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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзуъ 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, 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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6 НОЯБР - РӮЗИ КОНСТИТУТСИЯ  

 

САРҚОНУН 

 
Беҳрӯзии мо зи тоҷу тахти мо шуд, 

Покиза зи ёд рӯзи сахти мо шуд. 

Сад шукр, ки бахтномаи мо дар даст, 

Сарномаву шаҳномаи бахти мо шуд. 

Осудагии замона аз қонун аст, 

Иқболи наку ҳамешагӣ афзун аст, 

Эй дӯст, биё, меҳру муҳаббат варзем, 

Сарсабзии мо зи юмни Сарқонун аст. 

Бахти ҳама бахту бахти мо Сарқонун, 

Шаҳномаи тоҷу тахти мо Сарқонун. 

Бар чашми ҳасуду рашки кӯтаҳназарон 

Девори низоми сахти мо Сарқонун. 

Эй дӯст, магӯ банди чарову чунем, 

Мо бандахудову банди сад қонунем. 

Бар ганҷи кӯҳи дигар надорем ниёз, 

Сар бар сари сармояи сарқонунем. 

Аз ҷаҳд ба ризқи хеш асҳоб шудем, 

Дар кӯҳи баланди ном арбоб шудем. 

Дар ҳар варақи кушодаи Сарқонун 

Сад ранҷ ба сар кашида, даҳ боб шудем. 

Сад нома аз ин пеш агар моро буд, 

Аз номаи бахт кай хабар моро буд? 

Сад ояту даҳ сура аз ин Сарқонун 

Раднома ба чашми каҷназар моро буд.

 

***** 

 

АФРОХТА МО ДИРАФШ БАР БОМИ ФАЛАК 

 
Дар хотира мазмуни баланд аст ливо, 

Бар гӯши дилам ҳикмату панд аст ливо. 

Чун боли хаёл пар кушояд рангин, 

Аз ранги хаёли дилписанд аст ливо. 

Тоҷаш ба мисоли шӯълабарги фонус, 

Ин тоҷи сари баланди нангу номус. 

Дар вожаи парчам аст сад нукта ниҳон, 

Сад маънии бинҳуфта ба ҷилди қомус. 

Дар ранги сафедаш, ки бувад бахти сафед, 

Рамз аст ба сабзиаш баҳори уммед. 

Рӯсурхии мо бувад ба ранги сурхаш, 

Тоҷ аст ба домани шафақ чун хуршед. 

Афрохта мо дирафш бар боми фалак, 

Бардошта бо ливои худ коми фалак. 

Дар домани атласаш ба зар бинвиштем 

Сад розу ниёзи хеш бар номи фалак. 

Ҳар хурду бузурги ин Ватан хушҳоланд, 

Аз парчами қадбаланди мо меболанд. 

Ҳангоми гузар парандаҳои кӯчӣ 

Бӯсида дирафши мо, ба рӯ мемоланд. 

 

 

Давлат САФАР 
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ШАХСИЯТ ВА ЭЪТИРОФ 
 

БАҲОИ СИЁСАТМАДОРОНИ ШИНОХТА  

БА ПРЕЗИДЕНТИ МО 
 

Владимир ПУТИН – Президенти Федератсияи Россия: Шумо дар байни 

ҳамдиёрон ва дар хориҷи кишвари худ ба обрӯву нуфузи шоиста сазовор 

гардидаед. Зери роҳбарии Шумо, Тоҷикистон дар соҳаҳои иқтисодиву сиёсӣ ба 

дастовардҳои зиёд ноил шудааст. Мо ба саъйю талошҳои Шумо ҷиҳати таҳким 

бахшидан ба муносиботи шарикии стратегии байни кишварҳоямон, инчунин, 

саҳми Шумо дар таъмини амнияту суботи Осиёи Марказӣ баҳои баланд 

медиҳем. 
 

