалӣ, олимпиадаҳои ноҳиявӣ ва 

шаҳрӣ, дарсҳои ҳамкасбон 

2) омӯхтани таҷрибаи муаллимони 

дигар давлатҳо ба воситаи Интернет 

3) баланд бардоштани тахассуси 

омӯзгорӣ дар курсхои такмили 

ихтисос 

4) тайёр ва муаррифӣ намудан 

лоиҳаҳо  

5) нашри мақола, таҳияи дафтари 

корӣ ва китобчаҳои тестӣ 

6) гузаронидани дарсҳои кушод 

Иштирок дар ҳафтаи фаннӣ 

 

 

 

Гузаронидани дарсҳои 

инноватсионӣ 

 

Иштирок ба дарсҳо 

 

 

 

 

 

 

 

Интихоби мавзӯъҳо 

Доимо  

 

 

 

 

 

 

Ҳар сол 

 

 

 

 

 

 

 

Давоми сол 

3. Корҳои 

методии ҷорӣ 

 

 - тартиб додани тестҳои электронӣ ва 

чопӣ 

 - таҳлили даврии сифати дониш 

Тестҳои электронӣ 

Таҳлили корҳои санҷишӣ ва 

лабораторӣ 

Давоми сол 

Ҳар чоряк 

ва нимсола 

4.Технологияи 

иттилоотӣ 

 

1) баланд бардоштани савияи 

донишҳои иттиллоотӣ вобаста ба 

замон 

2) шиносоӣ бо шакл ва усулҳои нави 

омӯзонидани биология тариқи 

шабакаи интернетӣ 

3) дар дарсҳо истифода намудан аз 

тахтаи электронӣ 

Тартиб додани тестҳои 

электронӣ 

Огоҳ гаштан аз навигариҳои 

илмӣ тариқи шабака 

Коркард ва тайёр намудани 

муаррифиҳои фаннӣ 

Давоми сол 
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ДАРСИ МУОСИР 

 

Саодат МАҲМАДИЕВА – муовини  

директор дар синфҳои ибтидоӣ, 

мактаби №79, ноҳияи Шоҳмансур 

 

ТАШАККУЛИ 

САЛОҲИЯТҲОИ 

ХОНАНДАГОН 
бо истифодаи усулҳои муосири 

таълим дар синфи 2 
 

Мавзӯъ: Хубӣ 

Салоҳиятҳо: 

2.1.1. Хонанда қоидаҳои одии гӯш карданро дар аксари ҳолатҳо риоя мекунад.  

2.2.1. Дар аксари ҳолатҳо қоидаҳои асосии сухангӯӣ (одоби муошират)-ро риоя мекунад.  

2.2.3. Барои баёни мақсад мавзӯъ ва мазмуни мувофиқ интихоб намуда, шаклҳои гуногуни 

нутқи шифоҳии ҳаҷман хурдро истифода мебарад. 

2.3.1. Қоидаҳои маъмули хонданро медонад ва 

риоя мекунад. 

2.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, 

матнҳои хурдро, ки калимаҳои бештари ношинос 

доранд, мехонад. 

2.4.1. Қоидаҳои дигари навиштанро тибқи 

нишондиҳандаҳо риоя мекунад.  

2.4.3. Барои баёни мақсадҳои худ мавзӯъ ва 

мазмуни мувофиқ интихоб намуда, матнҳои хурди 

сохторашон гуногун менависад.  

Мақсадҳои таълим. Хонандагон бояд: 

- матнро буррову равон мувофиқи синтагмаҳо хонда тавонанд; ҷумларо муайян карда 

тавонанд; калимаҳои душворро шарҳ дода тавонанд; аз калимаҳои нав истифода бурда, савол 

тартиб дода тавонанд; дар вақти саволу ҷавоб аз калимаҳои нав истифода баруда тавонанд; 

мувофиқи қоидаҳои забони тоҷикӣ имло навишта тавонанд. 

Маводи таълим: китоби дарсӣ, расмҳои шер ва расмҳои мувофиқ ба мавзӯъ  

Равиши дарс 

Мақсадҳои дарс.  

Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.  

Омӯзгор: - Бачаҳо, ҳодисаеро ба хотир оред, ки дар он кӯдаки хурдсол ба калонсол ёрӣ 

расонида бошад. Ё худи Шумо оё ба калонсолон боре кумак кардаед? 

Сипас он ҳодисаро ба ҳамнишини худ гӯед ва ба аҳли синф нақл кунед. Чанд нафар аз 

гурӯҳи дунафараҳо кори худро муаррифӣ кунанд. Фаъолияти хонандагонро мушоҳида кунед. 

Луғатомӯзӣ 

 - Бачаҳо, ҳоло мо бо шумо афсонаи “Хубӣ”-ро мехонем. Лекин мо бояд маънои калимаҳоро 

донем ва ҳангоми хондан мазмуни матнро фаҳмем. Бинобар ин матнро бодиққат хондан лозим. 

Шумо калимаҳои нофаҳморо аниқ созед.  

 Ҷумлаи аввали матнро хонед ва аз хонандагон пурсед, ки маънои кадом калимаро 

нафаҳмиданд. Маънои калимаро фаҳмонед ва дар тахтаи синф калимаҳои ҳаммаънои онро 

нависед. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки акнун ҷумларо бо яке аз калимаҳои ҳаммаънои он иваз 

Истифодаи бамавриди фаъолияту 

бозиҳои таълимӣ барои пешбурди маҳорати 

хондан, ташаккули малакаву маҳорати 

хонандагон, ба хотир гирифтани 

маълумотҳои нав, ғанӣ гардонидани захираи 

луғавии хонандагон ва шунидани онҳо нақши 

муҳиме мебозад. Ин ҷо чанд намунаи 

фаъолиятро дар дарси забони модарӣ 

пешниҳод менамоем, ки онҳоро омӯзгорон 

метавонанд ба муҳити синфхона, 

қобилияту ниёз, дарку фаҳми хонандагони 

синфашон мутобиқ гардонда истифода 

баранд. 
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карда хонанд. Оё калимаи ҳаммаъно пурра ба ҷумла мувофиқ аст ё не? Ҳамин тавр, якчанд 

ҷумларо хонед ва маънои калимаҳоро якҷоя бо хонандагон таҳлил намоед. 

Намуна: Муш аз вай зорию тавалло кардан гирифт, ки ӯро сар диҳад. Бачаҳо, барои шумо 

кадом калима нофаҳмо аст?  

- Зорию тавалло. 

Зорию тавалло - гиряву нола, илтимос кардан. 

Акнун ин калимаҳоро бо гиряву нола иваз карда хонед.  

Муш ба вай гиряву нола (илтимос) кардан гирифт, ки ӯро сар диҳад. 

Хониши намунавии омӯзгор бо усули “Дар меҳмонии афсона”  
Матни афсонаро бо овози баланд буррову равон хонед. Овозатонро вобаста ба симоҳои матн 

тағйир диҳед. Масалан, агар суханони шерро хонед, овозатонро ғафс ва дағал бароред. Баръакс, 

агар симои муш бошад, овозатонро маҳин бароред. Ҳангоми хондани суханони гӯянда садоро 

муътадил намоед. Аз имову ишораи мувофиқ истифода баред. Бо хонандагон тарзи хонданатонро 

муҳокима кунед (оҳанг, ист, қиёфа, тағйири овоз ва ғ.). Намунаи саволҳо: Дар кадом қисми матн 

овозамро тағйир додам? Дар куҷо ист кардам? Чаро? 

 Фикру андешаҳои хонандагонро шунавед. Агар хонандае хоҳиши мисли шумо хонданро 

дошта бошад, имконият диҳед, ки хонад. Сипас якҷоя бо хонандагон хониши ӯро арзёбӣ намуда 

тавсияҳо диҳед.  

Хониши дунафарӣ. Хонандагонро ба гурӯҳҳои дунафара ҷудо карда, аз онҳо хоҳиш намоед, 

ки матнро ба ҳамдигар хонда, хониши якдигарро мушоҳида кунанд ва ба ҳамдигар ёрӣ расонанд. 

Фаъолияти гурӯҳҳои дунафараро мушоҳида кунед. Бовар ҳосил намоед, ки хонандагон матнро 

мехонанд. Агар зарур ояд, ба хонандагон ёрӣ расонед.  

 “Ҷумларо дарёб!”. Хондани матнро бо овози баланд на аз аввал, балки ба таври тасодуфӣ 

аз ягон қисми он шурӯъ кунед. Хонандагон бояд хониши шуморо муайян кунанд ва ҷумлаи 

хондаи шуморо нишон диҳанд. Ин фаъолиятро якчанд маротиба иҷро намоед.  

Кори гурӯҳӣ. Хонандагонро ба гурӯҳҳо (чор – панҷнафара) ҷудо кунед. Ба хонандагон 

супориш диҳед, ки аз рӯйи мазмуни афсонаи “Хубӣ” ва истифода аз калимаҳои нави матн 

саволҳо нависанд. Аз саволҳои “Кӣ? Кай? Дар куҷо? Чаро?” истифода баранд. 

Намуна: Чаро шер аз хоб бедор шуд?  

Кори гурӯҳҳоро мушоҳида кунед. Дар вақти зарурӣ кумак расонед. 

“Гули сари сабад”. Ба хонандагон чунин муроҷиат намоед: - Акнун вобаста ба саволҳои 

таҳиякардаатон бозӣ мекунем ва мебинем, ки кадом нафари мо аз ҳама бештар калимаҳои навро 

аз худ ва истифода карда метавонад. Ҳоло яке аз Шумо ба назди тахтаи синф баромада, дар 

нақши симоҳои ҳикоя бозӣ карда, ба саволҳои ҳамсинфон ҷавоб мегӯед.  

Намуна: - Шер, чаро ту аз хоб бедор шудӣ?  

Аввал мувофиқи хоҳиши хонандагон якеро ба назди тахтаи синф даъват карда, ба курсӣ 

шинонед. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки бо навбат ба хонандаи дар курсӣ нишаста, савол 

диҳанд. Шумо метавонед якчанд хонандаи дигарро ба назди тахтаи синф даъват намоед. Дар 

ҷараёни иҷрои ин фаъолият омӯзгор на танҳо ба хонандаи дар курсинишаста диққат медиҳад, 

балки бояд мушоҳида намояд, ки хонандагон чӣ гуна савол медиҳанд, кадом навъи саволҳоро 

медиҳанд ва чӣ қадар луғатҳои навро истифода мебаранд. 

Имло ва талаффуз. Дар тахтаи синф калимаҳоеро, ки дар онҳо ҳарфи ӣ пас аз садонокҳо 

омадааст, нависед. Як маротиба калимаҳоро хонед. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки пас аз шумо 

онҳоро дуруст талаффуз кунанд. Якҷоя бо хонандагон тарзи хондани ин калимаҳоро машқ кунед.  

Менависем Мехонем 

Танҳоӣ Танҳойӣ 

Доноӣ Донойӣ 

Шиносоӣ Шиносойӣ 

Раҳоӣ Раҳойӣ 

Ошноӣ Ошнойӣ 
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 Тарзи хондану навиштани ин калимаҳоро ба хонандагон фаҳмонед.  

Имлои дунафарӣ  
Хонандаи А: хубӣ, танҳоӣ, доноӣ, раҳоӣ, ошноӣ.  

Хонандаи Б: зорӣ, бобоӣ, шиносоӣ, гуфтаӣ, кардаӣ. 

Хонандагонро ба гурӯҳҳои дунафара (А ва Б) ҷудо карда, аз онҳо хоҳиш намоед, ки 

калимаҳои саҳифаи китобро ба ҳамдигар хонанд ва нависанд. Пас аз навиштани имло аз 

хонандагон хоҳиш намоед, ки кори якдигарро санҷанд; дафтарҳояшонро бо ҳамдигар иваз 

намуда, хонанд ва барои ҳамдигар тавсияҳо пешниҳод намоянд. Фаъолияти хонандагонро 

мушоҳида намуда, дар вақти муносиб ба гурӯҳҳои дунафара кумак расонед. Сипас аз онҳо хоҳиш 

кунед, ки бо ҳамнишасташон якҷоя кор карда, калимаҳои “ шикорчӣ, бадан, дарахт”-ро ба ҳиҷо 

ҷудо намоянд.  

Кори гурӯҳӣ. Супориш ба гурӯҳҳо. Ба мазмуни ҳикояи “Хубӣ” такя карда, ҳикояи нав эҷод 

кунед. Яке аз мавзӯъҳои зеринро истифода баред. Хонандагон аз рӯйи хоҳиш яке аз расмҳоро 

интихоб кунанд. Ҳама интихобкардагонро якҷо кунед ва панҷ гурӯҳ ташкил намоед. (Барои 

интихоби хонандагон расмҳоро дар лавҳи синфхона овезед.) 

Гурӯҳи 1. Фил ва мӯрча. Гурӯҳи 2. Уқоб ва гунҷишк  

Гурӯҳи 3. Чӯҷа ва рӯбоҳ. Гурӯҳи 4. Шапарак ва хирс.  

Гурӯҳи 5. Кабӯтар ва мӯрча.  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар гурӯҳ супоришро муҳокима кунанд. Дар ҳолати зарурӣ 

бори дигар ҳар як супоришро фаҳмонед. Барои иҷрои вазифаҳо 20 дақиқа вақт ҷудо кунед. Як 

маротиба ба назди ҳар як гурӯҳ рафта, бори дигар фаҳмиши супоришро пурсед (Шумо бояд чӣ 

кор кунед?). Яке аз гурӯҳҳоро интихоб карда, ба он шомил шуда, ҳамроҳи онҳо кор кунед. Пас аз 

анҷоми супориш гурӯҳҳо ҳикояҳои худро хонанд. Гурӯҳҳои дигар бодиққат гӯш карда, арзёбӣ 

намоянд ва тавсия диҳанд.  

Кори инфиродӣ. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мустақилона бо истифода аз калимаҳои 

“Арғамчину ваъда” ду ҷумла таҳия намоянд.  

 Хулоса ва ҷамъбаст. - Бачаҳои азиз, шумо имрӯз чиро омӯхтед? Аз машқҳои 

иҷрокардаатон ба чӣ хулоса омадед? Шумо ба кадом мушкилиҳо дучор шудед? Чӣ гуна 

мушкилии худро ҳал кардед?  

Ба мақсадҳои дарс баргардед. Дараҷаи ба онҳо ноил шуданро муайян кунед. Дар дарсҳои 

минбаъда фаъолиятҳоро мувофиқи ниёзи хонандагон тарҳрезӣ намоед.  

Вобаста ба сатҳи рушди хонанда супориш дода мешавад:  

а) Матнро хонед ва симоҳои афсонаро гӯед. Ҷумларо аз рӯйи намуна идома диҳед. 

б) Матнро хонед, суханонеро, ки ба ҳақиқат наздиктаранд, муайян кунед. Расми шерро 

тасвир намуда ду ҷумла нависед.  

в) Матнро хонед ва лаҳзаи ба шер хубӣ кардани мушро нақл кунед. Расми мушро тасвир 

намуда, дар бораи вай се ҷумла нависед. 

г) Матнро хонед ва ба ҳар як сархат савол таҳия намоед. Дар бораи дӯстӣ чор ҷумла нависед. 

ғ) Матнро хонед ва ба муш баҳо диҳед. Дар бораи хубӣ ва нағзӣ ҳикояи хурде нависед.  

Арзёбӣ ва ҷамъбасти дарс. 
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 
 

Назокат ҒУЛОМОВА – омӯзгори 

 мактаби №55-и ноҳияи Шоҳмансур  

 

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ 

ГЕОМЕТРӢ 
  

Омилҳои асосии пешравии ҷамъият ин 

баланд бардоштани кор ва фаъолияти 

системаи маориф, бо сифати баланд пеш 

бурдани таълиму тарбия дар муассисаи 

таълимӣ мебошад. Мақсади асосии кор ва 

фаъолияти омӯзгор ба воя расондани 

ҷавонони бомаърифат, соҳибмаълумот ва 

ватанпараст мебошад, то дар баҳри 

инкишофи минбаъдаи хоҷагии халқ ва 

саноати мамлакат саҳми арзандаи худро 

гузоранд. Бе донишҳои махсуси математикӣ фаҳмиши сохт ва истифодаи техникаи муосир, 

донишҳои мукаммали илмӣ, фаҳмиш ва ахбороти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ мушкил буда, 

фаъолияти амалии ҳаррӯзаи инсон натиҷаи зарурӣ намедиҳад. Яке аз шохаҳои илми математика 

геометрия мебошад, ки он забони илм ва техника буда, 

ба ҳаёти ҳамарӯзаи инсон бемайлон дохил мешавад. 

Барои қонеъ гардонидани талаботи хонандагон ва 

нисбат ба фанни геометрия шавқу ҳавас ва қобилият 

зоҳир намудан бояд ҳаматарафа ба онҳо ёрӣ расонид. 

Барои ин омӯзгори асил, мақсаду моҳияти ҳар мавзӯъро 

муайян намуда, дар таълими он методҳои пешқадами 

таълим ва эҷодкории хешро баррасӣ намояд. Дар 

муассисаҳои таълимӣ хонандагон дар ҳалли масъалаҳои 

геометрӣ мушкилӣ мекашанд. Барои он ки хонандагон ба мушкилӣ дучор нагарданд, онҳо бояд 

оид ба хосиятҳои шаклҳои геометрӣ, муносибати байни тарафҳо ва кунҷҳои мувофиқи онҳо, 

медианаҳо, биссектрисаҳо, аломатҳои баробарӣ ва монандии секунҷаҳо, масоҳат ва периметри 

шаклҳо ва ғайраҳо маълумоти пурра дошта бошанд, зеро донистани ин маълумотҳо ба 

хонандагон имконият медиҳад, ки бевосита ба ҳалли масъалаҳо гузашта, онро бе ягон мамоният 

ҳал намоянд. Якчанд намунаи ҳалли масъалаҳоро пешниҳод менамоем, ки дар онҳо гуфтаҳои дар 

боло зикргардида амалӣ мешаванд.  

Масъалаи 1. Периметри секунҷаи баробарпаҳлу 70 см аст. Як тарафи он аз тарафи дигараш 

се маротиба калон аст. Периметри онро ёбед (расми1).  

Д. ш. а. , АВ  

АВ  АВ=3АС АВ=?, 

АС=? Ҳал: Аз шарти масъала истифода 

бурда ҳосил мекунем: Р = АВ+ВС+АС = 

70; АВ = ВС = 3 АС Аз ин ҷо: 

3АС+3АС+АС = 70, 7АС = 70  АС = 10см.  

Он гоҳ: АВ = ВС = 3  10 = 30см.  

Пас: АВ = ВС = 30см. Ҷавоб: 30см; 30см; 

10см.   

Бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ 

мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ, инчунин инкишоф додани 

тафаккури техникии насли наврас солҳои 

2020 – 2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 

соҳаи илму маориф” эълон карда шуд. Ин 

иқдоми саривақтии Пешвои миллат ба 

ҳадафи чоруми миллӣ – саноатикунонии 

босуръати кишвари маҳбубамон 

ҳамбастагии амиқ дорад. Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ 

медиҳад, ки барои пешрафти кишвар 

соҳаҳои гуногуни саноатро рушд бахшад. Дар 

ин самт ба мутахассисони техникии 

ватанӣ ниёз эҳсос мегардад. Бинобар ин 

саҳми омӯзгор дар пешравии кишвар ва 

саноати он хеле калон аст. 



  

 

29 «Маорифи Тоҷикистон» – №1, январи соли 2021 

  
Масъалаи 2. Кунҷҳои дарунии секунҷа чун 3:4:5 нисбат доранд. Кунҷҳои секунҷа муайян 

карда шаванд (расми 2).  

Д. ш. а.  ∠А А =?, =?, 

 Ҳал: Шартҳои масъаларо таҳлил карда 

мефаҳмем, ки агар кунҷи ∠А=3α бошад, он гоҳ 
кунҷи ∠В=4α ва ∠С=3α мешавад. Аз ҷиҳати дигар 
маълум аст, ки: ∠А + ∠В + ∠С = 180° (суммаи 
кунҷҳои дарунии секунҷа) аст. Пас, баробарии 
зеринро ҳосил мекунем: 3α+4α+5α=180°; 12α= 180°; 

α= ; α=15°. Аз ин ҷо бармеояд, ки: ∠А 

=3∙15°=45°;  
∠В =4∙15°=60°; ∠С =5∙15°=75°. Пас: ∠А =45°; ∠В 
=60°; ∠С =75°. Ҷавоб: 45°; 60°; 75°.  

 Масъалаи 3. Дар секунҷаи АВС, ∠А =60°; ∠В =40° аст. Кунҷи байни биссектрисаҳои ин 
секунҷаро ёбед (расми3).  

Д.ш.а. ∆АВС, ∠А =60°; ∠В =40°; ∠АОВ=?. Ҳал: Азбаски 
АК-биссектрисаи кунҷи А ҳаст,  

аз ин ру: ∠КАВ =  ∙∠А = 60°=30° мешавад.  

ВД-бошад биссектрисаи кунҷи В ҳаст, бинобар ин: ∠АВД 

=  ∠∙В = 40°=20° мешавад. Аз дигар тараф: ∠КАВ 

+∠АВД+∠А0В= 180° Қиматҳои кунҷҳои ∠КАВ ва ∠АВД-
ро ба  
ифодаи охирин гузошта, ҳосил мекунем, ки 
30°+20°+∠АОВ=180°; 50°+∠АОВ=180°; ∠АОВ=180°-50°; 
∠АОВ= 130°. Ҷавоб: 30°.   

 Масъалаи 4. Дар секунҷаи росткунҷаи АВС аз қуллаи С-и кунҷи рост баландии СД 
гузаронида шудааст. Нуқтаи Д аз катетҳои АС ва ВС мувофиқан дар масофаи m ва n воқеъ аст. 
Дарозии катетҳо ёфта шавад (расми4).  

Д.ш.а. ∆АВС; ВС⊥АС; 
Д ϵ АВ, К ϵ ВС, Е ϵ АС, 
СД⊥АВ, ДК⊥ВС, 
ДЕ⊥АС, ДК=n, ДЕ=m. 
АС=? BC=?  

 
Ҳал. Ҳангоми бодиққат дида баромадан ва таҳлили шарти масъала мо муайян кардем, ки ДК 

∥ АС ва ДЕ ∥ ВС аст, зеро ДК ва ДЕ ба хатҳои ВС ва АС, ки онҳо байни ҳамдигар 
перпендикуляранд – перпендикуляр мебошанд. Бинобар ин , СКДЕ мувофиқи таъриф росткунҷа 
мебошад, ки дар он СЕ=ДК=n ва СК=ДЕ=m аст. Аз ҷиҳати дигар, дар секунҷаи росткунҷаи АВС 
хатти ДЕ баландие мебошад, ки аз қуллаи кунҷи рост фароварда шудааст.  

Аз назарияи геометрия маълум аст, ки баландии аз қуллаи кунҷи рости секунҷаи росткунҷа 

фаровардашуда таносуби зеринро ташкил медиҳад:  =  . Аз ин ҷо:  Ишорати 

в=АС - ро дохил карда, онро ба намуди зерин менависем: , аз куҷо меёбем, ки в 

=  . Монанди ин ишорати а = ВС – ро дохил мекунем ва аз секунҷаи BCД меёбем, ки a 

=  аст. Ҳамин тариқ, мо катетҳои а ва в - ро муайян кардем. Ҷавоб: в =  

Ба монанди ин масъалаи дар боло ҳалкардашуда чунин масъалаҳоро тартиб дода ҳал 
намудан мумкин аст: “Дар секунҷаи росткунҷаи АВС, АС=ВС=10см. СЕДК – росткунҷа сатҳи 
периметри он ёфта шавад. Расми 4. 
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 Ҳал. Азбаски мувофиқи шарти масъала секунҷаҳои АДЕ, ДВК ва АВС секунҷаҳои 

росткунҷа ва монанд мебошанд, он гоҳ таносубҳои зеринро тартиб додан мумкин аст: 1)  =  

⇒  =1 ⇒ АЕ=ДЕ; 2)  =  ⇒  =1 ⇒ ДК=ВК. Вале периметри росткунҷаи СЕДК ба Р = 

ДЕ+ДК+КС+ЕС=2∙(ДЕ+ДК) баробар мебошад. Аз ҷиҳати дигар, ДК = ЕС аст, бинобар ин, Р = 
2∙(ДЕ+ЕС) = 2∙АС ё, ки Р = 2∙10= 20 см. Ҷавоб: 20 см. Масъалаи 5. Секунҷаи росткунҷаи АВС 
дода шудааст, ки дар он ∠С=90°, ∠А=30° ва гипотенузаи с=10см аст. СД баландии секунҷа 
мебошад. Порчаҳои АД ва ВД ёфта шаванд (расми 5).  

Д.ш.а. ∆АВС, 
∠С=90°, ∠А=30°, 
АВ = с =10см, Д ϵ 
АВ, СД⊥АВ. АД=? 
ВД=? 

 
 Ҳал. Агар ба расми 5 диққат диҳем, бевосита хосиятҳои секунҷаи росткунҷаро ба хотир 

меоварем: “Дар секунҷаи росткунҷа ба муқобили кунҷи 30° катете мехобад, ки ба нисфи 

гипотенуза баробар аст.” Азбаски АВ=c гипотенуза мебошад, пас BC = AB=5см мешавад. Боз 

диққати худро ба расм ҷалб карда мебинем, ки ∆ВСД росткунҷа аст, зеро СД⊥АВ (мувофиқи 
шарти масъала). Ва азбаски ∠В=60° ( ∠А=30° ва ∠АСВ=90°), кунҷи ДСВ баробари 30° мешавад ( 

∠В=60° ва ∠Д=90°). Аз ин ҷо: ВД = BС (мувофиқи теоремаи маълуме, ки мо дар боло истифода 

карда будем) мешавад. Пас: ВД = BС = ∙ 5= 2,5см ва АД = АВ – ВД = 10 - 2,5 = 7,5см 

мешавад. Ҷавоб: 2,5см; 7,5см. Масъалаи 6. Дар секунҷаи АВС медианаи АК ба медианаи ВЕ 
перпендикуляр аст. Масоҳати секунҷаи АВС ёфта шавад, агар АК =18см ва ВЕ =15см бошад 
(расми 6).  

Д.ш.а. ∆АВС, 
К ϵ ВС, Е ϵ 
АС, АЕ= ЕС ва 
ВК=КС, 
АК⊥АЕ, 
АК=18см, 
ВЕ=15cм.  
  =?  

 
Ҳал: Бигузор медианаҳои додашуда дар нуқтаи 0 ҳамдигарро буранд. Он гоҳ онҳо дар 

нуқтаи буриш аз қулла ҳисоб карда ба нисбати 2:1 қисмат мешаванд, яъне: АО = АК, ВО 

= ВЕ. Азбаски АК ва ВЕ перпендикуляр аст, пас АО – баландии секунҷаи АВЕ мебошад, ки 

масоҳати он чунин аст:  =  АО∙ВЕ, вале АО = АК = 18=12см ва ВЕ=15см  

= АО∙ВЕ = 12∙15 = 80  Аз дигар ҷиҳат, агар мо аз қуллаи В ба тарафи АС 

перпендикуляри ВД – ро гузаронем, он гоҳ мебинем, ки он ҳам баландии секунҷаи АВС ва ҳам 
баландии секунҷаи АВЕ мешавад. Ғайр аз он асоси АС – и секунҷаи АВС ва асоси АЕ – и 
секунҷаи АВЕ ду маротиба калон аст, зеро ВЕ – медиана аст. Аз ин ҷост, ки масоҳати секунҷаи 
АВС аз масоҳати секунҷаи АВЕ ду маротиба калон мешавад, яъне:  = 2∙  =2∙80=160 

 Ҷавоб: 160   

Мо ҳалли масъалаҳои содатарини гуногуни планиметрияро дида баромадем, ки онҳо барои 
ҳал кардани масъалаҳои стереометрия чун замина хизмат хоҳанд кард. Бинобар он, ба 
ҳалкунанда донистани хосиятҳои фигураҳои ҳамвор дар ҳалли масъалаҳои стереометрӣ шарт ва 
зарур аст.  
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ФИЗИКА 

 

Азимхон МАЛАХОВ - омӯзгори  

мактаби №45, ноҳияи Рӯдакӣ 

 

ЧАНД СУХАН АЗ 

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ 

ФИЗИКА 
(Таҳия ва бозгардон аз русӣ) 

 

Мо низ дар ҳамин росто кӯшиш намудем 

андеша ва пешниҳодоти худро барои омӯзгорони 

ҷавони физика бо истифода аз адабиёти методии 

замони Шӯравӣ, ки воқеан хеле судманд аст, 

пешниҳод намоем. Хотирнишон месозем, ки он 

чи пешниҳод мешавад, ҳамон таъбири «Ҳар чизи 

нав ҳамон чизи хуби аз ёдрафтаи пешин аст»-ро 

ёдоварӣ мекунад. Яъне дар ин мақола бештар 

бозгардонии тоҷикии дастуроту мавод аз китоби 

«Методика преподавания физики в 6-7 классах» 

(муаллифонаш Перышкин А.В., Родина Н.А., 

соли 1974) мебошад. Ҳадаф аз ин навиштор 

кумак ба омӯзгорони ҷавон буда, умед дорем, ки 

дар фаъолияти касбии онҳо нақши судманд дошта бошад. Зеро бо эълон гардидани солҳои 2020-

2040 “Солҳои омӯзиш ва рушди илмҳои табиию риёзӣ” дар Паёми Пешвои миллат аҳамият ва 

ҷойгоҳи фанҳои табиию риёзӣ ба таври назаррас таъкид ёфтааст.  

Маълумоти умумӣ дар бораи методхои таълими физика 
Метод, яъне роҳ, усул ва тарзҳои ба хонандагон пешниҳод намудан ва омӯзондани маводи 

таълимист. Методҳои омӯзишӣ хеле гуногунанд. Дар адабиёти таълимӣ оид ба педагогика ва 

дидактика намудҳои гуногуни методҳои омӯзишӣ вобаста ба моҳияти масоили таълимӣ 

пешниҳод ва гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Дар маҷмӯъ, ҳамаи методҳои таълим ба се гурӯҳи 

калон ҷудо мешаванд: шифоҳӣ, аёнӣ ва амалӣ. 

1. Методҳои шифоҳӣ: баёни мавзӯи нав аз тарафи муаллим (лексия, нақл, фаҳмондадиҳӣ), 

суҳбат, кор бо китоб (дарсӣ, маълумотнома, маводи дидактикӣ). 

2. Аёнӣ: намоиши таҷрибаҳо аз тарафи муаллим, намоиши асбобҳои аёнӣ (дастгоҳи амалии 

мошинҳо ва механизмҳо, макетҳо, нақшаҳо, расмҳо, коллексияҳо), намоиши филмҳои таълимӣ. 
3. Амалӣ: машғулиятҳо ва озмоишҳои амалии хонандагон, кор бо маводи тақсимотӣ, ҳалли 

масълаҳо, сохтани графикҳо, кор бо нақшаҳои амалӣ. 
Ду гурӯҳи аввал методҳоеро дар бар мегиранд, ки бо ёрии онҳо хонандагон дониш мегиранд, 

малакаи мантиқӣ фикр карданро аз худ мекунанд. Хонанда бо китоб машғул шуда, истифодаи 
расм, нақша ва ҷадвалҳоро меомӯзад ва аз худ мекунад. Гурӯҳи сеюм методҳоеро дар бар 
мегирад, ки хонанда на танҳо донишро аз худ мекунад, балки онро дар амал татбиқ карда 
метавонад. Масалан, ҳангоми истифодаи асбобҳои ченкунанда, озмоишӣ ва ғайра. Ҳар кадом аз 
методҳои омӯзиш махсусияти худро дорад ва албатта, дар шароити муайян ҳангоми ҳалли ин ё 
он масъалаи таълиму тарбия ба натиҷаи мусбат оварда мерасонанд. Ягон методро наметавон 
ҳамасоҳа (универсалӣ) ва барои ҳалли тамоми масоил комил ҳисобид. Шарти ҳалли 
бомуваффақи масоили мураккаб ва гуногун, ки дар таълими физика пешорӯйи мактаб меистад, 
истифодаи намудҳои гуногуни методҳои омӯзиш мебошад. Гуногунии методҳои таълим шароити 

Табиист, ки дар раванди рушди соҳаи 

маориф низ мисли дигар соҳаҳо мушкилоте 

мавҷуд аст. Замони қабл аз истиқлол 

бештари маводи методию дастурҳо аз 

марказ, яъне аз Маскав пешниҳод мешуданд 

ва адабиёти методӣ низ асосан ба забони 

русӣ буд. Хушбахтона, имрӯз олимону 

ихтисосмандони Академияи таҳсилоти 

Тоҷикистон, бахшҳои алоҳидаи Вазорати 

маориф ва илми кишвар ва донишмандон 

доир ба таълими фанҳои гуногун барои 

омӯзгорони ҷавон дастуру китобҳо 

навиштаву пешниҳод менамоянд. 
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зарурии рушди ҳамаҷонибаи хонанда ба шумор меравад. Дар амалия чун қоида ягон метод дар 
алоҳидагӣ не, балки дар ҳамҷоягӣ ба кор бурда мешаванд. Чунончи, методи шифоҳии таълим дар 
ҳамбастагӣ бо намоиши таҷрибаҳо ва асбобҳои аёнӣ истифода бурда мешавад. Дуруст ҳамҷоя 
намудани методҳои гуногуни таълим, ки вазифаҳои дар дарс гузошташударо ҳал карда 
метавонад, аҳамияти калон дорад. Масалан, ҳангоми омӯзиши қонунҳо дар синфҳои VII-VIII 
истифодаи муколамаҳои эҷодии зеҳнӣ бо намоиши таҷрибаҳо мувофиқи мақсад аст. Ҳангоми 
интихоби методҳои таълим мақсад ва вазифаҳои дарс мазмуни маводи таълимӣ, хусусияти 
маводи китоби дарсӣ, синну соли хонанда ва ҳайати синфро ба ҳисоб бояд гирифт.  

Методҳои шифоҳии таълими физика 
Акнун методҳои шифоҳии таълимро баррасӣ мекунем. 
Суҳбат. Бо ин восита муаллим ба донишҳои доштаи хонанда такя намуда, бо ёрии саволҳо 

онҳоро ба аз худ кардани донишҳои нав водор менамояд. Бахусус, дар синфҳои VII-VIII суҳбат 
яке аз намудҳои асосии методи омӯзиш мебошад. Онро дар мавридҳои зерин метавон истифода 
бурд: ҳангоми омӯзиши қонунҳои физикӣ якҷоя бо намоиши таҷрибаҳо ва озмоишиҳои умумӣ 
(фронтальные лабораторные работы); ҳангоми муайян намудани моҳияти падидаҳои физикӣ; 
ҳангоми ташаккули мафҳумҳои физикӣ; ҳангоми такрори дарсҳои гузашта; ҳангоми санҷиши 
сифати азхудкунии маводи таълимӣ. 

Дар ҳамаи ин ҳолатҳо суҳбат методи асосӣ ба ҳисоб рафта, дигар методҳои таълим 
ёридиҳанда мебошанд. Ин метод дар чунин ҳолатҳо назар ба дигар метод имкон медиҳад, ки 
диққати хонандагон бештар ба дарс ҷалб шуда, тафаккур ва андешаронии онҳо бештар фаъол 
гардонида шавад. 

Нақл (ҳикоят) методест, ки маводи дарсӣ пайдарпай, ба таври бадеӣ, аз тарафи муаллим бе 
истифодаи диалог, ҳадафмандона сурат мегирад.Чунончи, хонандагон бо таърихи кашфиёту 
ихтирооти қонунҳои физикӣ, бо тарҷумаи ҳоли олимони маъруф ошно мегарданд; бо комёбиҳо 
ва дурнамои рушди илму техника шинос карда мешаванд; бо татбиқи амалии қонунҳо ва 
падидаҳои физикӣ, дастгоҳу мошинолот дар амалия шинос мегарданд; падидаҳои табиат, ки 
хонандагон мушоҳида кардаанд, тарзи кору механизмҳо шарҳ дода мешаванд. Дар ду ҳолати 
аввал нақл ягона тарзи имконпазири баёни мавзӯи нав мебошад, зеро хонандагон захираи 
дониши камтар доранд. Бо ин восита шавқи хонандагон бедор ва хоҳишу майли дониши бештар 
ба даст овардани онҳо меафзояд. Дар ду ҳолати баъди нақлро бо суҳбат якҷоя кардан мумкин аст. 

Шарҳ додан. Ин метод баёни пайдарпайи мантиқии физика аз тарафи муаллим мебошад. Ин 
ҷо муҳокима, хулосабарорӣ ва исбот ҷойгоҳи асосӣ доранд. Ин методро дар мавриди фаҳмондан, 
асоснок кардан ва исбот намудан бештар истифода мебаранд. Дар таълими физика ин методро 
ҳангоми ҳалли масъалаҳои зерини таълимӣ истифода мебаранд: ҳангоми омӯзиши тарзи кор ва 
сохти асбобҳои физикӣ ва мошину механизмҳо; кушодани моҳияти падидаҳои физикӣ дар асоси 
назарияҳои физикӣ; шарҳи хосиятҳои физикии ҷисмҳо дар асоси назарияи молекулавӣ-атомӣ ва 
назарияи электронӣ; омӯзиши моҳияти қонунҳои физикӣ ва шарҳи робитаи байни онҳо; ҳангоми 
омӯзиши моҳияти равандҳои технологӣ дар асоси конунҳо ва падидаҳои физикӣ. 

Лексия. Дар муқоиса бо нақл ва шарҳ лексия бо он фарқ мекунад, ки бештар ҷанбаи илмӣ ва 
ҷиддият дорад. Одатан лексия як дарси пурарро дар бар мегирад. Методи лексия асосан дар 
синфҳои болоӣ мавриди истифода қарор мегирад, чунки дар ин ҳолат диққати бештар, сатҳи 
баланди тафаккури мантиқӣ ва дар рафти лексия маҳорати сабт намудани нуқтаҳои асосиро 
талаб мекунад. Хонандагони синфҳои VII-VIII ҳанӯз диққати доимӣ надоранд, тафаккури онҳо ба 
таври кофӣ рушд накардааст, ҳамчунин ҳанӯз малакаҳои сабти нуқтаҳои муҳимми лексияро 
надоранд. Вале дар давоми омӯзиши физика зина ба зина хонандагонро барои шунидани лексия 
ва баҳрабардорӣ аз он тайёр намудан лозим аст. 

Методикаи гузориши таҷриба ва намоишҳо. Таҷриба ва намоишҳое, ки ба хонандагон 
пешниҳод мешаванд, ба талаботи зерин бояд ҷавобгӯ бошанд. 

 Ҳақиқати илмӣ. Ин чунин маъно дорад, ки таҷриба ё намоиш моҳияти падида ва қонуни 
физикиро шарҳ дода тавонад. Намоиши таҷриба чунин аст, ки рӯйдоди табиӣ дар шароити 
лабораторӣ ба хонандагон намоиш дода мешавад ва озмоишгар (муаллим) ҳангоми баргузории 
он чизҳои асосиро ба хонандагон ёдрас намуда, диққати онҳоро ба ҷойҳои муҳимми намоиш 
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ҷалб мекунад. Нозукии намоиши таҷриба дар он аст, ки гоҳе бар асари нодуруст интихоб 
намудани тарзи таҷриба ё омилҳои беруна моҳияти қонуни физикӣ нодуруст шарҳ дода мешавад. 
Дар натиҷа хонанда аз чунин намоиш ё таҷриба дар зеҳни худ бардошти нодурусте ҳосил 
мекунад. Бинобар ин, дуруст интихоб намудани лавозимот ва асбобу анҷом, тарзи мувофиқи 
баргузории таҷриба бисёр муҳим аст, то хонанда аз мушоҳидаи таҷриба дар асоси муҳокимаронӣ 
донишҳои дурусте гирифта тавонад. 