Шавкат МИРЗИЁЕВ – Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон: Мо Шуморо 
ҳамчун ходими намоёни давлатӣ ва сиёсии замонамон, фарзанди 
соҳибэҳтиром, ватандӯст ва пешвои асили мардуми бародари тоҷик 
мешиносем ва беандоза эҳтиром мекунем. Шумо ба сифати Президенти 
Тоҷикистон бо меҳнати бисёрсолаи пурсамар ва таҷрибаи ғании идораи корҳои 
вобаста ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди босуръати кишвар 
дар ҳамаи соҳаҳо ва таҳкими пайвастаи обрӯву нуфузи онро дар арсаи 
байналмилалӣ ба уҳда доред. Ман муколамаи шаффофамонро, ки ба наздикӣ 
дар чорчӯбаи Созмони ҳамкории Шанхай, дар сарзамини зебоманзари 
Тоҷикистон доир гашта буд, бо эҳтироми хосса ба ёд меорам. Барои 
меҳмоннавозии олӣ миннатдории амиқи худро иброз менамоям. 

 

Қосим-Жомарт ТОКАЕВ – Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон: 
Хизмати содиқонаи Шумо ба Ватан, сиёсати дурбинона ва созанда  дар 
маснади Сарвари давлат барҳақ, боиси эҳтироми сидқии мардум нисбат ба 
Шумо, ҳамчунин, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф шудани  мақоми Шумо ба 
ҳайси Пешвои миллӣ гардид. Итминон дорам, ки татбиқи бомуваффақияти 
ташаббусҳо ва ислоҳоти муҳимми Шумо минбаъд низ кафолати рушди 
устувори Тоҷикистон, таъмини некуаҳволии аҳолӣ ва боз ҳам боло рафтани 
шаъну эътибори Душанбе дар арсаи ҷаҳонӣ боқӣ хоҳанд монд. Дар Қазоқистон 
саҳми бузурги шахсии Шуморо дар таҳкими пайвандҳои чандинасраи дӯстӣ ва 
ҳамкории гуногунҷанба миёни кишварҳои мо баланд арзёбӣ менамоянд. 

 

Александр ЛУКАШЕНКО – Президенти Ҷумҳурии Беларус: Эътирофи 

байналмилалии дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол дар роҳи таҳкими 

ваҳдати миллӣ ва асосҳои иҷтимоии давлат натиҷаи барҷастаи фаъолияти 

босамари Шумо ба ҳисоб меравад. Умедворам, ки вохӯрии дарпешистодаи мо 

ба тавсеаи ҳамёрии дуҷониба, таҳкими робитаҳои мутақобилан судманди 

Беларус ва Тоҷикистон ба хотири манфиатҳои халқҳои дӯст такони муассир 

хоҳад бахшид. 
 

Станислав ЗАС – Дабири кулли Созмони Аҳдномаи амнияти 

дастаҷамъӣ: Тоҷикистон таҳти роҳбарии Шумо роҳи азими рушди иҷтимоӣ-

иқтисодиро тай намуда, дар соҳаи сиёсӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шуд ва 

мавқеи қавиро дар арсаи байналмилалӣ соҳиб гардид. Кишварҳои узви СААД 

раисии Тоҷикистонро дар Созмон, саҳми шахсии Шуморо дар бунёд ва рушди 

бомароми СААД, таҳкими сулҳу субот дар паҳнои бузурги АвруОсиё баланд 

арзёбӣ мекунанд. 
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ҲАМСОЛИ ИСТИҚЛОЛ 
 

“МАОРИФИ 

ТОҶИКИСТОН” ДАР 

СӢ СОЛ 
 

Аз муҳимтарин воситаҳое, ки метавонад мақоми ашхоси алоқаманд ба илму донишро нигаҳ 

дорад, сиёсати давлат дар ин самт аст. Хушбахтона, дар Тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти 

роҳбарии Президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон илму маориф дар пешгаҳи сиёсати давлат 

қарор гирифта, он соҳаи афзалиятнок, омили амнияти миллӣ ва таҳкимбахши рӯзгори мо эълом 

гардидааст. Ислоҳоте, ки дар замони Истиқлол ба вуқуъ пайваст, моро аз нобасомониҳои соҳа 

воқеан, берун баровард: бунёди муассисаҳои таълимӣ, ҷорӣ гардидани инноватсия дар таълиму 