Дастрасӣ. Намоиш ё таҷриба бояд барои хонанда фаҳмо, ба мавзӯъ, мазмун ва муҳтавои 
дарс мувофиқ бошад. Бинобар ин, аз миёни ҳама намоишу таҷрибаҳо ҳамонҳоеро интихоб 
кардан лозим аст, ки ба сатҳи донишу фаҳмиши хонандагон мувофиқ ва дастрас бошад. 

Аёният. Пеш аз ҳама, намоиш ва таҷрибаро ҳамаи хонандагон дида тавонанд. Он бояд 
қонеъкунанда, дақиқ ва фаҳмо бошад. Таҷриба чунон пешниҳод шавад, ки хонанда ба он бовар 
намояд. Масалан, хосияти электрикии ҷисмҳоро бо чанд роҳ метавон намоиш дод. Вале намоиши 
майли резиши оби кран бо таъсири ҷисми заряднок аз ҳама таъсирбахш мебошад. Нуқтаи 
муҳимми дигар он аст, ки ҳар дақиқаи дарс аҳамият дорад. Бинобар ин, бояд чунин таҷриба ва 
намоишҳоеро пешниҳод намуд, ки вақти камро дар бар гирад ва асбобҳо дуруст кор кунанд. 
Ҳамзамон, талаботи техникаи бехатариро риоя намудан ҳатмист. 

Методика ва техникаи намоиши таҷрибаҳо 
Гузориши мақсад. Ба хонанда мақсад аз намоиши таҷриба бояд фаҳмо бошад, яъне хонанда 

донад ки ин ё он таҷриба барои чӣ пешниҳод мешавад ва ҳадаф аз намоиш додани он дар чист. 
Ҳар як намоиш чунон бояд нишон дода шавад, ки шавқи хонандаро бедор созад, онҳоро барои 
фаъол гардидани фикррониашон ангеза диҳад. Бо ин мақсад намоиши проблемавиро пешниҳод 
намудан мувофиқи мақсад мебошад. Шарҳ додани ҳодисаҳое, ки ҳангоми намоишои проблемавӣ 
мушоҳида мешаванд, тафаккури эҷодии хонандаро бедор менамояд, ӯро водор месозад, ки худаш 
мустақилона ба саволҳои пайдошуда ҷавоб ёбад. 

Миқдори намоишҳо ва суръати баргузории таҷрибаҳо. Ҳангоми баргузории таҷриба ё 
намоиш суръати гузориши мавзӯъ ва азхудкунии он аз тарафи хонандагон бояд ба эътибор 
гирифта шавад. Агар намоиш ё таҷриба бо суръати тез баргузор гардад, шояд хонандагон ба 
моҳияти он сарфаҳм нараванд ё моҳияти онро дарк карда натавонанд. Онро дубора ва оҳиста 
анҷом додан мувофиқи мақсад мебошад. Бояд дар назар дошт, ки зиёда аз меъёр тӯл кашидани 
таҷриба ҳам метавонад шавқи хонандаро кунд гардонад ва боиси талафи беҳудаи вақт гардад. 
Дастгоҳи намоишӣ ё озмоиширо дар пеши назари хонандагон васлу насб кардан лозим аст. Ин 
кор фаҳмиши таҷриба ва дарки онро осон мегардонад. Танҳо дар мавриди озмоишҳое, ки 
ҷобаҷогузории қисмҳои он вақти зиёдро талаб мекунад, қисме аз онҳоро пештар метавон ҷо ба ҷо 
гузошт. Ҳангоми намоиши равандҳои мураккаб ва душворфаҳм якчанд таҷриба баргузор намуда, 
ҳамон як ҳодисаро бо чанд тарз намоиш бояд дод. Дарсро набояд бо таҷрибаву намоишҳои 
якранг дилгиркунанда гузаронд. 

Аёният ва воситаҳои техникии таълим, компютер ва лавҳаи электронӣ. Барои омӯзиши 
муваффақонаи физика на танҳо намоиши таҷрибаҳо, баргузории машғулияти амалӣ ва корҳои 
лабораторӣ, балки истифодаи воситаҳои гуногуни аёнӣ низ басо зарур аст. Асбобҳои аёнӣ дар 
хонандагон доир ба падидаҳои табиат, кори мошину дастгоҳҳо тасаввуроти муайян ҳосил 
мекунанд, тафаккури хонандагонро фаъол мегардонанд, диққаташонро ба мавзӯъ ҷалб 
менамоянд, раванди дарсиро ҷолиб мегардонанд, ба аз худ намудани мавзӯъ мусоидат мекунанд. 
Ҳангоми омӯзиши физика бисёр вақт қисмҳои дастгоҳҳои мураккаб аз назар дур мемонанд, 
бисёр рӯйдодҳоро намоиш додан аз ҷиҳати техникӣ имконнопазир аст. Маҳз дар ҳамин ҳолат ин 
чизҳоро ба воситаи нақшаҳо, расмҳо, схемаҳо ва плакатҳо метавон пешниҳод кард. Ба чунин 
воситаҳои аёнӣ васоити аёнии графикӣ (ҷадвалҳо, плакатҳо, диаграммаҳо, графикҳо), васоити 
ҳаҷмӣ (моделҳо, макетҳо), расмҳо, нақшаҳо дар тахта, диа ва эпипроексия, кино, лавҳаи 
электронӣ дохил мешаванд. 

Аёнияти ҳаҷмӣ 
Моделҳо. Дар мавридҳое, ки дастгоҳ ё асбоберо бо андозаҳои воқеияш намоиш додан 

имконнопазир аст, модели ҳаҷмии (суроб) онро нишон медиҳанд. Ҳангоми омӯзиши сохт ва 
тарзи кори мошинҳо, дастгоҳҳои техникӣ, равандҳои технологӣ, ки ба рӯйдодҳои физикӣ асос 
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ёфтаанд, моделҳои амалкунанда (муҳаррикҳои ҳароратӣ ва электрикӣ, пресси гидравликӣ) 
истифода мешаванд. Қисме аз онҳо аз шишаи органикӣ сохта шудаанд ва ин имконият медиҳад, 
ки рӯйдодҳои дохили онҳо ба таври аёнӣ намоиш дода шаванд. Қисме аз онҳоро метавонанд 
худи хонандагон бисозанд (модели крани борбардор, хати обгузар). Моделҳои буришдошта, 
мисли модели муҳаррики дарунсӯз низ васеъ истифода мешаванд.  

Схемаҳои кинематикӣ гурӯҳи махсуси аёнӣ буда, аз картон ё фанер сохта мешаванд. Ба ин 
гурӯҳ схемаҳои барқӣ, ки ҳодисаи физикиро дар ҳаракат нишон медиҳанд, шомиланд. Ин гурӯҳ 
ёридиҳанда буда, таъсири камтар дорад.  

Асбобҳои аёнии графикӣ 
Ҷадвалҳо, плакатҳо барои шинос намудани хонандагон бо сохти дастгоҳҳои мураккаб, 

намуди зоҳирии онҳо ва тарзи кори мошину иншооти техникӣ хизмат мекунанд. Асосан дар 
мактаб аёнияти деворӣ ва тақсимотиро истифода мебаранд. Гурӯҳи махсуси ҷадвалу расмҳо 
тарзи кори асбобҳои ченкунандаро нишон медиҳанд. Онҳоро ҳангоми корҳои лабораторӣ овезон 
мекунанд, то ба хонандагон маводи ёрирасон бошанд. Бояд қайд кард, ки дар кабинети физика 
будани ҷадвалҳои доимиҳои физикӣ зарур аст. Диаграммаҳо ва графикҳо воситаи муҳимми 
аёният буда, тавассути онҳо вобастагии функсионалии бузургиҳо нишон дода мешавад. Кор бо 
графикҳо тафаккури хонандагонро инкишоф медиҳад ва истифодаи онҳо дар раванди баёни 
мавзӯи нав аз тарафи муаллим аҳамияти хеле зиёд дорад. Агар як қисми тахтаи синф ба катакҳо 
ҷудо шуда бошад, хеле хуб мешавад. 

Расмҳо, нақшаҳо ва схемаҳо. Дарси физикаро бе истифодаи расмҳо, нақшаҳо ва схемаҳо 
тасаввур кардан номумкин аст. Зеро расм ба мисли сухани образнок буда, ашё ва падидаҳоро 
ифода мекунад. Расм як воситаи асосии омӯзиши ҳодисаҳои физикӣ буда, омӯзгор на танҳо худ 
расм мекашад ва аз он истифода мебарад, балки ба шогирдон ин корро меомӯзонад. Расмро бе 
истифодаи асбоб (ҷадвал, паргор, транспортир) кашидан беҳар аст, зеро ҳам вақт сарфа мешавад 
ва ҳам тасвир воқеӣ ҳосил мегардад. Чун қоида омӯзгор расмҳоро қаблан дар дафтари дарсияш 
бояд кашад, ин нукта барои муаллимони ҷавон бағоят зарур аст. Зеро баробари шарҳ додани 
мавзӯъ расмро дар тахта бояд зина ба зина кашид. Раванди ин ё он ҳодисаро дар як расм метавон 
нишон дод. Умуман, истифодаи расм, нақша ва схемаҳо гуфтори муаллимро пурра мекунанд ва 
имконият медиҳанд, ки хонанда доир ба ин ё он рӯйдод тасаввуроти пурраву ҳаматарафа ҳосил 
намояд. 

Проектор ва кинои таълимӣ, лавҳаӣ электронӣ. То оммавӣ шудани интернет ва 
компютеру фановариҳои нав воситаи асосии техникӣ дар таълими физика эпипроектор, 
диапроектор, графопроектор ва дастгоҳи кинонамоишдиҳӣ буданд. Дар замони худ ин воситаҳои 
техникӣ дар раванди таълим хизмати босазое кардаву нақши муҳиме доштанд. Бо рушди 
фановарию дастовардҳои техникии солҳои охир ҷои онҳоро дастгоҳҳои нав, аз ҷумла 
видеопроектор ва лавҳаи электронӣ гирифт. Истифодаи видеопроектор ва лавҳаи электронӣ, ки 
бо компютер васл гардидаанд, на танҳо дар таълими физика, балки барои тамоми паҳлуҳои соҳаи 
маориф гардиши куллие гардид. Дар мактабҳое, ки имконияти моддиву техникӣ доранд, 
истифодаи лавҳаи электронӣ кори рӯзмарра гардидааст. Истифодаи он заҳмати муаллимро осон 
гардонида, дарсро боз ҳам шавқовару рангин менамояд. Акнун муаллим ҷойҳои асосии мавзӯъро 
аз тариқи компютер пешакӣ барномарезӣ намуда, раванди ҳодисаи физикиро мустақилона 
моделиронӣ мекунад. Масалан, ҳаракати бетартибонаи молекулаҳо, ҳаракати зарраҳои заряднок 
дар ноқил, тарзи кори ҳаракатдиҳандаи дарунсӯз ё турбинаи буғӣ ва ғайра. Пас аз намоиш 
хонандагон доир ба он чи дидаанд, бозпурсӣ мешаванд, рӯйдоди мушоҳидашударо шарҳ 
медиҳанд. Албатта, сухани “зинда”- и муаллим ва нақши ӯ ҳамеша асосӣ мемонад. Истифодаи 
воситаҳои муосири техникиву электронӣ таълимро пурмазмуну рангин мегардонад, онро ба 
хонанда беҳтар дастрас менамоянд, имкон медиҳанд, ки хонанда дар баробари аз худ намудани 
формулаву қонунҳо, инчунин ҳодисаву равандҳои физикиро аёнӣ тасаввур карда тавонад. 
Умуман, ҳамаи он роҳу методҳое, ки дар бораашон сухан рафт, дар сурати аз тарафи муаллим 
дар ҷои худ ва дуруст истифода шудан натиҷаи хуб хоҳанд дод. 
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МО ВА ТАБИАТ 
 

Ҳусейн АБРОРОВ –  

номзади илмҳои география, 

ходими калони илмии Институти 

масъалаҳои об, гидроэнергетикаи 

ва экологияи АМИ Тоҷикистон 

 

КӮҲИ МЕВАҒУЛ  

МАКОНИ ҶАЛБИ 

САЙЁҲӢ 
 

Пеш аз он ки доир ба тавзеҳи табиату 

сарватҳои ин кӯҳ пардозем, лозим донистем, 

ки аввало этимологияи онро равшан созем. 

То ин дам дар адабиёти илмӣ ва илмию 

оммавӣ ва дар атласҳо исми ин кӯҳ Муғул 

сабт шудааст. Чанд сол қабл аз ин муҳаққиқ Т.Шокиров дар рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» аз 

14 августи соли 1976 баромад намуда, изҳори ақида карда буд, ки ин ном ба яғмогарони муғул 

ягон иртиботи воқеӣ надорад, балки он шакли таҳрифёфтаи Мевағул мебошад. Муаллифи мақола 

барои тақвияти андешаҳои хеш ба эҷодиёти шоири бузурги тоҷик Камоли Хуҷандӣ, ки мо дар 

арафаи 700-солагии зодрӯзи ин бузургвор қарор дорем, такя намуда, мисраъҳои зеринро 

пешниҳод намудааст: 

Дар илм муҳаққиқро ҷадал нест, 

Аз илм мурод ҷуз амал нест. 

Гар фикр кунӣ дар ин чӣ бошад,  

З-ин фикр димоғро халал нест. 

Ин дур на дар он ҳақир дарёст, 

В-ин лаъл ба кӯҳи Мевағул нест. 

Калимаи «ғул» дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» 

бо ду маъно шарҳ дода шудааст: якум, маънои 

«дев»-ро дорад; дуюм, «ғул» маънои занҷир, тавқи 

оҳанӣ. Инчунин, «ғул» маънои «зич»-ро дорад, 

бештар дар шакли «ғулӣ» дар фаъолияти деҳқонӣ 

истифода мешавад. Масалан, кишти пахта ғулӣ 

неш зад. Аз ин лиҳоз баромади номи кӯҳи Муғулро 

ба «Мевағул» нисбат додан мумкин аст. Ин ҷо шоир кӯҳи дарахтзорро (мевазорро) дар назар 

дорад. Кӯҳи мазкур дар гузашта, яъне дар замони зиндагии шоир – 700 сол қабл сар то сар бо 

дарахтони бурс (арча), дарахти оҳанин ва пистазору бодомзор пур будааст. Ин маъниро 

мадракҳои таърихӣ ва набототшиноси Донишгоҳи давлатии омӯзгории Хуҷанд (1961) 

Б.М.Комаров ва мушоҳидаҳои солҳои 60-уми асри XX, ки аз тарафи донишҷӯёни ин донишгоҳ 

гузаронида шуда буд, ҳоло ҳам дарахтони алоҳидаи бурс, бодом, писта, настаранҳо ва ғайра ба 

назар мерасанд. Бояд гуфт, ки бо мурури замон инсон барои корҳои хоҷагӣ (сӯзишворӣ, сохтмон, 

маъдангудозӣ ва ғайра) истифода шудани дарахтону буттаҳо кӯҳ лучу урён шуда, манзараи 

биёбонро гирифт. Аз ин хотир ба чингизиён мансуб донистани ин кӯҳ хатои маҳз аст, зеро дар 

сарчашмаҳои таърихӣ ин кӯҳ бо номи Муғул дучор намешавад. Аз ин лиҳоз метавон гуфт, ки 

кӯҳи «Муғул» шакли таҳрифшудаи «Мевағул» буда, аввало ҳамчун «меғул» ихтисор шуд, баъдан 

исми «Муул»-ро гирифта аст. (Т.Шокиров. Этимологияи кӯҳи Муғул / Рӯзномаи «Ҳақиқати 

Кӯҳи Мевағул (Муғул) дар муқобили 

шаҳри Хуҷанд, дар соҳили рости дарёи Сир 

тақрибан 2 км шимолтар ба таври арзӣ 35-

40 км тӯл кашидааст, паҳниаш ба 12-15 км 

мерасад. Қуллаи баландтари он Музбек ном 

дошта, аз сатҳи баҳр 1624 м баландӣ дорад. 

Баландии миёнаи ин кӯҳ 1200-1300 метрро 

ташкил дода, ба самти ғарбу шарқ оҳиста 

паст шуда меравад. Ҳадаф аз ин мақола дар 

доираи амалӣ гардондани “Стратегияи 

рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030” ва 

Барномаи «Бистсолаи рушди омӯзиши 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 

соҳаи илму маориф, солҳои 2020 – 2040» обод 

кардани як гӯшаи кишвар, ҷалби сайёҳон ва 

ҳифзи бойигарии диёр аст. Чаро осоишгоҳи 

Мевағул набошад? Иистироҳатгоҳ бояд 

ҳарчӣ зудтар бунёд ёбад! 
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Ленинобод», 14 августи соли 1976). Ба назари мо ин тафсир ҷон дорад. Лиҳозо барои барқарор 

намудани ҳақиқати таърихӣ минбаъд дар ҳуҷҷатгузориҳои расмӣ ва адабиёти илмиву таълимӣ 

номи таърихии ин кӯҳ-«Мевағул» барқарор карда шавад, арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги 

гузаштаи Ватани мо хоҳад буд. Дар тарафи шимолии кӯҳи Мевағул ҳамвории Мирзоработ, дар 

самти шимолу ғарб дашти Дилварзину кӯҳи Қарамазор, дар шарқ ҳамвориҳои нишеби пешкӯҳи 

Қурама ва дар самти ҷануб дарёи Сир воқеъ гаштаанд. Қаторкӯҳи Қурама ва кӯҳи Мевағул дар 

марҳалаҳои гуногуни қадимаи геологӣ пайдо шуда, борҳо ба тағйироти ҷиддӣ дучор шудаанд. 

Қаторкӯҳу кӯҳи номбурда дар замони палеозой зери таъсироти чиншавии каледонию герсенӣ 

пайдо шудаанд. Баъдан тӯли миллион сол зери таъсироти омилҳои беруна – облесу 

бодлесшавиҳо харобу вайрон шудаву, боиси пайдоиши дараҳо, оббурдаҳо гардида шакли 

мураккабро гирифтанд, талҳо ва пуштаҳои наздикӯҳӣ пайдо шуданд. Дар эраи мезозой қаторкӯҳи 

Қурама ва кӯҳи Мевағул минтақаи шусташаванда буданд, ба фарсоиши сахт дучор шуданд, 

сатҳашон урён гашт, сарватҳои зеризаминиашон ба сатҳи болоии замин наздик ва аён гардиданд. 

Аз ин хотир таҳшониҳои эраи мезозой бағоят кам дучор мешаванд. Дар эраи кайнозой ин кӯҳҳо 

ба чинпайдошавии алпӣ гирифтор шуда, баланд бардошта шуданд ва манзараи ҳозираро 

гирифтанд. Ин манзара натиҷаи таъсири дутарафаи бардошташавии тектоникии қишри замин ва 

фаъолияти омилҳои берунии денудатсионӣ мебошад. Ҷинсҳои кӯҳие, ки кӯҳи Мевағулро ташкил 

додаанд, асосан пайдоиши магматикӣ ва метиморфикӣ (тағйирпазируфта) доранд. Қисми шарқӣ 

ва марказии кӯҳи Мевағул аз ҷинсҳои гранидиоритҳои фишонидашуда ва ҷинсҳои таҳшонии 

оҳаксангҳои палеозоӣ иборат мебошанд. Қисми шарқии кӯҳи Мевағул дорои дараҳои нисбатан 

васеъ мебошад. Канори онҳо аз талчаҳо ва пуштаҳои мудаввар иборат буда, ба самти шарқ паст 

шуда, ниҳоят ба ҳамворӣ бадал мешаванд. Баландии нисбии баъзе талҳо ба 50 м, вале ҳангоми ба 

кӯҳ наздик шудан ба 200-250 м мерасанд. Самти ғарбии кӯҳи Мевағул бештар буридашуда 

мебошад. Нишебиҳои ҷанубии ин кӯҳ нисбат ба нишебиҳои шимолиаш фарозтару кӯтоҳ аст. Дар 

нишебиҳои тарафи шимол ва ҷануб сойҳо ва дараҳои борик зиёд буда, бештар хобиши тулӣ 

доранд. Нишебиҳои тарафи шимолии кӯҳи Мевағул ба самти дашти Мирзоработу Дилварзин 

оҳиста паст шуда меравад, дар ин самт дар байни дараҳо чашмаҳо бисёр ҷойгир мебошанд. 

Нишебии самти ҷанубии кӯҳ аз дараҳои сершумори ростфаромада иборат мебошад. Дар самти 

пешашон обовардҳои махрутшаке хобонида шудаанд. Ҳамвориҳои пешкӯҳи ҷанубии кӯҳ нисбат 

ба тарафи шимол нишебтар ва камбар шуда, ба самти шарқ васеъ ва ба ҳамвории Сомғар пайваст 

мешаванд. 

Иқлими кӯҳи Мевағул ба худ хос мебошад, тобистони гарму хушки бебориш хос дошта, 

ҳарорати ҳаво рӯзона аз 300С ва бештар баланд мешавад, шабона паст мефарояд. Бориш дар 

зимистону баҳор ба андозаи 150-200 мм мерасад. Барфи зимистона пӯшиши устувор пайдо 

намекунад ва зуд об шуда меравад. Ин ҷо барфтӯдаҳои бисёрсола захира намешаванд. Барои 

ҳамин ҳам рӯду чашмаҳо камобу мавсимӣ мебошанд, обашон то ба ҳамвориҳои пешкӯҳ 

намебароянд, дар зери шағалу сангрезаҳо фурӯ бурда мешаванд. Нишебиҳои шимолии кӯҳ 

нисбат ба ҷануб намноктаранд. Дар баъзе мавзеъҳо сатҳи замин бо чим пӯшида шудааст. Дар 

ҳамвориҳо ва пешкӯҳҳои Мевағул хокҳои хокистарранги серсанг бартарӣ доранд ва аз гумус 

басо камбағ ал мебошанд, дар қабати боло ҳамагӣ 0,5% то 1% гумус мавҷуд аст. Дар қисмҳои 

баланди кӯҳ хок бо маънои васеаш вуҷуд надорад, харсангҳо лучу урён мебошанд, дар ҷойҳои 

андак хамида хокҳои содаи регомез ҷамъ шудаанду баъзе набототи ксериофитию буттаҳо 

сабзидаанд. Бо вуҷуди он ки дар ин кӯҳ боришот кам меборад, буғшавӣ зиёд аст, ба назар лучу 

урён менамояд, мавҷудияти 800 намуди наботот ошкор карда шудааст, бештари онҳо набототи 

ксериофитии ба хушкӣ тобовар ва буттаҳои майдабарг, дарахтони алоҳидаи бурс (арча) 

мебошанд. Флораи кӯҳи Мевағул ба худ хос мебошад. Аҷибаш он ки дар ин майдони хурд (350 

км2) 20 намуди набототи эндемикӣ (хоси ҳамин кӯҳ) дарёфт карда шудааст. Ин аломати хос 

набототшиносонро водор намуд, ки ин кӯҳро ба ноҳияи махсуси гоботаникӣ ҷудо намоянд. Бояд 

ин намудҳои эндемикӣ дар шароити табиӣ ҳифз карда шаванд, то ки аз байн нараванд. Соли 1915 

профессор М.Г.Попов дар ин кӯҳ астрагали мевағулиро дарёфт намуда ба ин тавсиф дода буд, ки 
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он кайҳо намуди нодир ба ҳисоб мерафт. Бояд гуфт, ки то солҳои 50-уми асри гузашта ба ин 

намуди наботот дигар касе дучор нашуда буд. Хушбахтона, баъди солҳои 50-уми асри гузашта 

дар қисми шарқии кӯҳ дар мавзеи Консой аз нав дастрас гашт. Дигар яке аз набототи эндемикии 

ин кӯҳу пешкӯҳҳои ҳамвори он лолаи зебои мевағулӣ ба ҳисоб меравад. Ба ин қабил боз камоли 

(ферулии) мевағулии шилмдор, астрагал, теззаврақ и ороишӣ ва ғайра мансубанд. Месазад 

хотирнишон намуд, ки то солҳои наздик сокинони шаҳри бостонии Хуҷанд, чун расму ойини 

аҷдодӣ дар фасли баҳорон даста-даста ба соҳили рости Сирдарё гузашта лола мечиданд, ки бо 

номи «сайри гули лола» машҳур буд, ҳоло ин анъанаи аҷдодӣ рӯ ба эҳё намуда, боиси арҷгузорӣ 

мебошад. Ҳанӯз солҳои 60-уми асри гузашта набототшиноси шинохтаи ИДПЛ- (ҳоло ДДХ ба 

номи академик Б.Ғафуров) Б.М.Комаров масъала ба миён гузошта буд, ки кӯҳи Мевағулро, ки 

дорои бисёр намуди набототи эндемикӣ мебошад, ба мамнӯъгоҳ табдил дод. Мутаассифона, ин 

масъала мураккаб ва паҳлуҳои ҷиддӣ дорад. Муҳимтарини он мавҷудияти саноати маъданиёти 

кӯҳӣ мебошад, зеро боздоштани фаъолияти он кори саҳлу осон нест. Барои ҳамин ҳам хуб 

мешавад, ки дар боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд шуъбаи набототи Мевағул ташкил намуда, пеш 

аз ҳама, набототи эндемикиро фароҳам оварда парвариш ва хусусиятҳои биологиву таркиби 

биохимиявии онҳо омӯхта шавад, шояд чанде аз онҳо аҳамияти муҳимми хоҷагӣ дошта бошанд. 

Шояд дар оянда кӯҳи Мевағул ба парваришгоҳ ва ё ба боғи табиӣ табдил дода шуда, аҳамияти 

ҷумҳуриявӣ пайдо кунад.  

Дар доманакӯҳ ва кӯҳи Мевағул ду минтақаи наботот фарқ карда мешавад:  

1. Минтақаи биёбон баландиҳои 350-1000 метрро дар бар мегирад, шибоғи суғдӣ бартарӣ 

дорад, инчунин печак (вьюнка), кеюрук, сарсазан ва гиёҳҳои эфемерӣ, шибоғи марғелонӣ, 

зизифара, гелиотропи Олга ва гоҳо саксавулчаи Регел дучор мешаванд. Ин минтақаро ба сифати 

чарогоҳи каммаҳсули тирамоҳиву зимистона ва баҳорӣ истифода бардан мумкин аст. 

2. Минтақаи биёбони эфемерӣ ва буттаҳои сирак баландиҳои 1000 то 1100 метрро фаро 

мегирад. Дар ин минтақа бодомча, ғомнич, настаранҳо ва гоҳо бурсҳои алоҳида дучор мешаванд. 

Дар зери буттаҳо набототи эфемерӣ, метлики пиёзакдор, пирейи мӯякдор ва ғайра дучор 

мешаванд. Инчунин дар ин минтақа ҷаввак, ширеши суғдӣ, хирёок (костер), вероника, гоҳо юған 

ба назар мерасанд. Набототи ин минтақаро чун минтақаи боло зикршуда ба сифати чарогоҳи 

каммаҳсул истифода бурдан мумкин аст. 

Тавре болотар гуфтем, дар давраҳои қадим ва асрҳои миёна қаторкӯҳи Қурама ва шохаи он - 

Қарамазор ва кӯҳи Мевағул маркази бостонии саноати маъдании кӯҳӣ буданд ва дар ин ҷо 

волфрам, сурб, руҳ, маъдани оҳан (магнетит, гематит), молибден, сангҳои ороишӣ, рӯйбаст, 

мӯмиё, фирӯза ва ғайра истихроҷ ва коркард мешуданд. Ҳанӯз дар асри XV Мирзо Бобур дар 

«Бобурнома» навишта буд, ки аз кӯҳи Мевағул (Муғул) фирӯза истихроҷ карда, ба бозорҳои 

Мовароуннаҳр интиқол дода мешуд, ки он шуҳрати ҷаҳонӣ дошт. Амали истихроҷ ва коркарди 

металҳо бо ин ё он андоза ба истифодаи чӯби дарахт, манқал (ангишти аз чӯб тайёр карда) 

вобаста буд. Аз ин хотир дарахту буттаҳои чи нишебии шимолии кӯҳи Мевағул ва чи 

ҷанубиашро мебуриданд, нобуд мекарданд. Дар байни дараҳои кӯҳии Мевағул то ба ҳол 

боқимондаи хумдонҳои кӯҳкорону маъдангудозҳои қадим дучор мешаванд. Дар гирду атрофи 

хумдонҳои маъдангудозӣ баъзе боқимондаҳои маъданҳои истифоданашуда дарёфт мешаванд. 

Марказҳои асосии истихроҷ ва коркарди маъдан Консой ва Чоруқдаррон буданд. Молибденит 

дар таркиби скарнҳои маъдандори Чоруқдаррон ва Янгикони кӯҳи Мевағул мавҷуд мебошад ва 

аз он молибден гирифтан мумкин аст. Кони волфрам дар мавзеи Чоруқдаррони кӯҳи Мевағул 

макон дорад. Дар асрҳои IX-X аз кон маъдан истихроҷ шудааст. Кони фирӯзаи Мевағул 7 км 

шимолу шарқ тари Консой воқеъ гардидааст. Дар баъзе мавзеъҳои дурдаст дарахту буттаҳои 

шоҳид аз гузашта то ба ҳол дучор мешаванд. Бурсзорҳои на чандон калонро дар канори қуллаи 

Сурфа дучор меоянд. Дар кӯҳи Мевағул қариб тамоми дарахти оҳанӣ – каракас, муруди хирсак, 

писта, фарк, бодом ва ғайра нобуд шудаанд. Дар баъзе мавзеъҳои он хоҷагии чарогоҳу 

алафдаравиро ба роҳ мондан мумкин аст. Хуб мешуд, минбаъд дар канори мувофиқи дараҳо аз 

нав ба парвариши дарахтони каракас, писта, бодом, муруди хирсак, фарк, тут ва чанде дигар 
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дарахтони мевадиҳандаву ороишӣ шурӯъ карда шавад, то манзараи дараҳоро зебову дилрабо 

гардонда, ба сайру истироҳати одамон замина гузошта шавад. Дар баробари ин диққати 

парандаву чарандаҳоро ба худ ҷалб намуда, боиси афзун гардидани ҳайвонот ва завқи бадеии 

меҳмонону мизбонон мегардид.  

Олами ҳайвоноти доманакӯҳи кӯҳи Мевағул низ ба худ хос мебошад. Дар доманакӯҳ 

бештар хазандаҳо: морҳо, калтакалосҳо, боҳтур, сангпушт ва парандаҳои хурдҷусса – чумчуқ, 

шаклон бештар ба назар мерасанд. Дар байни хазандаҳои калтакалоси калонҷусса – сусмори 

хокистарранг басо диққатҷалбкунанда мебошад ва дарозии он гоҳо ба 1,5 м мерасад, басо чобуку 

тезҳаракат аст. Дар кӯҳ бошад, кабк, зоғ, мусича, алоакка, хояндаҳои мушмонанд, савсор, нахҷир, 

майна ва даҳҳо дигар намудҳо дучор мешаванд. Мувофиқи нақли калонсолон ва адабиёти 

тоинқилобӣ дар Мевағул нахҷир (бузи кӯҳӣ) дучор мешуд, вале бо баробари пайдо шудани яроқи 

оташфишон шумораи ин ҷонвари зебо бо вуҷуди мамнӯъ будани шикор ба нестӣ омадааст. Барои 

ҳамин ҳам баробари ҳифзи олами наботот ба ҳифзи олами ҳайвонот низ ҷиддӣ машғул шудан 

лозим аст. Баъди солҳои 60-уми асри XX дар соҳили рости Сирдарё иморату коргоҳҳои нав 

афрохтанд, ба доманаи кӯҳи Мевағул хеле наздик шуд ва дар ояндаи наздик ба он пайваст хоҳад 

шуд. Ин васеъшавӣ на танҳо ба шимол, балки ба самти ғарбу шарқ мунтазам давом дорад. Яъне 

аз худ шудани доманаҳои Мевағул, Қурама, Сомғар босуръат идома дорад. Бояд гуфт, ки дар 

соҳили рости Сирдарё «Хуҷанди нав» пайдо шуд. Дар баробари он ки Хуҷанди нав ба кӯҳи 

Мевағул пайваст мешавад, масъалаи нав ба миён меояд. Оё дараҳои кӯҳдоманро барои корҳои 

хоҷагӣ ва иҷтимоӣ истифода бурдан мумкин ҳаст ва ё не?! Чунин менамояд, ки дар ин самт як 

қатор имконияту захираҳо истифоданашуда мавҷуданд ва бояд онҳоро самаранок истифода бурд. 

Тавре болотар ишора намуда будем, чи дар нишебиҳои ҷанубӣ ва чи дар нишебиҳои шимолӣ ва 

ғарбию шарқии Мевағул дараҳои сершумор воқеъ гардидаанд ва аз байнашон чашмарӯдҳои 

кучак ҷорӣ мешаванд, ки ин манзараи хосест. Дар канори онҳо гулу гиёҳҳои гуногун ва буттаҳои 

хушрангу хушбӯй сабзида, барои истироҳату осоиши инсон заминаи хуб доранд. Метавон чунин 

ҷойҳоро барои сохмони санатория, турбаза истифода намуд: ин ҷо ҳавои тозаи кӯҳӣ, ҳарорати 

нисбатан муътадили тобистон нисбат ба шаҳр, набудани хомӯшакҳо, оби тозаи чашма ба инсон 

ҳаловати хос мебахшад, ҷинсҳои кӯҳии гуногунранг, харсангу шахсорҳои (скалы) азимҷусса, 

фарозу нишебиҳои онҳо барои одамони синну солашон гуногун, дорои таҷрибаи кӯҳнавардӣ ва ё 

орӣ будан аз он заминаи гуногуни варзишӣ доранд. Аз ин лиҳоз метавон гуфт, ки кӯҳи Мевағул 

ва дараҳои он барои соҳибкорон майдони нави фаъолиятро боз намояд, диққати ҳаводорони 

сайру саёҳат, варзиш ва осоишро ҷалб менамояд. Барои амалӣ шудани он ташаббус ва дар 

марҳалаи аввал хароҷоти муайянро металабад. Дар аввал барои сарпаноҳи мизоҷон хаймаҳо 

устувор намудан, ҳоҷатхона сохтан, майдончаҳои варзишӣ бунёд намудан, дарахтону гулҳои 

ороишӣ парвариш намудан, ҳавзчаҳои обғундор созмон додан ва ғайраро металабад, вале 

минбаъд бо баробари густариши амал ин хароҷотҳо пӯшонда мешаванд. Баъдан баробари 

афзудани шумораи мизоҷон иншооти бошукӯҳи замонавӣ бо шароитҳои хуби иҷтимоиву 

маънавӣ сохта хоҳанд шуд. Барои дӯстдорони варзиш сайрхатҳои мушкилиашон аз содаву осон 

то мураккаб тартиб додан лозим аст. Бо ин амал саломатии мизоҷон беҳ мегардад, обутоб 

меёбанд, барои фатҳи сайрхатҳои мушкил омода мегарданд, сафи кӯҳнавардони кӯҳистони 

Тоҷикистон афзун мегардад. Дар ин ҷараён бояд ба ҳифзи олами набототу ҳайвонот диққат дода 

шавад.  

Хуллас, пешниҳоди мо ин аст, ки кӯҳи Муғул не, Мевағул бояд бигӯем, дигар, бойигариҳои 

ин кӯҳро омӯхта ва ҳифз намоем ва сеюм ин мавзеъро ба осоишгоҳи сайёҳӣ табдил диҳем. 

Умедворем, амалӣ шудани ин пешниҳодҳо дар рушди сайёҳии Тоҷикистони азиз ва ҷалби 

бештари сайёҳону ҳифзи табиати кишвар таъсири хуб мерасонад. 
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ФАРҲАНГ 
 

Мунира РАҲМОНОВА - омӯзгори  

биологияи литсейи ДДТТ 

 

ТАКМИЛИ МАЪРИФАТИ 

ЭКОЛОГИИ 

ХОНАНДАГОН 
 

(Татбиқи амалии Барномаи давлатии 

комплексии рушди тарбия ва маърифати 

экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар литсейи ДДТТ) 
 

Яке аз омилҳои тоза нигоҳ доштан ва обод 

кардани маҳалҳои аҳолинишин ҳар чӣ бештар 

шинондани дарахтон, буттаҳо, нимбуттаҳо, 

гулҳо, ташкили гулгаштҳо, хиёбону 

чаманзорҳо ба шумор меравад. Мувофиқи 

Консепсияи миллии тарбия тарбияи экологӣ 

проблемаи мураккаби комплексӣ мебошад, ки 

ба масъалаи иқтисодӣ, илмӣ, ҳуқуқӣ, гигиенӣ, ахлоқиву психологӣ ва ғайра вобаста аст. Тарбияи 

экологӣ ва фаҳмиши дурусти омӯзиши сарватҳои табиӣ дар заминаи алоқамандии ҷамъияту 

табиат ва таъсиррасонии мутақобилаи онҳо сурат мегирад. Дар асри 20 ва оғози асри 21 экология 

ва хифзи муҳити зист ба масъалаи муҳимми ҳаёти инсон табдил ёфт. Ба ифлосшавии муҳит на 

танҳо корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои хизмати маишӣ, нақлиёт ва ғайра, ки партовҳои зиёди 

истеҳсолии ба саломатии инсон ва табиат зарарнокро ба табиат мепартоянд, балки инсонҳои 

алоҳида низ сабаб мешаванд, ки хошоку пасмондаҳоро ба ҳар ҷо мепартоянд, дарахтонро 

мебуранд, кабудизорҳоро нест мекунанд, ҳайвонҳоро шикор карда, ба камшавии саршумори 

онҳо сабаб мешаванд, гиёҳҳои шифобахшро решакан карда, мувозинати табиатро вайрон 

намоянд. Ташкили тарбияи самараноки экологии аҳолӣ имконият фароҳам меоварад, ки инсон 

муҳити зист ва биосфераро ҳимоя кунад, тоза нигоҳ дорад, онро афзун гардонад ва худ дар он 

сиҳату саломат умр ба сар барад, муҳити аз ҷиҳати экологӣ тозаро ба наслҳои оянда боқӣ 

гузорад. Тарбияи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист, пеш аз ҳама, ҳимояи генофонди миллатро дар 

назар дорад. 