тарбия, баланд бардоштани омилҳои рушди 

омода намудани мутахассисони сазовор ва 

такмили ихтисос, таълифу таҳияи барномаҳои 

таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, 

ҷоннок гардондани назорати дохилимактабӣ, 

паҳн гардондани таҷрибаи пешқадам, баланд 

бардоштани маош, қабули қонун ва барномаҳои 

давлатӣ дар самти забономӯзӣ, технология, 

илмомӯзӣ, тарбияи наврасону ҷавонон, вусъати 

ҳаракати олимпӣ, рушди сифати таҳсилот ва 

даҳҳо омилҳои дигар аз ҷумлаи масъалаҳоеанд, 

ки ба думболи онҳо мо тавонистем дар ҷалби 

омӯзгорону донишомӯзон ба мактабҳо муваффақ 

гардем. 

Дар фаъолияти Вазорати маориф ва илм матбуоти соҳавӣ нақши алоҳида дорад, ҳатто, 

метавон гуфт, матбуоти соҳаи маориф ба рушду инкишофи кишвар ва ташаккули маърифати 

мардум аз ибтидо таъсири махсус расонда тавонист. Бояд гуфт, ки бозтоби ин маъниҳое, ки зикр 

кардем, агар дар матбуот ранг намегирифт, фардоиён дар бораи имрӯзи соҳа иттилои зиёд 

дастрас намекарданд. Боз ҳам боиси шукргузорист, ки дар ин самт низ Роҳбари давлат нақши 

бузурги худро нишон дода, барои рушди соҳа имкониятҳои васеъ пешниҳод карданд. 

Матбуот дар инъикоси сиёсати давлат мавқеи махсус дошта, истифода аз ин минбари озод 

дар ташаккули маърифати сиёсиву фарҳангии насли ҷавон, балки ҷомеа, тарғиби ормонҳои 

миллӣ, тарбияи ватандӯстиву хештаншиносии мардум нақши созгор дорад. Сиёсати имрӯза 

имкониятро дар таъсиси нашрияҳои гуногуни давлативу ғайридавлатӣ сол то сол афзоиш дод. 

Иттифоқи журналистони Тоҷикистон фаъолияти худро густурдатар кард, Академияи васоити 

ахбори омма ва як қатор мукофотҳои соҳавӣ, аз ҷумла, медали «100-солагии матбуот» таъсис 

ёфтанд. Ин муносибат барои рушди илму маориф ҳам имконияти хубтар дод.  Зеро ташкили 

матбуоти соҳавӣ дар раванди инъикоси  фаъолияти илму маориф ба алоқамандон минбарҳои нав 

дод.  Имрӯз дар соҳаи маориф рӯзномаву маҷаллаҳо хеле зиёданд, аксарияти муассисаҳои 

таҳсилоти касбӣ, шуъбаву раёсатҳои маорифи шаҳру навоҳии кишвар низ соҳибнашрия 

гаштаанд. Алҳол мо ба фаъолияти маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” дар замони Истиқлол 

таваҷҷуҳ мекунем. 

«Маорифи Тоҷикистон» чун нашрияи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методии Вазорати 

маориф ва илми кишвар ҳамсоли Истиқлоли миллӣ буда, шумораи нахустини он бо номи “Адаб” 

моҳи июли соли 1991, ду моҳ пештар аз қабули Эъломияи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар натиҷаи талоши  рӯшанфикрони тоҷики солҳои 80-90-уми қарни ХХ дар 

Инсон маҳз тавассути илму дониш 

метавонад рушд кунад ва дар тараққии 

ҷомеа саҳим бошад. Илму дониш дар ҳама 

давру замон мақоми худро дорад, агарчи 

муносибат ба он дар ҳар давр тағйир 

меёбад, аммо олимону донишмандон ҳеҷ гоҳ 

мақоми бузургиву азизии хешро аз даст 

надодаанд. 
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шароити соҳибистиқлолии комили давлати Тоҷикистон, дар замоне ки бедории миллӣ дар 

кишвар барои ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ додан таъсир гузошт, таъсис ёфт. Баъди қабули 

Қонуни ҶТ “Дар бораи забони давлатӣ” зарурати таҷдиди назар намудан ба омӯзиши забони 

тоҷикӣ ба амал омад ва соли 1990 ҳайати мушовараи Вазорати маориф таъсиси маҷаллаи “Адаб”-

ро пазируфт. Маҷалла пешниҳоди муҳимтарин мавзуъҳоеро, ба мисли тарғиби Истиқлол ва 

паҳлуҳои он, соҳибихтиёрии давлат, ваҳдату ҳамдилии мардум, инъикоси дастовардҳои соҳа, ёрӣ 

ба омӯзгорон, баррасии масоили муҳимтарини масоили педагогиву психологӣ, роҳу усулҳои 

таълим, такмили ихтисос, баланд бардоштани фарҳанги хештаншиносӣ, саҳм гузоштан дар 

беҳтар намудани мазмуни барномаҳои таълим ва китобҳои дарсӣ, инъикоси чеҳраҳои 

шахсиятҳои варзидаи илму адаб, санаҳои муҳимми таърихӣ дар саҳифаҳои худ ҷо медод. Агар он 

соли аввали нашр ба теъдоди 3500 нусха чоп шуда бошад, соли 1992 теъдод ба 6000 нусха расид. 

Сармуҳаррири аввалини он Шамсуллоҳ Исломов буд. Баъди чанд соли фаъолият роҳбарӣ ба 

дӯши Шодӣ Шокирзода вогузор гардид. 

Тадриҷан мушкилоти маълуми замон таъсири худро 

ба фаъолияти нашрияҳо ҳам расонид ва дар раванди 

чопи маҷалла ва паҳн шудани он монеаҳо ба миён 

омаданд. Аммо бояд таъкид кард, ки бо вуҷуди ҳама 

гуна мушкилӣ, маҷалла аз фаъолият бознамонд. Аз соли 

2000 баробари дигаргуниҳои мусбат маҷалла ҳам рӯ ба 

пешрафт овард. Якум, ҳаҷми он, ки хеле хурд буд (А-4), 

калонтар шуд (А-3), теъдоди саҳифаҳои маҷалла аз 

48,54,60 ба 64 расид, ки ин омилҳо имконият фароҳам 

оварданд, ки ҳам сарфаи коғаз ба назар гирифта шавад 

ва ҳам барои омӯзгорон маводи бештар пешниҳод 

гардад. Маҷалла имконияти хуби ороиши техникиро ҳам 

пайдо кард ва ҳар шумора бо пешниҳоди аксҳои 

адибону омӯзгорон ва манзараҳои зебои кишвар шакл дигар мекард. Ҳамчунин, чопи акси 

муаллифон бо мақолаҳояшон низ роҳандозӣ гашт, ки ин амал барои муарриифии чеҳраҳои соҳа 

ва қадршиносии онҳо кори хубест. Барои кормандони эҷодӣ беҳтарин имконият шароити корӣ 

аст, ки ин мушкил бо кумаку дастгирии Вазорати маориф ҳал шуд. Идораи маҷалла соҳиби 

кабинети корӣ ва таҷҳизоти техникии муосир гашт. 

Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки маҷалла аз ибтидо ба он таваҷҷуҳ зоҳир кард, инъикоси 

дастовардҳои нави соҳа ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли мушкилот дар он аз ҷониби муаллифони 

гуногун мебошад. 

Самти дигар ёрӣ ба омӯзгорон аст, ки сол то сол доираи васеътар пайдо кард. Маҷалла бо 

пешниҳоди мақолаҳои методӣ то даҳсолаи пешин минбари хуби ёрии методӣ ба омӯзгорон ва то 

андозае омили баланд бардоштани такмили ихтисоси онҳо бо роҳи худомӯзӣ гашт. 

Татбиқи қонунҳо, иҷрои барномаву дастур ва фармоишҳо аз муҳимтарин паҳлуи кори 

омӯзгорон аст, ки маҷалла дар ин ҷабҳа ҳам нақши муассир дорад. 