Бо мақсади ташаккули тафаккури экологии кормандон, баланд бардоштани фарҳанги 

экологӣ, тарбияи муносибати эҳтиёткорона ба табиат ва ҳифзи муҳити зист бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, № 178 «Барномаи давлатии комплекси рушди 

тарбия ва маърифати экологии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020» тасдиқ 

карда шудааст. Татбиқи ин барнома аз соли 2015 дар литсейи Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон тибқи нақша-чорабинӣ амалӣ шуда истодааст. Барои бедор ва пойдор намудани 

ҳисси табиатдӯстӣ, эҳтиром ба олами набототу ҳайвонот, ташаккули тафаккури экологӣ дар 

нигоҳи хонандагон, ташкилу гузаронидани машғулиятҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, 

маҳфилҳои фаннӣ, шабнишиниҳои биологӣ, озмуну олимпиадаҳо, экскурсияву сайругаштҳо, 

ҷалб намудани онҳо ба корҳои кабудизоркунӣ ва амсоли онҳо аҳамияти калон дорад. Ба ин 

муносибат дар рӯзҳои муайян мувофиқи нақша Ҳафтаи экологӣ дар литсей бо тайёрии пухта 

Дар ҷумҳурии мо рушди ҳифзи экология 

вазифаи муҳимми давлатӣ ва ҷаиъиятӣ 

дониста шудааст. Нависандаи машҳур ва 

табиатшиноси рус М. Пришвин оид ба ганҷи 

бебаҳо будани табиат ва ҳифзи он 

гуфтааст: «Мо соҳиби табиати худ ҳастем 

ва об барои мо махзани офтобро мемонад, ки 

пур аз ганҷи ҳаёт аст. Ин ганҷи бебаҳоро 

ҳифз кардан кам аст, дари онро кушодан ва 

намоиш додан лозим аст…. Ба моҳӣ об, ба 

паранда ҳаво, ба ҳайвони ваҳшӣ бешазору 

кӯҳсор, ба одам Ватан лозим. Пас ҳифзи 

табиат, ҳифзи Ватан аст.» 
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гузаронида мешавад, ки чунин чорабиниҳоро дар бар мегирад: ташкил ва тайёр кардани нақшаи 

ҳафта; аз ҳисоби хонандагони фаъол ташкил намудани «Патрули сабз»; тартиб додани нақшаи 

гузаронидани шанбегиҳо; намоиши беҳтарини рӯзномаҳо, расмҳои дорои аҳамияти тарбиявию 

экологӣ дошта; намоиши саҳначаҳои дорои аҳамияти тарбиявӣ; ташкил ва гузаронидани бозиҳо, 

викторина ва муаммоҳо; хондани шеъру чистонҳо. 

Нақшаи чорабиниҳои Ҳафтаи экологӣ 

Рӯзҳои ҳафта Номгӯи чорабиниҳо Синф Шахсони масъул 

Душанбе 

13.04.2020 

 

Рӯзи 

кушодашавӣ 

1.Кушодашавии ҳафтаи экологӣ 

2.Маърӯза: «Хонаи мо - сайёраи Замин» 

3.Намоиши рӯзномаҳои деворӣ оид ба ҳифзи 

табиат 

4.Супоришҳо ба синфҳо  

 Эълони озмуни корҳои эҷодӣ: Лонаи 

беҳтарин, сохтани макети паранда, рӯзномаи 

деворӣ, сохтани иекибанаи беҳтарини гул 

5.Ташкил намудани патрули сабз 

5 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6 

Омӯзгорони фаннӣ 

Роҳбари маҳфил 

Аъзои маҳфил 

Сешанбе 

14.04.2020 

Рӯзи меҳнат 

1.Муҳофизати обу ҳаво аз ифлосиҳо 

2.Викторинаи экологӣ: «Муҳит ва мо» 

3.Озмуни рефератҳо оид ба муҳофизати табиат 

5– 9 

  

Омӯзгорони фаннӣ, 

Аъзои маҳфил 

Чоршанбе 

15.04.2020 

Рӯзи эҷодӣ 

1.Намоиши корҳои эҷодӣ 

2.Бозиҳои шавқовари биологӣ 

3.Хондани шеъру суруд доир ба олами 

ҳайвоноту наботот 

4. Соати тарбиявӣ дар синфи 10 «Б» 

1 - 11 Омӯзгорони фаннӣ 

Роҳбари маҳфил 

Роҳбари синф 

Панҷшанбе 

16.04.2020 

Рӯзи боғдорӣ 

1.Муҳофизати олами ҳайвонот 

2.Викторина 

3.Ташкили рӯзи кабудизоркунӣ 

5 «а» ва 

5 «б» 

Омӯзгорони фаннӣ  

Роҳбари маҳфил 

Аъзои маҳфил 

Ҷумъа 

17.04.2020 

Рӯзи намоишӣ 

1.Хок ва роҳҳои муҳофизати он 

2.Парандаҳо - дӯстони мо 

3.Саҳначаҳои дорои аҳамияти экологӣ  

8 - 11 Роҳбари маҳфил 

Аъзои маҳфил 

Шанбе 

18.04.2020 

Пӯшидашавии 

ҳафта 

1.Ҷамъбасти ҳафтаи экологӣ 

2.Ҷамъбасти натиҷаи озмуни рӯзномаҳои деворӣ 

ва расмҳои беҳтарини хонандагон 

3.Озмуни «Иди гулҳо» 

4.Гузаронидани конфронси «Иди парандаҳо» 

5.Пӯшидашавии ҳафта ва додани мукофотҳо ба 

ғолибон 

4. Гузаронидани шанбегиҳо 

1 - 11 Мамурият 

Роҳбари маҳфил 

Омӯзгорони фаннӣ 

 

Дар ин ҳафта кори роҳбарони синф бо иштироки хонандагонашон аз тарафи баҳогузорӣ 

карда мешавад ва хонандагони ғолиб мукофотонида мешаванд. Гузаронидани чунин ҳафтаҳо ба 

фаъолияти кории омӯзгор ва донишандӯзии хонандагон оид ба биология кумаки ҷиддӣ 

мерасонад. Шавқу завқи хонандагон рӯз ба рӯз афзуда, тарбияи ватандӯстӣ, экологӣ, зебопарсатӣ 

ва меҳнатии хонандагон ташаккул меёбад. 

Ҳамин тавр, гузаронидани корҳои беруназсинфӣ дар раванди таълиму тарбияи фанни 

биология аҳамияти калон дошта, ба омӯзиши чуқури ин фан ёрї мерасонад. 
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ЗАБОНШИНОСӢ 

 

Қаюм САНГОВ – номзади илми 

педагогика, дотсенти кафедраи забони 

тоҷикӣ ва методикаи таълими 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  

ба номи А.Рӯдакӣ 

 

ШАРҲУ ЭЗОҲИ  

МАЪНОИ КАЛИМАҲО 
 

1. Ба воситаи синонимҳо (муродифҳо) 

шарҳ додани маънои луғавии калима. 

Забони тоҷикӣ аз ҷиҳати синонимикаи 

калимаҳо ниҳоят бой мебошад. Бинобар ин, 

дар ҷараёни таълим шарҳ додани маънои 

калимаҳо ба воситаи синонимҳо бояд мавқеи 

асосиро ишғол намояд. Моҳияти бо ин усул 

шарҳ додани маънои калима дар он аст, ки 

калимаҳои хонандагон номафҳум бо 

калимаҳои барои онҳо шинос бо роҳи муқоиса 

шарҳу эзоҳ дода мешавад. Чунончи, гетӣ-

дунё, хуршед-офтоб, кавкаб-ситора, андалеб-

булбул, инъом-туҳфа, ҳадя, савғо, шаффоф-тоза, покиза, беғубор, азим-калон, бузург, ошуфтан-

ба ҳаяҷон омадан, оташин шудан, ғамгин гаштан, 

густурдан-паҳн кардан (намадро, кӯрпачаро, 

дастархонро…) ва ғ. Барои он ки ҳар як калимаи нав 

дар хотири хонанда мустаҳкам ҷой гирад, лозим аст, 

ки синоними калимаҳо дар дохили ҷумлаю матнҳо 

оварда шавад. Мисолҳо: Ман ва бачагони дигар дар 

пеши созандагон ғун шуда, онҳоро тамошо мекардем 

(С. Айнӣ). 

 Авлоди башар чун ту фидокор надидаст, 

 Ҷон додию ҷони ҳамаи халқ харидӣ. 

 (М. Турсунзода). 

Бояд ба он муваффақ шуд, ки ягон калимаи ҷумла 

ба талабагон номафҳум намонад. Чунин ҳолат мешавад, ки баъзан як калимаи душворфаҳм боиси 

номафҳумии мазмуни тамоми ҷумла (матн) мегардад. Мумкин аст, ки хонандагон дар мисолҳои 

боло маънои луғавии калимаҳои «созандагон» ва «башар»-ро надонанд. Дар ин гуна ҳолатҳо 

муаллим синоними онҳоро (созандагон-навозандагон, башар-инсон, одамизод, мардум…) оварда, 

ба шогирдон мефармояд, ки бо он калимаҳо ҳар кас мустақилона ҷумлаҳо созанд. Беҳтарин 

ҷумлаҳои тартибдодаи бачагон даҳонакӣ, қисман хаттӣ таҳлил карда мешаванд. Онҳо калимаҳои 

номафҳумро бо шарҳашон ба дафтар, сипас, ба дафтарчаи луғати худ сабт мекунанд. 

Яке аз сарчашмаҳои ниҳоят муҳимми бой гардонидани захираи луғати талабагон китоби 

дарсии забони модарӣ ба шумор меравад. Дар номгӯйи мавзӯю машқҳои китоби дарсӣ баъзан 

калимаҳое дучор меоянд, ки маънои онҳо ба аҳли синф номафҳуманд. Дар чунин ҳолат омӯзгор 

бояд маънои ин гуна калимаҳоро аз хонандагон пурсад. Агар омӯзгор ба хулосае ояд, ки 

талабагон аз ин пеш бо чунин калимаҳо дучор нашудаанд, ё худ вохӯрда бошанд ҳам, баъди чанд 

Мушоҳидаҳои чандинсолаи мо нишон 

доданд, ки бисёре аз ҷавонон, махсусан, 

донишҷӯёни мактабҳои олӣ, инчунин, 

омӯзгорони ҷавони мактабҳои миёнаю олӣ, 

аз ҷумла, коллеҷҳои омӯзгорӣ ва ғайра аз 

уҳдаи ташреҳу тавзеҳ додани маънои 

луғавии калимаҳои номафҳум, душвор, 

мушкилфаҳм, баъзан калимаҳои муқаррарӣ 

намебароянд ва ба ҳар гуна хатоҳо роҳ 

медиҳанд, ки бисёр таассуфовар аст. 

Дар адабиёти методии таълими забон 

аз тарафи мутахассисони соҳаи методика 

ва муаллимони пешқадами забон ва адабиёт 

оид ба роҳҳои ташреҳу тавзеҳи маънои 

луғавии калимаҳо дастурҳои гуногуни 

методӣ тавсия шудаанд, ки бо мазмуну 

мундариҷаи худ ҷолиби диққатанд. Вобаста 

ба дараҷаи фаҳмиш, тайёрии аҳли синф ва 

хусусиятҳои синнусолии талабагон дар 

машғулиятҳои лексикӣ маънои луғавии 

калимаҳо бо роҳҳои гуногун омӯзонида 

мешаванд, ки онҳоро мо дар алоҳидагӣ аз 

назар мегузаронем. 
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вақте маънои онҳоро фаромӯш кардаанд, дар он сурат, вобаста ба хусусияти калима истифода 

бурдани синоними он калимаҳо ҷоиз аст.  

2. Ба воситаи решаи калимаҳо муайян кардани маъно. Бо ин роҳ шарҳ додани маънои 

луғавии калима аз шогирдон малакаҳои эҳтиёткорӣ; дақиқназарӣ ва тарбияи диққатро талаб 

мекунад. Ҳангоми ба кор бурдани ин усул талабагон таъкид карда мешаванд, ки маънои асосии 

калима дар реша буда, барои кушодани хазинаи сухан решаи калима ҳамчун калид хизмат 

мекунад. Муаллим дар баробари мавзӯъҳои китоби дарсӣ, аз асарҳои бадеии бачагона, илмӣ-

оммавӣ, рӯзномаю маҷаллаҳо мисолҳои аҳамияти дидактикӣ доштаро гирд оварда истифода 

мебарад. Дар интихоби мисолҳо ҷумлаҳое истифода мешаванд, ки дар онҳо ғайри калимаҳои 

содаю сохта калимаҳои мураккаб бештар мавқеъ дошта бошанд. Мисолҳо;  

1). Инҳо дуоҳои ҳамабобанд, -гуфт мактабдор,-кадомашро, ки бо кадом касал диҳед, як ба 

як шифо меёбад (С. Айнӣ, Мактаби кӯҳна). 

2). Ӯ кӯрпача паҳн карда, лӯлаболиштҳоро дар паҳлуяш гузошт (С. Айнӣ). 

3). Устоди мо Ҳазорабек ном ҷавони қавибозуе буд, ки на аз гирдоб метарсиду на аз мавҷи 

пурхӯруш (М. Миршакар).  

4). Баъд Ятим ва Сайдалӣ он заминро аз як сар побел карда баромаданд (С. Улуғзода). 

Агар шогирдон ба маънои луғавии ҷузъҳои калимаҳои мураккаби «ҳамабоб», «лӯлаболишт», 

«қавибозу», «гирдоб», «пурхӯруш», «побел» мустақилона сарфаҳм раванд, он гоҳ семанти-каҳои 

калимаҳои мазкур, инчунин, мазмуни умумии ҷумлаҳо ба осонӣ фаҳмида мешавад. Талабагон 

бояд донанд, ки калимаи мураккаби «ҳамабоб» аз решаҳои «ҳама» ва «боб» таркиб ёфта, дорои 

маъноҳои «муносиб», «мувофиқ», «соз», «шоиста» ва «лоиқ» мебошад. Ба монанди ҳамин, 

калимаҳои ишорашудаи ҷумлаҳои 2,3,4 маънидод карда мешаванд. Шарҳ додани маънои луғавии 

калима аз нуқтаи назари истеъмоли забони адабии имрӯза ва дар мавридҳои ҷудогона дар 

аспекти таърихӣ муҳимтарин талаботест, ки муаллимро аз ҳар гуна каҷравиҳо бозмедорад. 
3. Шарҳи маънои луғавии калима бо роҳи тасвири нишонаҳои ашё. Шарҳи маънои 

калима бо роҳи нишон додани хусусиятҳои характерноки ашё яке аз усулҳои хуби методӣ ба 

шумор меравад. Калимаҳои ифодакунандаи ин ё он ашё, аломат ва ё амалу ҳолат ба воситаи 

калимаҳои дигар, ки тавсифи мафҳуми муайянеро дар бар мегирад, шарҳу эзоҳ дода мешаванд: 

мистар-асбоби сатркашӣ буда, ин асбобро аз коғази сахт ва риштаи абрешим месохтанд; айвон-

нишастгоҳест, ки сақфнок ва се тарафаш девор дорад, аммо як тарафаш кушодагӣ аст; шоҳин-

парандаи соҳибчанголи шикорӣ, ки бо вай парандаҳои дигарро шикор мекунанд. Мисолҳо:  

 1). Товусро ба нақшу нигоре, ки ҳаст, халқ 

 Таҳсин кунанду ӯ ҳиҷил аз пои зишти хеш 

 (Саъдӣ). 

 2). Ин ҷоро «зиндон» мегӯянд ва яке аз бандихонаҳои амир аст  

 (С. Айнӣ). 

 3). Дид ҳар ҷо сафи саворонро, 

 Ҳам шилему шинелпӯшонро (М. Турсунзода)  

 4). Вай дар тан либоси ҳарбӣ-гимнастёрка ва шалвори галефӣ дошт (Ҷ. Икромӣ).  

Муаллим бо мисол овардани калимаи «товус» (ҷумлаи 1) диққати талабагонро, пеш аз ҳама, 

ба мафҳуми умумии калима-номи паранда, баъд аз он ба хусусиятҳои фарқкунандаи он: «мурғи 

калоне, ки парҳои рангоранги зебо, вале пои безеб дошта, думи наринаи он мисли соябон кушода 

ва баланд мешавад», ҷалб мекунад. 

Дар вақти маънидод кардани калимаи «зиндон» (ҷумлаи 2) номи ҳабсхонаи давраи амирӣ 

будани ин мафҳум таъкид гардида, сипас, сифатҳои характерноки он: рутубатнок, бӯйнок, ифлос, 

чуқур, торик, воҳиманок ва монанди инҳо баён карда мешавад. Инчунин, нақли як-ду нафар 

талабаро дар бораи зиндони давраи амирӣ, ки онро дар музейи таърихӣ-кишваршиносии 

ҷумҳуриамон тамошо кардаанд, шунидан мумкин аст. 
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Ҳангоми шарҳ додани калимаҳои «шлем», «шинел», «гимнас-тёрка» ва «галефӣ» 

(ҷумлаҳои 3,4) аввал, мафҳумҳои соҳаи ҳарбӣ будани калимаҳои мазкур, сонӣ, таъйинот ва 

нишонаҳои характерноки онҳо маънидод карда мешаванд. Барои намуна калимаи «галефӣ»-ро 

(аслан «галифе») дида мебароем. Галифе-шими махсуси ҳарбие, ки аз ҷиҳати дӯхт фарқ карда, аз 

ду тараф, аз боло ба поён ба шакли тасма рахи паҳни сурх дорад. Инчунин, бо номи собиқ 

генерали франсуз Галифет, ки ба коммунарҳои Париж (с. 1871) ваҳшигарӣ ва ҷаллодӣ карда буд, 

нисбат доштани баромади ин калимаро қайд кардан аз фоида холӣ набуда, як воситаи муҳими 

таъмини алоқамандии байни фанҳои таълимӣ ба шумор меравад, ки ба он дар барномаҳои 

таълимии мавҷуда аҳамияти калон дода шудааст. Усули мазкурро дар шарҳи калимаҳои 

абстрактмаъно низ кор фармудан мумкин аст. Дар шарҳу эзоҳи маънои луғавии калима барои 

омӯзгор китобҳои луғат, аз қабили «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Луғати нимтафсилии тоҷикӣ»-и 

устод С. Айнӣ, «Луғати калимаҳои хориҷӣ», инчунин, «ЭСТ» (Энсиклопедияи советии тоҷик) 

воситаҳои муҳими таълимӣ ба шумор мераванд. 

4. Таҳлили фонетикӣ. Мо ин усулро шартан барои он «таҳлили фонетикӣ» номидаем, ки 

дар он бисёр лаҳзаҳои таҳлили фонетикӣ ва орфоэпии калима ҷой дорад. Бо ин роҳ муайян 

кардани маънои калима танҳо ба калимаҳои аз рӯи пайдоишашон арабӣ, аз ҷумла, калимаҳои дар 

асоси ҷамъбандии шикастаи арабӣ («ҷамъи мукассар») сохташуда хос мебошад. Чунончи, 

калимаҳои анҳор, атфол, ашхос, амвоҷ, ашқол, авроқ, асноф, имдод, манзум, мансур, 

машриқ, мубоҳиса, мусоҳиба, мантиқ, тавсиф, тараҳҳум ба ин мисол шуда метавонанд. 

Пеш аз маънидоди усули мазкур шарҳи мухтасари як масъаларо лозим мешуморем. Чунон 

ки маълум аст, дар ташаккулёбии калимаҳои арабӣ нақши асосҳои феълӣ, ки аслан аз се, баъзан 

аз чор овози ҳамсадо иборатанд, бағоят калон мебошад. Аз рӯи тадқиқоти мутахассисон қариб 40 

қолаби (модел) сохташавии калимаҳои арабӣ ба ҳисоб гирифта шудааст. Масалан, овозҳои 

ҳамсадои к,т,б, «скелет»-и калимаҳои зерин ба шумор мераванд: китоб, мактуб, мактаб, котиб, 

котиба, мукотиба ва ғайра. 

Мувофиқи усули мазкур калимаҳои дар боло номбаршударо ба ду гурӯҳ ҷудо карда, ба 

хонандагон ба таври зайл омӯзонидан мумкин аст: 

Оид ба гурӯҳи якуми калимаҳо (атфол, авроқ, имдод….) супориш дода мешавад, ки ба зери 

овозҳои ҳамсадоҳои онҳо як хатча кашида, онҳо дар қавсайн гирифта шаванд. Баъди ин муаллим 

шогирдонро вазифадор мекунад, ки овозҳои ҳамсадои калимаҳоро дар ҳолати ба ҳам зам кардан 

якчанд маротиба такрор намоянд. Сонӣ, барои ҳосил шудани маънои дилхоҳ ва равонии 

талаффуз аз овозҳои садонок як ё дутои мувофиқро ба мобайни ҳамсадоҳои он калимаҳо илова 

карда талаффуз намоянд. Дар натиҷаи ба роҳ мондани ин гуна машқҳои фонетикӣ ва орфоэпӣ аз 

талаффузи овозҳои ҳамсадои калимаҳои номбурда калимаҳои содаи решагии зерин: тифл, варақ, 

синф, мадад… ҳосил мешаванд, ки шакли танҳои калимаҳои ишорашуда мебошанд. 

Муаллим ин корро дар ибтидо ба таври хаттӣ дар тахтаи синф ба ҷо оварда, талабагон онро 

ба таври зайл ба дафтарҳояшон мебардоранд. 

 анҳор (нҳр) - наҳр 

 атфол (тфл) -тифл 

 ашхос (шхс) -шахс 

 амвоҷ (мвҷ) - мавҷ 

 ашкол (шкл) - шакл 

 авроқ (врқ) - варақ 

 асноф (снф) - синф 

 имдод (мдд) – мадад 

 Баъди малакаҳои муайяне ҳосил намудан, талабагон бо ин роҳ ба таври даҳонӣ ҳам 

тадриҷан маънои ин гурӯҳ калимаҳоро мустақилона муайян мекардагӣ мешаванд. Ҳангоми 

омӯзонидани гурӯҳи дуюми калимаҳо (мазмун, мансур, машриқ, мубоҳиса, мантиқ, мазкур, 
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тавсиф, тараҳҳум…) низ таҳлили фонетикиро истифода бурдан мумкин аст. Ин навъи калимаҳо 

аз калимаҳои гурӯҳи якум бо он фарқ мекунад, ки бо роҳи ҷамъбандии шикаста сохта 

нашудаанд. Бачагон таъкид карда мешаванд, ки ба калимаҳои гурӯҳи дуюм низ мисоли 

калимаҳои гурӯҳи якум муносибат карда, танҳо овозҳои ҳамсадои аввали онҳоро ба ҳисоб 

нагиранд: 

 манзум (нзм) - назм 

 мансур (нср) - наср 

 машриқ (шрқ) - шарқ 

 мубоҳиса (бҳс) -баҳс 

 мантиқ (нтқ) -нутқ 

 мазкур (зкр) -зикр 

 тавсиф (всф) -васф 

 тараҳҳум (рҳҳм)-раҳм 

 Таҳлили маводи китоби дарсии забони тоҷикӣ, махсусан, китобҳои хониши синфҳои V-VII 

ва адабиёти синфҳои болоии мактаби миёна нишон медиҳад, ки талабагон ба ин гурӯҳ калимаҳо 

беш аз пеш дучор меоянд ва аз уҳдаи мустақилона маънидод кардани онҳо ба таври қофӣ 

баромада наметавонанд. 

 Ҳаминро бояд махсус қайд кард, ки ҳангоми машқ бо гурӯҳи калимаҳои дар боло 

овардашуда ба худсарона рафтор кардани талабагон роҳ дода нашавад, вагарна онҳо ба ҳама гуна 

калимаҳо, чи калимаҳои аслан тоҷикӣ ва чи калимаҳои аз дигар забонҳо иқтибосшуда бе фарқ 

муносибат мекардагӣ мешаванд. Омӯзгор вазифадор аст, ки кори талабагонро ба як системаи 

муайян дарорад. Машқу супоришҳои ба талабагон пешкаш мешудагӣ мақсадҳои муайяни 

таълимию тарбиявӣ дошта бошанд. Ӯ дурустии маънои калимаҳоро, ки ҳамчун супориш ва ё 

машқ ба шогирдон тавсия мекунад, бояд пешакӣ аз китоби «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва 

луғатҳои тафсирии ҷудогона дарёфта санҷад. 

 Бо мақсади мустаҳкам кардани захираи луғат, инкишоф додани нутқи хаттӣ ва даҳонии 

талабагон доир ба гурӯҳи калимаҳои ишорашуда машқу супоришҳои зеринро истифода бурдан 

мувофиқ мебошад:  

 1). Аз ҷумла ва матнҳои дар варақча навишташуда шарҳ додани маънои калимаҳои 

ишорагардида; 

 2). Аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Луғати имло» гирд овардани якчанд калимаи исмии 

дар асоси ҷамъбандии шикастаи арабӣ сохташуда; 

 3). Аз асарҳои назмию насрии адабиёти бачагонаи тоҷик ҷамъоварӣ кардани мисолҳо ва 

мувофиқи нишондодҳои боло шарҳ додани маънои калимаҳои матлуб; 

 4). Азёд кардани порчаҳои назмию насрии калимаҳои зарурӣ дошта; 

 5). Бо калимаҳои тавсиякардаи муаллим тартиб додани ҷумлаҳо ва монанди инҳо. 

 5. Муқоиса. Бо роҳи муқоиса омӯзонидани маънои луғавии калима дар машғулиятҳои 

лексикӣ дар мавридҳои муайян ба кор бурда мешавад. Моҳияти ин усул аз он иборат аст, ки 

калимаҳои ифодаку-нандаи номи ашё, аломат ва ҳаракату ҳолати онҳо дар муқоиса ба ҳамдигар 

омӯзонида мешаванд. Дар маънидоди ҷуфти калимаҳои зерин усули муқоисаро истифода бурдан 

мумкин аст: шеър-шер, суръат-сурат, даъво-даво, раъд-рад, навъ-нав, гӯл-гул, кӯш-куш, бӯр-бур, 

кашф-кафш, лаҳн-лаҳм, разм-рамз, самъ-самт, эҳсон-эҳзон, таътил-таҳсил ва ғ.  

 Истифодаи ин усул имконият медиҳад, ки хонандагон на танҳо тарзи навишт ва талаффузи 

калима, балки маънои луғавии онҳоро низ бошуурона дарк намоянд. Чунончи, бо роҳи таққос 

кунонидани ҷуфти калимаҳои «лаҳн-лаҳм», «самъ-самт» онҳо фаҳмида мегиранд, ки «лаҳн»-

овоз, хониши хуш, форам ва мавзун буда, «лаҳм»-гӯшт, гӯшти беустухон мебошад, «самъ» ба 

маънои гӯш, қувваи шунавоӣ кор фармуда шуда, «самт» ба маънои тараф, ҷониб, сӯ кор фармуда 

мешавад. 



  

 

45 «Маорифи Тоҷикистон» – №1, январи соли 2021 

 Муаллимон ҳангоми таълими исм, сифат, феъл ва дигар ҳиссаҳои нутқ низ аз ин усули 

методӣ дар мавридҳои зарурӣ бояд истифода баранд. Дониши талабагон дар бобати муқаррар 

карда тавонистани фарқи маъноии ҷуфти калимаҳои боло бо роҳи ташкил намудани машқҳои 

гуногун мустаҳкам мегардад. Масалан, супориш додан мумкин аст, ки талабагон ба таври 

мустақилона аз китоби хониш ва асарҳои бадеӣ, аз порчаҳои назмию насрӣ ин навъ калимаҳоро 

дар шакли ҷумла ва ё байте ҷамъ оварда маънидод намоянд. Чунон ки мебинем, моҳирона ва 

бамаврид кор фармуда тавонистани усули муқоиса дар шарҳи маънои луғавии калима аз аҳамият 

холӣ нест.  

6. Аёният. Дар адабиёти методии таълими забони модарӣ аёният яке аз воситаҳои шарҳу 

эзоҳ додани маънои луғавии калима ба эътибор гирифта шудааст. Бо роҳи аёнӣ (нишон додани 

ашё, расми он ва ғ.) омӯзонидани маънои калима, асосан, хоси синфҳои ибтидоӣ мебошад, зеро 

ки дар ин синфҳо талабагон бештар бо калимаҳои мушаххасмаъно сарукор доранд. Аз ин рӯ, 

доираи истифодаи усули мазкур дар дарсҳои забони модарии синфҳои V-VII як андоза маҳдуд 

мебошад, чунки дар ин синфҳо захираи луғати талабагон аз ҳисоби калимаҳои абстрактмаъно 

муттасил бой гардонида мешавад. Дар машғулиятҳои лексикии синфҳои V-VII дар маънидоди 

калимаҳои нав ва номафҳум мо истифодаи усули мазкурро зарур мешуморем. Барои он ки 

талабагон ба моҳият ва маънои луғавии чунин калимаҳо: ҷавшан, дуҳул, мадраса, манора, гунбаз, 

минбар, меҳроб, оҳанрабо ва монанди инҳо сарфаҳм раванд, лозим аст, ки худи он ашё ва ё 

расмашонро ба шогирдон нишон диҳем. Мисолҳо. 

1. Дониш андар дил чароғи равшан аст, 

В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. 

(Рӯдакӣ) 

2. Ин нақд бигиру даст аз он нася бишӯй, 

К-овози дуҳул шунидан аз дур хуш аст. 

(Хайём) 

3. Воизон к-ин ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд, 

Чун ба хилват мераванд, он кори дигар мекунанд. 

(Ҳофиз) 

 4. Чунки инсонро фазои дилкушо гардидаӣ, 

 Халқ чун оҳан, ту чун оҳанрабо гардидаӣ.  

(М.Турсунзода) 

Бояд гуфт, ки дар шарҳу эзоҳ ва маънидоди баъзе калимаҳо якчанд усул ва восита: 

синонимҳо, тасвири нишонаҳои характерноки ашё, аёният ва ғайраро баробар кор фармудан 

мумкин аст. Ин ба шарҳи калимаҳои андалеб, товус, манора, мадраса, духул, оҳанрабо ва 

монанди инҳо тааллуқ дорад. Ин гуна усулҳоро ба таври шартӣ «усулҳои муштарак» номидан 

ҷоиз аст. Дар ҷараёни кор талабагон бояд ба он одат кунонида шаванд, ки калимаҳои нав ва 

номафҳумро на танҳо аз машқу супоришҳои китоби дарсии забони модарӣ, балки аз саҳифаҳои 

китоби хониш, рӯзномаю маҷаллаҳо, асарҳои бадеии бачагона дида тавонанд. Агар аз уҳдаи 

мустақилона фаҳмидани маънои луғавии калима баромада натавонанд, ба луғатҳо бештар 

муроҷиат кунанд ва ё аз муаллим пурсанд. Барои ин омӯзгорро зарур аст, ки дорои захираи бойи 

луғат бошад, мунтазам сифат ва миқдори захираи луғаташро беҳтар ва афзун намояд. Ӯ бояд, 

пеш аз ҳама, бо маданияти нутқ ва луғатдонӣ барои дигар муаллимони фанҳои таълимӣ намунаи 

ибрат бошад… 

Хулоса, омӯзонидани роҳҳои гуногуни шарҳу эзоҳи калимаҳо аз муаллим истифодаи восита 

ва роҳҳои гуногунро талаб мекунад. Ташкили системаи машқу супоришҳои ҳархела ва таълими 

баъзе усулҳои самарабахши шарҳу эзоҳи маънои луғавии калима бояд дар маркази диққати 

омӯзгор бошал. Муаллим бояд ба он муваффақ гардад, ки талаба ба маънои асосӣ ва мавқеи 

истеъмоли ҳар як калима дуруст ва бошуурона сарфаҳм равад ва дар ӯ тасаввуроти зарурие 

пайдо шавад, ки «Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад». 
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ТАЪЛИМ 
  

Азизулло ШАРИФОВ - 

устоди ДДОТ ба номи Садриддин 

Айнӣ, Ҳунарпешаи шоистаи  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

МАВҚЕИ ХОТИРА 

ДАР МУСИҚӢ 
 

Пианист Голстан мегӯяд, ки хотираи 

мусиқавӣ бояд ба лутф монанд бошад, ки дар 

якчанд тор овезон аст, агар яке аз ин торҳо 

канда шавад, чандтои дигараш боқӣ 

мемонанд. Ин суханҳо аз аҳамият холӣ 

нестанд. Ҳақиқатан ҳам ақкалан бояд ин се 

намуди хотираи мусиқачӣ тараққӣ карда 

бошад. Хотираи шунавоӣ, ки дар ҳамаи 

соҳаҳои мусиқӣ бомуваффақият хизмат 

мекунад ва бояд мантиқӣ бошад, ба 

фаҳмиши моҳияти асар, қонуниятҳои фикри 

бастакор алоқаманд аст. Хотираи ҳаракатӣ маҳз барои мутрибони асбобнавоз хеле муҳим аст. 

Намуд ва методҳои бахотиргирӣ 

Фаъолияти хотира одатан аз бахотиргирӣ сар мешавад. Бахотиргирӣ дар навбати якум ба 

вазифа ва мазмуни фаъолият вобаста аст. Чи тавре ки мо ҳамеша идрок ва фикр мекунем, ҳамон 

тавр, чизеро низ доим ба хотир мегирем. 

Ҷараёни бахотиргирӣ ихтиёрӣ (мақсаднок) ва 

ғайриихтиёрӣ (бемақсад) шуда метавонад. 

Бисёрии он чизҳое, ки одам дар ҳаёти худ бо 

онҳо вомехӯрад, бе ихтиёру бе мақсади муайяни 

худи шахс ба хотир гирифта мешаванд. 

Чунончи, ашёи муҳит, воқеоту ҳодисоти ҳаррӯза, 

рафтору амалиёти одамон мазмуни суҳбатҳои бо 

одамони дигар кардашуда, мазмуни 

кинофилмҳо, операҳо, спектаклҳо, мундариҷаи 

бе ҳеҷ гуна мақсади таълими хондашуда (бе 

мақсади пешакии дар назди худ гузошташуда) ба 

хотир гирифта мешаванд. Бояд қайд кард, ки 

пеш аз ҳама, он чизҳое ба хотир гирифта 

мешаванд, ки барои одам аҳамияти муҳимми ҳаётӣ доранд ва бо талабот, шавқу ҳавас, инчунин, 

бо мақсаду вазифаҳои фаъолиятии вай алоқаманд мебошанд. Аз ин ҷиҳат ҳатто бахотиргирии 

ғайриихтиёрӣ характери интихобӣ дорад. Масалан, фалак, муноҷот, рақс бо шамшер ва дигар 

мусиқиҳое ҳастанд, ки беихтиёр шахс шунида дар хотир нигоҳ медорад. Аммо вақте ки шахс 

барои ёд гирифтани ин мусиқиҳо дар назди худ мақсад мегузорад ва кӯшиш мекунад, ки ягон 

асбобро навозад, дар ин вақт ба вай бахотиргирии ихтиёрӣ, яъне мақсаднок ба вуҷуд меояд. Ба 

ҳамин тариқ, бахотиргирии ғайриихтиёрӣ, чунин бахотиргириест, ки бе ягон мақсади пешакӣ 

гузошташуда, бе интихоби тахминии мавод, ба кор бурдани ин ё он усулу воситаҳои 

бахотиргирӣ ҷорӣ мегардад. 

Хотираи мусиқавӣ барои мутрибон 

аҳамияти калон дорад. Шогирд бо хотираи 

хуб бартариҳои зиёд дорад. Ӯ асарҳоро тез аз 

худ карда, таассуроти мусиқавиро ҷамъ 

мекунад, ки ин барои пешравияш имкон 

медиҳад. Ӯ дар саҳна худро бовариноктар 

ҳис карда, дар вақти фаъолият ба мусиқӣ 

бештар аҳамият медиҳад ва мақсаду 

мазмуни мусиқии худро беҳтар ифода 

мекунад. Хотираи мусиқавӣ мафҳуми 

синтетикиест, ки хотираҳои шунавоӣ 

(сомеа), ҳаракатӣ, мантиқӣ, биноӣ ва 

ғайраро дар бар мегирад. Ба мисли дигар 

қобилиятҳо хотираи мусиқавӣ ҳам рушд 

мекунад. Ҳар як муаллим бояд таркиби 

хотираи талабаро омӯзад, барои инкишофи 

ӯ имкониятҳои мусоид фароҳам созад ва 

барои он кӯшиш кунад, ки дар саҳна то 

ҳадди имкон фаромӯшкунӣ кам рух диҳад, 

зеро он метавонад боварии талабаро ба худ 

суст гардонад. 
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Бахотиргирии ихтиёрӣ аз бахотиргирии ғайриихтиёрӣ фарқ карда мақсаднок аст, яъне шахс 

пешакӣ дар назди худ барои ба хотир гирифтани воқеаи идрокшудаистода роҳу воситаҳои 

бахотиргириро истифода мебарад. Аз ин ҷост, ки бахотиргирии ихтиёрӣ ё мақсаднок фаъолияти 

фикрии махсус ва мураккабро талаб мекунад. Бинобар ин, дар назди худ гузоштани мақсаду 

вазифаи муайян барои тамоми фаъолияти бахотиргирии ихтиёрии шахс аҳамияти калон дорад. 

Агар шахс дар назди худ вазифаи ба хотир гирифтанро нагузорад, он гоҳ бисёри чизҳои дар ҳаёт 

идрокшуда ба хотир гирифта намешаванд. Бисёр вақт, масалан, то наметавонем ранг, шакл ва 

ҳаҷму бузургии он чизҳоеро, ки моро иҳота кардаанд ва ҳар замон онҳоро идрок мекунем, аз нав 

ба хотир оварем. Дар ин ҷо мақсади ба хотир гирифтани онҳоро нагузошта будем. Ҳамин ки мо 

мақсад мегузорем, мебинем, ки раванди бахотиргирӣ бомуваффақият тадбиқ мешавад ва ба 

қадри имкон мустаҳкам будани вай маълум мегардад. 

Барои бахотиргирии ихтиёрӣ ба ғайр аз вазифаҳои умумӣ дар назди худ вазифаҳои хусусӣ 

гузоштан ҳам аҳамияти калон дорад. Дар як маврид масалан, вазифаи ба хотир гирифтани 

мазмуни асосӣ ва фактҳои зарур, дар мавриди дигар вазифаи нота ба нота, яъне айнан дар 

мавриди сеюм вазифаи дуруст ба хотир гирифтани пайдарҳамии фактҳо гузошта мешавад. 

Гузориши вазифаҳои махсус на танҳо барои ба хотир гирифтан, балки барои дар оянда аз нав ба 

хотир овардан ҳам ёрии калон мерасонад. Вақте ки шахс ё мусиқачӣ вазифаи пурра ба хотир 

гирифтани мавод ё ин ки асарро мегузорад, он гоҳ асар ба ҳиссаҳо ва қисмҳо ҷудо карда 

мешавад, гоҳо баъзе ҷойҳои асари мусиқӣ такрор ёфта, пайдарҳамии ин ҷойҳо ба таври махсус 

қайд карда мешавад. Дар ҳаёт ва фаъолият ба мақсади муайян нигаронидани бахотиргирӣ нақши 

калон мебозад, бинобар ин ҳам аҳамияти он вазифаҳое, ки дар мавриди бахотиргирӣ гузошта 

мешавад, бояд дар таҷрибаи мактабӣ ҳамеша ба назар гирифта шавад. Фаъолияти хонандагонро 

ба иҷрои вазифаи пурра аз худ кардани мавод ё асари омӯхташаванда ва дар хотир мустаҳкам 

нигоҳ доштани он равона кард. Чи бахотиргирии ихтиёрӣ ва чи бахотиргирии ғайриихтиёрӣ, ба 

характеру хусусияти кори иҷрошудаистода ва ба фаъолнокию мустақилона рафтор кардани худи 

шахс вобаста аст.  

Тадқиқоту таҷрибаҳои психологӣ нишон медиҳанд, ки барои нағзтар ба хотир гирифтани 

маводи омӯзишӣ на танҳо вазифа гузоштан зарур аст, инчунин, фаъолияти бачагонро тарзе 

ташкил кардан даркор аст, ки маводи омӯхташаванда объекти бевоситаи амалиёташон гардад ва 

аз онҳо фаъолнокии баланд ва мустақилона рафтор карданро талаб кунад. Дар ин масъала 

махсусан ба фаъолияти амалӣ алоқаи бевосита доштани машғулиятҳои таълимӣ нақши калон 

мебозад. Бахотиргирӣ аз ҷиҳати сифати худ гуногун мешавад: бахотиргирӣ, суръат, пуррагӣ, 

аниқӣ, мустаҳкам ва таъсирбахшӣ. Он шароитҳое, ки сифати бахотиргириро таъмин мекунанд: 

а)муносибати шахс ба маводи ба хотир гирифташаванда, б)таъсири дигар раванди маърифати 

бахотиргирӣ. в)роҳҳои воситаҳои махсусе, ки барои ба хотир гирифтан истифода бурда 

мешаванд. Вале дар ҳама маврид шароити асосӣ барои бахотиргирӣ ҳолати системаи асаб 

мебошад. /Психология. саҳ. 98-100/. 