Соли 2006 маҷалла тағйири ном кард ва бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илм 

“Маорифи Тоҷикистон” номгузорӣ шуд. Бояд зикр кард, ки маҷалла аз оғози таъсисёбӣ то 

замони ивази ном асосан мақолаҳоеро ба табъ мерасонид, ки мазмуни онҳо барои худшиносии 

ҷомеа, рушди тафаккури хонандагон, дастгирии омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик нигаронида 

шуда буд. Аз соли 2004 теъдоди мақолаҳои таълимӣ, методӣ ва таҳлилӣ дар саҳифаҳои маҷалла 

бештар мавқеъ пайдо карданд. Соли 2005, замоне ки маориф ҷиддан рӯ ба ислоҳот овард, 

маҷалла озмуне эълон кард бо номи “Мактаби миллӣ: маориф, мушкилот ва дурнамо”. Дар озмун 

теъдоди зиёди муаллифон мақола пешниҳод карданд ва аз ҷумлаи беҳтарин навиштаҳо ба табъ 

расидаву қадрдонӣ гаштанд. Шуруъ аз соли 2006 теъдоди алоқамандон ба маҷалла аз ҳисоби 

омӯзгорону донишмандон рӯ ба афзоиш овард. Тавре аз номаш маълум аст, маҷалла, асосан, 

сиёсати давлатро дар соҳаи маориф ва илм инъикос мекунад, аз дастовардҳои соҳа хабар медиҳад 
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ва барои пешрафти соҳа дар асоси дастуру супоришҳои Роҳбари давлат ва талаботи мавҷуда 

масъалагузорӣ мекунад.  Дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ маҷалла пайваста дар бораи нақши 

Президенти кишвар дар дастовардҳои соҳаи маориф, сиёсати маорифпарваронаи Сарвари давлат 

таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. Шумораи №6, 2004 ҷашнӣ буда, пурра маводи ба 80-солагии 

маорифи кишвар бахшидаро дар бар мегирад. Дар саҳифаҳои он табрикоти дӯстон, мақолаҳои 

роҳбари аввали Вазорати маориф, аввалин президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 

директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, ректори Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорон, 

донишмандони соҳа ва адибону омӯзгорон оид ба таърихи маорифи кишвар тӯли 80 сол, 

дастовардҳои замони Истиқлол ва ислоҳоти соҳаи маориф ҷо дода шудаанд. То соли 2019 

маҷалла ба ҳамин тарзи ороиш ва мазмуни худ ба дасти хонандагон расид. Аз моҳи марти ҳамон 

сол маҷалла муддати як сол тарҳи нав гирифта, бо рангҳои Парчам ва тарҳи он ороиш ёфт ва дар 

муқоваи он, ки ранги сабз дошт, байти машҳури 

Пояи давлат намонад бе маориф устувор, 
Давлати поянда хоҳӣ, рӯй бар мактаб биёр! 

навишта шуд. Аз аввали соли 2020 маҷалла ороиши тамоман наву пурмазмунеро бо кумаки 

барномасозон гирифт. Акнун муқоваи маҷалла ранги кабуди осмонӣ дошта, дар болои он акси 

Парчами кишвар дар гӯшаи рост, зери он ном дар чорчӯба ва дар паҳлуяш рамзи маҷалла ҷо дода 

шудаанд. Рамзи маҷалла бо ифодаи ном дар атроф, Парчам, китобу қалам ва сайёра ифода 

ёфтааст. Дар зери ном омадааст: “Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимиву методии Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон”, каме поёнтар, дар байн шиори маҷалла (байти 

номбурда), дар поёни он акси китоби кушода, дар саҳифаи якуми он нишонаҳои таълими фанҳои 

ҷамъиятӣ-гуманитарӣ (харита, қаҳрамон, асп, соат, тақвим), дар саҳифаи дуюми китоби кушода 

фигураҳои геометрӣ, аксҳои марбут ба фанҳои физикаву химия, риёзӣ ва табиатшиносӣ тасвир 

ёфтаанд. Дар охири муқова нишонии маҷалла омадааст. 

Мусаллам аст, ки замони имрӯз қонеъ гардондани хонандагон танҳо бо маҷаллаву рӯзномаҳо 

кофӣ нест. Беҳтарин имконият ташкили мукотиба бо алоқамандон тавассути интернет метавонад 

сурат гирад. Маҷалла ин ҷиҳатро ба назар гирифта, муштариёни худро ба таври фосилавӣ ҳам 

ҷалб менамояд. 

Чунончи, соли 2019 сомонаи маҷалла (www.mtojikiston.tj) ба фаъолият оғоз карда, мақолаҳои 

нашргардида ва инчунин, нусхаҳои электронии маҷалла дар саҳифаи интернетии он ҷой дода 

шуданд. Саҳифа ва гурӯҳи ҳамноми маҷалла дар шабакаи Фейсбук имрӯз минбари баҳсу 

дастгирии омӯзгорону алоқамандони соҳа гашта, дар муддати ду сол алоқамандони он ба 26 000 

расидааст, ки ин дар миёни гурӯҳҳои шабакаҳои иҷтимоӣ пешравии хубест. 

Масъалаҳое, ки дар саҳифаҳои маҷалла ва интернетии он пайгирӣ мешаванд, дар самти 

таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, таҳлили дастовардҳо дар 

самти чопи китобҳои дарсӣ, паҳлуҳои методӣ, такмили ихтисос, тадқиқотҳои педагогиву 

психологӣ, инъикоси дастовардҳои муассисаҳои таълимии кишвар ва зерсохторҳо,  муаррифиии 

дастовардҳо ба хотири инъикоси сиёсати маорифпарваронаи Президенти кишвар буда, бори 

дигар хонандаро ба дарки ин маънӣ ва рӯ овардан ба таҳсилот водор менамоянд. Ҳамчунин, 

робита бо алоқамандон қавитар гашта, ба мусоҳибаҳои кӯтоҳи судманд, баҳсҳо, пурсишу посух, 

муаррифии фаъолияти омӯзгорон ва дигар кормандони маҷалла мекӯшанд маҷалларо сазовори 

номаш гардонанд. Бояд гуфт, ки кормандони маҷалла шикояти аъзои гурӯҳ ва ҳалли мушкилоти 

онҳоро пайгирӣ карда, ба муассисаҳое, ки шикоят аз онҳост, мераванд, тариқи почтаи электронӣ, 

мессенҷер ва телефон бо роҳбарону омӯзгорон, хонандагон ва алоқамандони дигар ҳамсуҳбат 

мешаванд. Чунончи, аз пайи чунин шикоятҳо ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои 

Душанбеву Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ рафта, бо воқеият аз наздик ошно гаштанд. Аз иштироки 

аъзои гурӯҳ дар саҳифаи интернетӣ бармеояд, ки ниёзмандии омӯзгорон ба барномаҳои таълимӣ, 

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

дорад. Барои ҳалли ин мушкил мо дар ҳамкорӣ бо Маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ ва 

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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Иттифоқҳои касабаи кормандони маориф ва илм тасмим гирифтем, ҳуҷҷатҳои даркориро дар 

сомона ҷой диҳем. 

Маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон», ки баробари Истиқлоли давлатӣ 30-сола мешавад, 

озмунеро барои дарёфти муаллифони беҳтарин бо номи Ҷоизаи “Маориф ва Истиқлол” эълон 

кардааст, ки дар арафаи анҷомёбист. Ҳадафи озмун ҷалби мутахассисони соҳибназар, дарёфти 

муаллифони истеъдодманд ва ба ин васила, мусоидат ба интишори андеша ва мақолаҳои 

таҳлиливу пешниҳодӣ барои рушди маорифи кишвар, баланд бардоштани сифати таҳсилот, 

сатҳи касбияти омӯзгорон, такмил додани идеологияи миллӣ ва маърифати ҷомеа буда, он ба 

бахшҳои алоҳидаи илм, таълим, маориф ва робита ба ҷомеа ҷудо шуд. Аз рӯйи шартҳои озмун 

муҳтавои мақолаҳо бояд бо донишҳои назариявӣ асоснок шуда, таҷрибаи корро дар муассисаҳои 

соҳа, роҳбарӣ, мушкилоти касбияти омӯзгорон, такмили ихтисос, омилҳои бартараф гардондани 

монеаҳои рушди илм, усулҳои таълиму тарбия, таҳсилоти иловагӣ, назорати дохилимактабӣ, 

робита бо оила ва ҷомеа, иттиҳодияҳои методӣ, дарёфти роҳҳои рушди истеъдод ва даҳҳо 

паҳлуҳои дигари илму маориф дар бар мегирифт. 