Инкишофи хотира 

Чуноне ки ба мо маълум аст, инсон олами атрофро ба воситаи узвҳои ҳиссиаш дарк намуда 

ба хотир мегирад. Хотира дар фаъолияти инсон нақши бахотиргирӣ, донистагирӣ ва аз нав бо 

хотировариро адо мекунад. Мо ба кадом узви ҳиссиамон атрофро фаҳмида гирифта бошем ҳам, 

хотира ба хотираи биноӣ, шунавоӣ, ҳаракатӣ ва омехта ҷудо мешавад. Доир ба бахотиргирии 

биноӣ чунин мисол овардан мускин аст. Агар шиносоӣ бо шахсе, ки аввалин бор дучор мешавем, 

таассурот бахшад, мо он гоҳ чеҳраи зоҳирии ӯро дар хотир акс кунонида, дар вохӯрии дубора 

шиносоии якумро ба хотир меоварем, ҳатто хангоми набудани он шахс низ метавонем намуди 

зоҳирии он шахсро ба хотир биёрем. Мисол, ба хотираи шунавоӣ: суруди дилрабоеро шунидему 

лекин дар бораи матн, оҳанг ва иҷро карданаш малакае надорем, бинобар ин зарур аст, ки матн, 

овозҳои суруд ва дигар элементҳои мусиқиро аз худ созем. Пас аз он лозим меояд, ки 

такрорашро кам карда, тамоми сурудро аз ёд намуда дуруст сароем. Ба гиребони пашмини 

мулоим даст бурда истода, шумо гармӣ ва зичии онро ҳис мекунед. Дар ин ҷо вазифаи 
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ламскуниро мушакҳо, ҳуҷайраҳои дасту ангушт иҷро мекунанд. Аз ин рӯ хотираи ламсӣ барои 

навозандагони скрипка, ғижжак ва най муҳим мебошад. Дар натиҷаи малакаро инкишоф додани 

навозандагон омӯзиши ҳаракатҳои нави даст дар дастаи асбоб ва тақсим карда тавонистани даста 

бо ангуштҳо барои мусиқачӣ роҳи наве мекушояд. Мисолҳо оид ба хотира нишон медиҳанд, ки 

таҷассуми объект дар натиҷаи алоқаманд шудани эҳсосот мебошад. Масалан, дар аввал чашмҳо 

намуди зоҳирии он шахсро эҳсос намуданд. Дар қатори ҳамон дар назари мо ҳамроҳи шахс ашё 

ва инчунин, муҳити атроф ба чашм расиданд. Хотираи шунавоӣ дар ҳамон лаҳза сифати овози 

ҳамон шахсро қабул намуд. Эҳсосоти ламсӣ бошад, ҳангоми бо ҳам фишурдани дастҳои шахс 

иштирок дошт. Тамоми ин маҷмӯи ҳиссӣ дар сабт кардани ҳолати умумии воқеа предмети 

будани бахотиргириро пурра менамоянд. Шахсро дар асоси муҳити атроф ба ёд меорем. Ҳар яке 

аз ин эҳсосот дар алоҳидагӣ мазмуни дигарашро ифода мекунад. Баъзан ҳодисоти на он қадар 

муҳим ҳодисаҳои зиёдеро дар хотир меорад. Ба хотир овардани образ, ақида, сухан, эҳсосот, 

ҳаракат алоқаи муайяни байниякдигарӣ мебошад. Дар натиҷаи барқарор намудани алоқамандии 

байни ин эҳсосот на бахотиргирӣ, на донистагирӣ ва на бахотиргирӣ ба вуҷуд меоянд. Ин 

алоқамандиҳоро, ки дар асоси хотира ба вуҷуд меоянд, асотсиатсия меноманд. Дар мисоли дуюм 

оид ба шинохтани мусиқӣ ё ин ки суруд як маротиба шунидани он кифоя буда, барои онро ба 

хотир гирифтан такрор кардан лозим, аммо барои онро ба хотир овардан малакаҳои муайян зарур 

аст. Барои дуруст истифода бурдани тамоми хусусиятҳои хотира ба сохти дохилии он шинос 

будан даркор аст. Хотира ҳаракат ва инчунин маъноӣ мешавад. Шарти асосии хотираи ҳаракатӣ 

такрорсозист, хотираи маъноӣ бошад, фаҳмидан, аз худ кардан. Ҳангоми машқ дар назди мо 

вазифаи муҳимми мусиқавӣ истодааст. Мо ба ҳарду тарзи хотира рӯ меоварем. Аввало асарро 

мазмунан мефаҳмем, маънояшро сарфаҳм рафта баъд ба такрор мегузорем. Инро ҳамон вақт 

такрор кардан мумкин аст, ки талаба дар асари мусиқӣ монандиҳои зиёдеро нисбат ба асарҳои 

пешнавохтааш мебинад ва ба хулосае меояд, ки малакаҳои навозандагӣ имконияти аз худ 

кардани ин асарро низ таъмин менамоянд. 

Дар методикаи таълимӣ чунин тарзро пайиҳамомӯзӣ меноманд, ки баъзан омӯзгорон ба он 

кам аҳамият медиҳанд. Талабагоне ҳастанд, ки асарро дуру дароз омӯхта азёд навохта 

наметавонанд ва дар вақти иҷро хато мекунанд. Бинобар ин фаҳмидан зарур аст, ки сабаби 

фаҳмиши хотираи талаба дар чист. Ба вай зарур аст, ки пеш аз ҳама, ба оҳанг ҷо ба ҷо гузоштани 

панҷаҳо, зинаҳои овозбардорӣ /штрихҳо/ ва қувватнокии асар аҳамият диҳад. Чунки дар штрихҳо 

қувватнокии асар аҳамият дорад. Аз рӯи нота навохта истода талаба бо оҳанг шинос мегардад, 

ҳамзамон, бо штрих ва дигар унсурҳои навозиш шинос мешавад, ки инро нотахонӣ меноманд. 

Агар асар барои аз ёд кардан супорида шуда бошад, ин тарзи навозиш барои талаба ранги дигар 

мегирад. Он вақт хотираи ҳаракатӣ, яъне такрорсозӣ дар ҷои дуюм меистад, дар мадди аввал 

хотираи маъноӣ. Дар ин шакли омӯзиш аввалан, тамоми асар зери диққат нигоҳ дошта шуда, 

баъдан, алоҳида-алоҳида оҳанг, тартиби гашти ангуштҳо ва штрихҳо омӯхта мешаванд. Дар амал 

инро бо ду тартиб гузаронидан зарур аст. Бо талабагони серлаёқат ҳатто ба асбоб кушода додан 

ва дарк кунонидани мазмуни асар, бо роҳи азхудкунии ҳар як асари мусиқӣ, аз рӯи нотаҳо нигоҳ 

карда фаҳмонидан мумкин аст. Ба талабагони камлаёқат бошад, барои азхудкунии асар 

салфеджиохонии такрорӣ истифода бурдан мебояд. Дар вақти ба кор бурдани ин фосилаҳо зарби 

асосии худро аз худ кардан лозим меояд. Сипас талаба бояд диққати асосии худро ба тартиби 

гашти ангуштҳо (апликатура), штрихҳо ва дуруст навохтан аз рӯи нота ва ба хотираи маъноӣ 

равона гардад. Баъзе талабагоне ҳастанд, ки диққатро ба таври ҳаракатӣ равона намуда, дар 

назди худ мақсад намегузоранд, ки баъди ҷойгирии ангуштҳо ба штрихҳо гузоштан лозим аст. 

Диққати маҳдудгаштаи талаба дар охир ба штрихҳо ҷалб карда мешавад. Ҳангоми ба хотиргирии 

штрихҳо ба мусиқӣ эътибор дода навохтан лозим аст, ки пас аз он ҳар як штрих моҳияти 

мақсаднок пайдо мекунад, яъне бо осонӣ аз худ шуда тарзи автоматиро мегирад. Пас аз ба чунин 

бахотиргирӣ талаба аз ҳар ҷои дилхоҳи асар навохта тавониста штрихҳоро фаромӯш намекунад. 

Талаба то он даме ки ба клавиатура шинос намегардад, яъне ҳар як нотаро ҳис намекунад, 

секвенсия, зарб, гармонияро дар охир тамоми қоидаҳои нотагиро дарк наменамояд, кори худро 
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вазнин ва меҳнаталлаб мегардонад. Вай бояд донад, ки секвенсияҳо бо кадом тартиб ҳаракат 

мекунанд ва чиро инъикос менамоянд. Ӯ бояд асарро аз ҳар ҷояш канда тавонад ва бо боварии 

комил аз ҳамон ҷо сар кунад. Танҳо пас аз дуруст эҳсос кардани мусиқӣ онро метавонад дар 

асбоб акс созад. Мутриб ҳангоми навозиш ҳеҷ гоҳ худро гум намекунад, ба таври дигар гӯем, 

оромона ва нозук садодиҳии ин асар бо ёрии тасвири иҷрокунанда ба вуҷуд меояд. /Иосиф 

Гофман «Бози дар фортепиано, ҷавоб ба саволҳои оид ба навозиши фортепиано» саҳ. 217/. 

Ҳамин тавр, ҳар як малакаи ҳосилшуда ба он роҳ мекушояд ва фаъолиятро бедор месозад, ки 

диққат барои боз ҳам инкишофи малакаҳои нав озод мегардад. Муаллимони камтаҷриба ба 

саволи “Асари мусиқӣ чӣ тавр омӯзонда шавад?” аз рӯи нота як масъала, аммо бахотиргириро 

дигар тарафи масъала ҳисобида савол мегузоранд. Аз ин рӯ барои онҳо дар мадди аввал хотира 

меистад. Ин савол бамаврид дода нашудааст. Дар он мафҳуми проблемаи методӣ гузошта 

шудааст. Нафаҳмидани хотираи мантиқӣ ва равонсозии он аз лаҳзаи аввали омӯзиши асари 

мусиқӣ, баъд бо роҳи такрориҳои пайиҳам мустаҳкамкунӣ, дар охир ҷамъбаст сохтани тамоми 

малакаҳои навозанда мегардад. Аз бештар машқкунии мантиқӣ ва бахотиргирии ҳамаи матнҳои 

нави хотира ташаккул меёбад, аммо дар раванди омӯзиш талаба ба мақсади мусиқӣ кам аҳамият 

медиҳад. Дар натиҷаи кам машқ додани хотира ҳангоми омӯзиши асар талаба тез-тез ба мушкилӣ 

вомехӯрад. Ғайр аз ин, омӯзиши система аз рӯи нота баъзан нодуруст ба роҳ монда мешавад. 

Хонанда якбора тамоми элементҳои мусиқиро дар бар гирифта, ҳар яки онро дар алоҳидагӣ дарк 

намекунад. Бинобар ин, ҳангоми навозиш хато ва фаромӯш мекунад. Дар ин вақт муаллим 

кӯшиш мекунад, ки ба талаба матнро гуфта диҳад ё ки дар назди вай нотаро мегузорад. Ҳар ду 

роҳ низ хотираро тарбия намекунанд, хатоиҳо дар дигар чойҳои асар зуҳур меёбанд. Хуб мешуд, 

ки талаба ҳангоми хато кардан қадре фикр мекард ва ба худ савол медод барои чӣ хато шуд? Ва 

чӣ хел дар нота навишта шудааст, ӯ чӣ хел навохта истодааст? Пас аз ин ба дуруст навохтани 

ҳамон ҷой мушкил кӯшиш кунад. Ин тарзи аҳамият додашуда, яъне диққатнок кор кардани 

ҷойҳои гумкардаи асар ба бача имконият медиҳад, ки ҳангоми аз худ кардани асар мустақилона 

аз уҳдаи ислоҳи ҷузъиёти мушкил барояд. Агар такрорсозӣ пайиҳам такрор ёбад ва таваққуф 

карда нашаванд, ин ба асаби бача таъсир карда монда мешавад. Дар ин вақт системаи асаб суст 

гашта, минтақаи махсуси мағзи сар бозистода, ба бача ҳиссиёти фаромӯшхотириро ба амал 

меорад. Ҳангоми тақсим кардани чунин андозаи такрориҳо ба беист навохтан саргармшавӣ ба 

вуҷуд меояд, яъне сифати бахотиргирӣ дар ин ҳолат баланд мегардад. /А.Запорожев 

«Психология» саҳ. 78/.Оҳангро ба хотир гирифта истода талаба наметавонад, ки ба зудӣ мавқеи 

дасту панҷаҳоро ба хотир гирад. Сипас тамоми ин малакаҳо ба таври хотираи ҳаракатӣ дар 

натиҷаи бисёр такрорсозӣ аз худ мешаванд, вале на бо эътимод. Дар қонунияти хотира гуфта 

шудааст, ки ҳар он чизе, ки бад ё пастсифат дарк карда мешавад, зуд аз ёд мебарояд. Ин дарки 

нопурра метавонад дар ягон лаҳза навозандаро шармсор гардонад. Дар таҷрибаи педагогӣ ба ин 

хусусияти хотира кам эътибор медиҳанд. Бештари муаллимон чунин гумон мекунанд, ки дараҷаи 

баланди ҷобаҷогузории ангуштҳо ва мавқеи фаромӯшу барориши дастҳо аз имкон берун аст. 

Фаромӯш кардан лозим нест, ки тамоми ҷараёни навозиш мунтазам ба худҳаракатӣ медарояд, 

идрок баъзан ба назорати малакаҳо мегузарад. Ҳангоми азхудкунии асари нав, пеш аз ҳама, дарк 

кардани тамоми хусусиятҳои асар муҳим аст. Ин барои он муҳим аст, ки ҳангоми иҷрои асар 

навозанда ба чизи дар назараш нави дигар дучор нагардад. Масалан, талаба пештар ҳангоми 

навохтан ба панҷаҳояш ҳеҷ нигоҳ намекард, ки дар кадом мавқеи даста бозӣ мекунад, кадом 

ангуштҳоро мегузорад. Аммо ҳангоми баромад дар саҳна дар байни умум ногаҳон ба панҷаҳояш 

назар меафканад, ки аз ин дар дилаш шубҳа афтида ба худ савол медиҳад оё ӯ ангуштонашро 

дуруст гузошта истодааст. Ин ҳолат ҳангоми навозиш ба қатъ гаштан бурда мерасонад. Агар 

тамоми тафсилот дар вақташ бо чашм ва бо шуур идрок карда мешуд, дар навозанда чунин 

нобоварӣ нисбат ба худ сар намезад. (Т.В.Погожьев «Масъалаи методи омӯзиши дар скрипка» 

саҳ. 28)  
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ПАЖӮҲИШ 

 

Раъно МИРЗОЕВА -  

муҳаққиқ, ходими калони ПРМ 

 

ҲАЗРАТИ САБЗПӮШИ 

САНГТӮДА 
 
 Баъди чанде аз шиносоӣ бо Ҷалолиддин 

Балхӣ, бори охирин мулоқоти Шамси 

Табрезӣ бо Ҷалолидини Балхӣ дар ҳуҷраи 

мадрасае барпо мегардад, ки аҳли Қуния аз 

нофаҳмӣ ба шӯр омада дар ҳаққи Шамси 

Табрезӣ бадгӯиҳо карда, ӯро соҳиру 

афсунгар эълон менамоянд. Мегӯянд, ки 

Шамси Табрезӣ баъд аз ин моҷаро ба Султон 

Валад – писари калони Мавлоно изҳор 

медорад, ки чунон ғайб хоҳад зад, ки ҳеҷ кас 

асари ӯро наёбад ва ногаҳон ғайб мезанад. 

Мавлоно тӯли ду сол Шамси Табрезиро ҷустуҷӯ мекунад, вале асаре аз ӯ пайдо намекунад. То ба 

ҳол оромгоҳи Шамси Табрезӣ дақиқан маълум нашудааст. Дар кишварҳои Туркия ва Эрон барои 

ин орифи бузург гӯрхона таъйин кардаанд, ки мардуми ихлосманд барои зиёрат ба ин шаҳрҳо 

мераванд. Мардуми Тоҷикистон бошанд, гӯрхонаи Шамси Табрезиро ба деҳаи Вешаби ноҳияи 

Айнӣ эҳтимол медиҳанд.  

Ба фикри ман, ин ҳам гӯрхонае беш нест. 

Аммо шояд манзили охирати Шамси Табрезӣ 

дар ҳақиқат дар Сангтӯда бошад. Ва он ҳамон 

мазори Сабзпӯш бошад, ки ба хотири дӯстияш 

бо Ҷалолидини Балхӣ ба зодгоҳи дӯсти худ 

Балхӣ омада, ба хоби абад рафта бошад. 

Чун оид ба мазори ҳазрати Хоҷаи Сабзпӯш 

чизе маълум нест, фақат аз рӯйи ривоятҳо ҳаминро 

бояд гӯям, ки шахсе будааст бомартаба ва хело 

ориф. Аслан таърихи ин ривоят аз куҷо аст, 

маълум нест. Марқади эшон тахминан 17-18 метро 

ташкил мекунад. Тибқи ривоятҳо ҳамеша рӯҳи ӯ 

дар либоси сабз аст. Мазор барои ихлосмандон ва 

беморон шифобахшанда аст. Поёнтар аз он чашмае 

равон буда, аз оби он дарахтони гирду атрофи бузургвор доимо сабзанд. Дар назди мазор дарахти 

хушкшудае ҳаст, ки ба гуфти шоҳидон, баъзан шахсони ба рӯҳи ҳазрат хушомада он ҷо мори 

сабзи калонеро мебинанд, ки аз сӯрохии ҳамон дарахти хушкида баромада, дар лаби чашма тоб 

хӯрда, боз ба ҳамон ҷойи пешинааш бармегаштааст. Ба гуфте, ҳар фарде, хусусан маризе агар ин 

морро бинад, тез шифо меёбад ва сиҳатманд бошад, ҳатман корҳояш дар зиндагӣ барор 

мегиранд. 