Баҳои маводи пешниҳодӣ баъди аз назар гузарондани коршиносон муайян гашта, ғолибон 

дар рӯзи ҷашн мутаносибан бо шаҳодатнома, Ифтихорнома, ҷоиза ва маблағи пулӣ сарфароз 

мегарданд. Ҳамчунин, мақолаҳои беҳтарини озмунӣ дар шакли китоб ба табъ мерасанд. 

Айни ҳол маҷалла бо ҷалби донишмандону мутахассисон, аз ҷумла, Шамсуллоҳ Исломов 

(номзади илмҳои педагогӣ), Сайдамир Аминов (узви вобастаи АТТ), Абдураҳмон Қурбонов 

(доктори илми фалсафа), Абдурауф Муродӣ (адиб), Номвар Қурбонов (номзади илми физика), 

Лутфия Раҳмонова (мусаҳҳеҳ), инчунин, мутахассисони ҷавону кордон Санҷар Амриев, Нурулло 

Ғафуриён, Шаҳнозаи Мирзо, Мавзуна Забирова ва ҳамкории хуби қаламкаши шинохта Шодӣ 

Раҷабзод  бо фаъолияти худ маҷалларо рангину хонданбоб мегардонанд. 

Ба ин тариқа, нашрияи “Маорифи Тоҷикистон” дар инъикоси дастовардҳои Ҳукумати 

кишвар дар замони соҳибистиқлолӣ дар соҳаи маориф ва нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

рушди давлатдории миллӣ бо чопи маводи гуногуни таҳлилӣ дар робита бо масоили сиёсӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, варзишӣ нақши хосаи худро гузошта тавонист. Тавре шарҳ додем, 

дар ин муддат кормандони маҷалла бо эҷоду пешрафти худ дар фаъолияти маҷалла тавонистанд 

дастовардҳои тозаро соҳиб шаванд, сиёсати маорифпарваронаи давлат ва роҳбарияти онро 

инъикос намоянд, маҷалларо ҳам бевосита ва ҳам дар фазои маҷозӣ минбари писандидаи 

алоқамандон гардонанд. Албатта, дастовардҳои маҷалла ва кормандони он бештар бошанд ҳам, 

мо баҳои асосиро аз алоқамандони маҷалла интизор мешавем. 

Муҳим ин ки, муҳтавои маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» дархӯри фаъолияти тамоми 

муассисаҳои соҳаи илму маориф ва онҳое бошад, ки дар роҳбарӣ, касбият, усули кор дар таълим, 

тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, таҳсилоти иловагӣ, назорати дохилимактабӣ, робита 

бо оила ва ҷомеа, иттиҳодияҳои методӣ ва даҳҳо паҳлуҳои дигари илму маориф ба маслиҳат ниёз 

доранд, таҷрибаи худро муаррифӣ кардан мехоҳанд ва ҳадафашон як аст: шинохтани мақоми 

маориф чун омили амнияти миллӣ. 

Маҷалла дар таҷлили тамоми чорабиниҳои милливу давлатӣ, ташреҳи масоили сиёсӣ, 

тарғиби сиёсати давлат дар соҳаи маориф, хештаншиносӣ, ватанпарастӣ, гиромидошти арзишҳои 

миллӣ, инъикоси паҳлуҳои гуногуни ислоҳоти соҳа, тавзеҳи ҳадафҳои интихобшуда, дастгирии 

омӯзгорони эҷодкору навовар, рушди сифати таҳсилот, иҷрои барномаҳои давлатӣ ва даҳҳои 

дигар то имрӯз хизмат кардааст ва ин амалро минбаъд фаротар ба субут расонданист. 