 Барои тақвияти гуфтаҳои боло, боз ба таърих рӯ меорем: 

Дар асри 16 шаҳре маълум аст бо номи «Wēšgird». Дар китоби ориёиҳо- «Авесто» бошад, ин 

шаҳр бо номи «Vaesa.krta-», дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ чунин омадааст «Виса» (перс. ویسه), 

Яке аз шахсиятҳои бузургу шинохтаи 

дунё дар олами ирфон Мавлоно 

Шамсиддин Муҳаммад ибни Алӣ ибни 

Маликдоди Табрезист, ки ҳанӯз 

шахсияташ ба таври возеҳ шинохта 

нашудааст. Вале дӯстию рафоқат, ихлосу 

сипоси суханвари шинохтаи тоҷик 

Мавлоно Ҷалолидини Балхӣ, Шамси 

Табрезиро боз ҳам машҳуртар гардонд. Чун 

ин орифи фарзона бо номҳои Шамсиддин, 

Шамсулҳақ, Шамси Табрезӣ, Шамси 

Паранда ва Шамси Сабзпӯш машҳур 

гардида буд, баъзе таърихнигорону 

тазкиранависон, аз ҷумла Давлатшоҳи 

Самарқандӣ, гузаштагони ӯро аз Хуросон 

донистаанд, ки бо мақсади тиҷорат ба 

Табрез омада, дар ин ҷо ба таври доимӣ 

сукунат ихтиёр кардаанд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Висагирд (перс. ویسه گرد) или Висаган (перс. ویسه گان) вобаста ба воқеаҳое, ки дар давраи шоҳии 

Афросиёб гузашта буданд. Ин номро бо номи Пирон Виса–вазири шоҳ Афросиёб алоқаманд 

донистаанд. Дар ҳуҷҷатҳои суғдии Муғтеппа (авали асри 8) шаҳр бо номҳои «Вашгирд» ё ин ки 

«Вашкирд», дар «Ҳудуд-ул-олам» бошад, дар шакли «Wēškird» (перс.ویشکرد) омадааст. Аз рӯйи 

баъзе маълумотҳои асри 7 Вашгирд пойтахти яке аз шаҳрҳои гирду атрофи Хуталон будааст. Аз 

рӯйи ахбори таърихии мардуми хитой «Таншу» шаҳри У-ше-ке, яъне Вашгирд яке аз марказҳои 

маъмурии минтақаи Хю-ми, яъне Кумед будааст, ки мутааллиқи Хутталон буд. Вашгирд, яке аз 

вилоятҳои махсуси Тахористон аз Хутталону Суғдиён ҷудо буд. Худи шаҳр дар миёни кӯҳҳо ҷой 

гирифта, аз водии Рашт то ба он 4-рӯза роҳ буд. Аз сарҳади Вашгирд яке аз шаҳрҳои Хутталон 

Тамлиёт буд, ки аз дарёи Вахш мегузашт. Дар асрҳои миёна он ҷо «Пули сангин» (перс.  پل

 тоҷ. Пули Сангин), буд (яъне «Пули сангин»-и ҳозира шаҳри Норак), ки Вашгирдро бо — سنگین

Хуталон мепайваст. Ин пул ҳам дар маълумотномаҳои даврони Искандари Мақдунӣ ва ҳам дар 

ахбори давраҳои қадим зикр шудааст. Масофаи байни «Пули сангин» ва шаҳри Вашгирд дар 

асрҳои миёна 2 рӯзро ташкил мекардааст. Дар асри 10 масоҳати Вашгирд аз шаҳри Шумон 

(ҳозира Ҳисор) зиёд гашта, қариб ки ба Тирмиз баробар шуда будааст. Шаҳр дар миёни кӯҳҳо ва 

теппаҳо ҷойгир буд, ки доимо шамоли форам дошт. Дар ин ҷо кони лаъли кабуд будааст. Дар 

асрҳои 12 дар Вашгирд работҳои машҳури давру замон, ёдгориҳои қадима арзи ҳастӣ карда, 

ҳатто аз рӯйи алфавит омода сохта будаанд, ки аз рӯйи ҳар яке китоб менавиштаанд. Вашгирд 

маркази маданият ва шеъру шоирӣ ба ҳисоб мерафтааст, ҳамарӯза меҳмонони зиёдеро қабул ва 

гусел мекардааст. Шоирони зиёде аз ҳар гӯшаву канори дунё омада, ин ҷо шеърҳои беҳтарини 

худро эҷод мекардаанд. В.В. Бартолд ноҳияи Файзободи имрӯзаро шаҳри Вашгирд ҳисобид, вале 

А.М. Беленитский бо он шаҳри калони Қалъаи Сангин ё ин ки Талли-Вазҷурро, ки дар 

наздикии дарёи Элок ва аз Файзобод на он қадар дур аст, шабоҳат дод. Дар назди шаҳри 

калони Қалъаи Сангин қабристони калони асримиёнагӣ вуҷуд доштааст, ки дар он мазори 

ҳазрати Хоҷа Абураҳмони Ҳотам ибни Унвонӣ-ал-Ассам мавҷуд аст. Қабри Ҳотами ал-

Ассам шахсияти шинохтаи суфиёни асри 9-и Балх мебошад, ки таърихнигорони асри 16 дар 

бораи ин шахсият чанд маротиба ёдрас гардидаанд. Ӯ яке аз шогирдони беҳтарини аҳли 

суфияи Балх-Шақиқи Балхӣ (пас ин тавр, ки бошад, қабри Шақиқи Балхӣ дар деҳаи Себистони 

н. Данғара буда, дар қафои кӯҳи Сарсараки Сангтӯда ҷойгир шудааст) мебошад, ки дар 

Вашгирд соли 852 вафот кардааст. Мазори Шақиқи Балхӣ то асрҳои 10, ки дар Вашгирд 

буд, ба аҳли тақво маълуму машҳур буд (Ин ҳама аз рӯйи маълумотҳои муҳаққиқон оварда 

шудааст).  

Таърихи навин: 

Ноҳияи Файзобод 14 июни соли 1931 бо Қарори Комитети марказии иҷроияи РСС 

Тоҷикистон, №32 бо роҳбарии Нусратулло Махсум ва котиби Комитети марказии ҳизби 

коммунисти Тоҷикистон А. Зинатшоев таъсис дода шуд. Ба ноҳияи нав хоҷагиҳои умумии 

Гумбулоқ, Хуҷамард, Дубеда, Деҳишоҳ, Шолипоя, Норак, Чакалӣ, Меҳроҷӣ ва Яккабед, ки 

пештар ба ноҳияи Янгибозор дохил мешуданд, ворид гардиданд. Маркази ноҳия деҳаи Дарагиҳо 

интихоб гардид. Тибқи маълумотҳои ба дастомада ва аз рӯйи гуфтаҳои муҳақиқон, маълум 

мегардад, ки Норак ва деҳаҳои наздики он (шояд Сангтӯда ҳам) ба Вашгирд дохил мегардидаанд. 

Пас аз ин, мумкин аст, ки манзили охирати Ҳазрати Сабзпӯши Сангтӯда ин манзили охирати 

Шамси Табрезӣ бошад.  

Зарур мешуморам, ки сари ин масъалаи бениҳоят баҳсталаб андеша намоем ва бо ёрдаму 

дастгириҳои бостоншиносони шинохтаи тоҷик таърихкушоӣ намоем ва баъди ба анҷом расидани 

корҳои ҷустуҷӯйии бостоншиносон ва хулосаи илмии онҳо ин фарзияро аниқ созем, асоснок 

кунем ва гиреҳкушои ин муаммо гардем.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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БУНЁДГУЗОРИ 

ФАЛСАФАИ 

ИНТИҚОДӢ 
 

Ноларо ҳарчанд, ки хостам пинҳон 

 даркашам, 

Сина бар ман гуфт, ки танг омадам, 

 ҳушёр бош. 

Воқеан, Арбоби илм ва техникаи 

Тоҷикистон С.Наврӯзов дар ҷомеаи илмии 

Тоҷикистон, на танҳо чун олими варзидаи 

соҳаи фалсафа эътироф гаштааст, балки ҳамчун рамзи ҷасорату мардонагӣ, хоксорию 

нексириштӣ ва покию ростӣ мавриди эътирофу эҳтиром қарор дошт. Аз ин ҷост, ки устоди 

донишманд ва равшанфикри бузург С.Н. Наврӯзов аслан, ба муаррифӣ чандон эҳтиёҷ надорад. 

Зеро ӯ бо сатҳи баланди донишу ҷаҳонбинии илмӣ, қаноатпешагию фурӯтанӣ ва дигар 

фазилатҳое, ки дар замираш дошт, бидуни шак, дар байни аҳли илми кишвар аз ангуштшуморон 

буд.  

Устоди фарҳехта Султон Наврӯзов 31 марти соли 1939 дар яке аз гӯшаҳои дилрабои 

Тоҷикистон – Балҷувон дида ба олами ҳастӣ кушода, замоне ки дар синфи 6 таҳсил мекард (соли 

1953), оилаи онҳо ба деҳаи Даҳанаи Кӯлоб мекӯчанд ва ӯ мактаби миёнаро дар ҳамин деҳа хатм 

менамояд. Бояд қайд кард, ки фаъолияти устод ҳанӯз аз айёми ҷавонияш ба таълиму тарбия ва 

омӯзгорӣ пайвастагӣ дошт. Фаъолиятро дар ин самт аз 18-солагӣ, ба ҳайси сардори пионерони 

мактаби деҳаи Гулзори ноҳияи Кӯлоб оғоз намуда, пас аз як сол ба шуъбаи таърихи факултаи 

таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло ДМТ) шомил 

мегардад. Таҳсил дар ин факулта дари донишу маърифат ва роҳи қуллаҳои илмро барои устоди 

гиромӣ боз намуд. Дар ин давра дар факулта олимони машҳуре, чун А.Г. Сланимский, Д.Е. 

Хайтун, Ю.А. Шибаева ва М.Э. Эркаев кору фаъолият мекарданд, ки ҳар дарси онҳо дар 

ташаккули тафаккур ва ҷаҳонбинии Султони ҷӯёи илму дониш ва ҳақиқату адолат нақши муҳим 

мегузоштанд. Аз ин рӯ, устод С.Наврӯзов ҳамеша аз онҳо ба некӣ ёд мекард ва арзи сипос 

менамуд. 

Наврӯзов Султон Наврӯзович! Аз 

шунидани номи ин олими пуркору сермаҳсул 

ва файласуфи мушоҳидкору дақиқназар 

вуҷуди мутаассибон, хурофотзадагон, 

динмеҳварон, тангназарон ва вопасгароён ба 

ларза медарояд. Зеро устоди фарзона ва 

донишманди нуктасанҷ Султон Наврӯзов 

ягона файласуфе буд, ки ба вазъи кунунии 

илму маорифи мо баҳои воқеӣ ва арзанда 

додааст. Бидуни муболиға асарҳои тайи 

солҳои охири ҳаёт офаридаи устод асарҳои 

камназиру мондагоре хоҳанд буд, ки чун 

ойина вазъи кунунии илму маорифи моро 

барои имрӯзиёну ояндагон инъикос 

менамоянд. Инчунин бахше аз осори ин 

донишманди фарҳехта хурофотзадагӣ, 

таассубгароӣ ва вопасгароии ҷомеа, 

алалхусус олимону аҳли зиёро арзишшиносӣ 

менамоянд. Бинобар ин, пас аз гузашти 

солҳо ояндагон маҳз тавассути шоҳкориҳои 

устод С.Н. Наврӯзов ба ҳолати воқеии илму 

маориф, таҳқиқоти олимон ва ҷаҳонбинии 

зиёиён ошно хоҳанд гашт. Чунки устоди 

зиндаёд Султон Наврӯзов олиме бо ҷасорати 

файласуфона ва файласуфе бо ҷасорати 

олимона, бузургтарин равшанфикри муосири 

Тоҷикистону Осиёи Марказӣ ва барои 

ҷомеаи мо, ҳатто баландтар аз сатҳи 

равшанфикрони Урупо ва Ғарб буд. 
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Устод факултаи номбурдаро соли 1963 хатм намуда, пас аз як соли фаъолият дар Нашриёти 

давлатии Тоҷикистон барои идомаи омӯзишу пажӯҳиш ба аспирантураи кафедраи фалсафаи 

Донишгоҳи давлатии Томск (Россия) шомил мегардад. Мусалламан, таҳсил дар ин маркази 

бонуфузи илмӣ ва ҳамкорӣ бо донишмандону файласуфони он барои рушду пешрафти 

муваффақонаи олими ҷавон мусоидат намуд, аспирантураро аз рӯи ихтисоси фалсафаи иҷтимоӣ 

бомуваффақият ба анҷом расонид ва рисолаи номзадии худро дар мавзӯи «Аҳамияти иҷтимоии 

электриконии деҳоти Тоҷикистон» пеш аз муҳлат дифоъ кард. Баъд аз хатми аспирантура, аз 

соли 1968 дар кафедраи фалсафаи ДМТ ба сифати муаллими калон ва дотсент, мудири кафедраи 

атеизми илмӣ, мудири кафедраи фалсафа (тӯли 34 сол) фаъолият кард. Аҳли зиёи ҷумҳурӣ хеле 

хуб медонанд, ки устод, дар баробари олими донишманд ва муҳаққиқи сермаҳсул будан, марди 

далеру мубориз буд, беадолатию тамаллуқ ва хушомадро дар ягон шакл қабул надошт. 

Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии устод С.Наврӯзовро вобаста ба хусусиятҳо ва масъалаҳое, ки 

мавриди пажӯҳиш қарор доштанд, шартан ба ду марҳила ҷудо кардан мумкин аст. Марҳилаи 

якум, масъалаҳоеро фаро мегиранд, ки барои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон 

дар солҳои 60-70-уми асри ХХ аҳамияти муҳими илмӣ ва амалӣ доштанд. Устод дар ин давра 

тавассути матбуоти даврӣ оид ба масъалаҳои барои ин марҳилаи ҷомеа муҳим мақолаҳои 

арзишмандро ба табъ расонда, натоиҷи таҳқиқоти хешро пешкаши хонандагон намуд. Аз ҷумла 

мақолаҳое буданд, ки таҳлил ва пажӯҳиши масоили марбут ба принсипҳои тарзи нави ҳаёт дар 

шароити пешрафти илму техника, электриконии хоҷагии халқ ва таъсири он ба ҳаёти иҷтимоӣ ва 

инчунин, тарзи зисти мардуми деҳот, инқилоби илмӣ-техникӣ ва оқибатҳои онро дар бар 

мегирифтанд. Марҳилаи дуюми фаъолияти таҳқиқотии устод С.Наврӯзов, аслан аз миёнаҳои 

солҳои 70-ум оғоз гардида, дар ин давра устод ба масоили дигар – ҷанбаҳои иҷтимоӣ-фалсафии 

қобилияти инсон бештар таваҷҷуҳ медиҳад ва силсилаи мақолаю асарҳоро ба нашр мерасонад.  

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки аввали солҳои 80-ум устод С.Н. Наврӯзов ҳамчун ходими 

калони илмии ДМТ ба таҳқиқи васеъ ва фарогири дигар, яъне «қобилияти инсон» шурӯъ намуд. 

Натиҷаи пажӯҳиш ва ҷустуҷӯҳои устод дар шакли рисолаи докторӣ бо унвони «Қобилияти инсон 

(ҷанбаи иҷтимоӣ-фалсафӣ)» соли 1992 дар шаҳри Москва (Россия) сарбаландона ҳимоя карда 

шуд. Заҳматҳои устод аз ҷониби донишмандони маъруфи рус мавриди эътироф ва сазовори 

баҳои баланд гардиданд. Мавриди зикр аст, ки мавқеи устод С.Наврӯзов оид ба ин масъала аз 

сабку усули анъанавии таҳқиқоти дар ин самт ба анҷомрасида афзалият дорад. Доир ба мавзӯи 

мазкур дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, дар шаҳрҳои Москва, Ленинград, 

Томск, Волгоград, Киев ва ғайра бо маърӯзаҳои илмӣ баромад намуда, ҷомеаи илмиро бо 

андешаҳои тозаи илмии хеш ошно сохтааст. Инчунин, даҳҳо мақолаҳои илмӣ ва илмию оммавӣ 

таълиф гардидаанд. Дар маҷмӯъ, ба қалами профессор С.Н. Наврӯзов зиёда аз 29 монография, 

китобу рисола ва беш аз 100 мақолаи илмӣ ва илмию оммавӣ тааллуқ доранд. Дар баробари 

фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ устод дар тарбияи кадрҳои илмӣ низ саҳми калон гузоштааст. Зери 

роҳбарии бевоситаи эшон 3 нафар рисолаи докторӣ (Саид Н.С., Саидов З.Ш., Қурбонов А.Ш.) ва 

9 нафар рисолаи номзадӣ (Давлатов М.И., Назар М.А., Аминов Ф.А., …) ҳимоя намудаанд. Устод 

фаъолияти илмию таҳқиқотӣ ва тарбияи кадрҳои илмиро бо фаъолияти омӯзгорӣ пайваст намуда, 

дар таълифи чандин китоби дарсӣ ширкат варзида, муаллифи барномаҳои таълимӣ аз фанни 

фалсафа мебошад. Ва ин хизматҳои мондагори устод С.Н. Наврӯзов аз ҷониби Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ 

гардида, бо нишонҳои «Аълочии мактабҳои олии Иттиҳоди Шӯравӣ», «Аълочии маорифи халқи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», унвонҳои «Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Арбоби илму 

техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» сарфароз гардонида шудааст. 

Ҳамчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки солҳои охир вобаста ба хароб гардидани вазъи илм 

ва сифати корҳои илмию тадқиқотӣ дар мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмию тадқиқотии 

ҷумҳурӣ, хусусан дар соҳаи фалсафа аз ҷониби устод С.Наврӯзов дар жанри танқиди илмӣ як 

силсила асарҳо: «Китоби «муъҷизаҳо» ё бемаърифатӣ дар боргоҳи маърифат», «Инқилоби 

бузург дар фалсафа», «Рыночные отношения и потребительская психология», «Игры в науку» 
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(дар ду ҷилд, 2012), «Наука: развитие или кризис?», «Духовенство и потребительство», 

«Потребительство», «Қувваҳои нав дар илму фалсафа» ва «Файласуфони гумном ё арвоҳҳо дар 

фалсафа» таълиф гардиданд. Устод С.Наврӯзов дар ин асарҳо вазъи имрӯзаи илм ва фаъолияти 

муассисаҳои илмӣ ва илмию тадқиқотиро мавриди танқиди ҷиддӣ ва воқеӣ қарор додааст. Агар 

аз ин китобҳо номи шахсиятҳои танқидшударо бардорем, боқимонда таҳлилҳо метавонанд чун 

китобҳои дарсии фалсафа барои донишҷӯён ва мутахассисон хизмат намоянд. Аз ин рӯ, ҳадаф аз 

танқидҳои устод С.Наврӯзов танҳо пешгирӣ намудани хатокориҳо дар фаъолияти шӯроҳои 

ҳимоя, соҳибунвон гардидани ашхоси камсаводу камдониш, нашр гардидани тадқиқотҳои хом, 

камарзишу дар сатҳи пасти илмӣ қарордошта ва дар маҷмӯъ, ҳимояи нуфузу эътибори илм ва 

олим дар ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон буд. Инсофи устоди гиромӣ Султон Наврӯзов дар таҳлил 

ва танқиди мухолифони ғоявияш сутуданӣ ва сазовори ҳама гуна тамҷиду таъриф аст. Чунки ӯ 

ҳеҷ гоҳ андешаи дигаронро таҳриф намекард ва нисбат ба худ ҳам аз нигоҳи танқидӣ баҳо медод, 

ки ин устодро бештар маҳбуби ҷомеаи илмии Тоҷикистон гардониданд. 

Албатта, танқиди илмӣ ҳунари ҳар кас нест ва танқид ва баҳси илмии созанда аз олим 

дониши мукаммал, ҷасорату ҷавонмардӣ, ростию беғаразиро талаб мекунад. Ҳадафи асосии 

танқиди илмӣ, пеш аз ҳама, ҳимоя ва эҳтироми илм ва олими асил, поксозии он аз асарҳои 

беарзиши ашхосе, ки тасодуфан ба соҳаи илм омадаанд (мутаассифона, имрӯз сафи онҳо кам 

нест), тадқиқотҳою навиштаҳои бепояву барои илм бегонаи онҳо, ки хазинаи илмро бо маводи 

нодаркор пур мекунанд, маҳсуб мешавад. 

 Устоди шодравон, профессор Султон Наврӯзов бо таҳқиқот ва фаъолияти илмию 

омӯзгорияш дар ғанӣ гардондани хазинаи зеҳнии ҷумҳурӣ ва илми ҳикматшиносӣ саҳми бузург 

гузошта, ҳамчун зодаи ин сарзамин рисолати ватандорию шаҳрвандиро сарбаландона ва 

ифтихори бузург иҷро намудааст. Вафоти профессор Султон Наврӯзов барои аҳли илм ва 

зиёиёни бедордили кишвар ва илми ҷомеашиносии тоҷик талафоти вазнин ба шумор меравад. 

Шоир ба тинати чунин мардони роҳи ҳақ назар карда гуфтааст: 

Шарафмардо, саросар зиндагоният пур аз панд аст, 

Ватан як умр андар орзуи чун ту фарзанд аст.  
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