30-солагии аввалин нашрияи даврони Истиқлол ва ҳамсоли он, нашрияе, ки муассиси он 

Вазорати маориф ва илм аст, ба ҳамаи алоқамандони соҳаи маориф фархунда бод! 

 

Саида НАБИЗОДА – сармуҳаррири  

маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” 
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МУҚАДДАСОТ 

 

ПАРЧАМ – РАМЗИ 

САРБАЛАНДӢ 
 

То замони корбурди парчам дар шаклу 

намуди имрӯзиаш, он ба унвони рамзу 

нишони иттиҳод, даъват ва мубориза ба кор 

мерафт ва мансубияти одамонро ба ин ё он 

ҷамъият, қабила, сипоҳ, дину ойин ва ғайра 

инъикос мекард. 

Сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ аз он 

медиҳанд, ки решаҳои пайдоиши парчам ба 

дунёи қадим бозмегардад. Бостоншиносон 

зимни ҳафриёти хеш дар қаламрави Эрони 

имрӯзӣ парчами филизиеро ёфтанд, ки ин 

бозёфти нодир мансуб ба 3 ҳазор сол қабл то милод аст ва дар рӯи он шер ва тулуи офтоб тасвир 

шудааст. Бо мурури замон парчамҳо рангҳову шаклҳои мухталиф касб намуда, корбурди онҳо 

ҳамчун рамзи ваҳдату якпорчагӣ ба ҳукми анъана даромад. Маъхазҳои таърихӣ парчамҳои 

секунҷа, чоркунҷа, доирашакл ва ситорамонандро баён сохтаанд. Дар замони муосир парчам 

ҳамчун рамзи давлатдорӣ эътироф гардид ва ташкилоту созмонҳои мухталиф ҷиҳати ифодаи 

фаъолияти хеш парчам қабул карданд. 

Вожаи парчам суғдӣ буда, дар порсии 

миёна онро “Дирафш” мегуфтанд. Қадимтарин 

рамзи кишвардории тоҷикон “Дирафши 

Ковиёнӣ” мебошад, ки онро Коваи Оҳангар, 

ҳамон қаҳрамони устуравию паҳлавони 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, “Шоҳнома”-и 

Мансурӣ, “Гаршоспнома”-и Асадӣ ва 

“Шоҳнома”-и курдӣ, ки ба эҳтимоли зиёд дар 

давраи Ашкониён зистааст, бар зидди подшоҳи 

замони худ Заҳҳок баланд карда буд. Кова 

пешбанди кориашро, ки чарми сурхранг будааст, бар баландии чӯбе қарор дод ва қиёми худро 

оғоз кард, ки минбаъд дар байни мардум ба “Дирафши Ковиёнӣ”, яъне парчами коваҳо шуҳрат 

ёфт. Кова пас аз сарнагун сохтани Заҳҳок Фаридунро бар тахти шоҳӣ нишонд. Фаридун фармон 

дод ва пешбанди чармии Коваро бо дебоҳои зард, сурх ва бунафш оростанд ва дурру гавҳар бар 

он афзуданд ва онро “Дирафши Шоҳӣ” ном ниҳоданд. Дар замонҳои баъдӣ “Дирафши Ковиёнӣ” 

бо сангҳои қиматбаҳо ва ҳар гуна зеваролот ороиш дода шуд. Ба тасдиқи таърихнигорон, дар 

ҷанги форсу араб низ аз “Дирафши Ковиёнӣ” номе ба миён омадааст. Онро “Ахтари Ковиёнӣ» 

низ меноманд. 

Муаллифи “Таърихи табарӣ”  Ибни Ҷарир дар китоби “ал-Имому ва-л-мулук” менависад, ки 

““Дирафши ковиён” аз пӯсти паланг, ба дарозии дувоздаҳ  арш, ки ҳар аршро фосилаи байни 

нӯги ангуштони даст то бандгоҳи оринҷ аст, дуруст мекарданд”. Ба ҳисоби имрӯз, он тақрибан 5 

метр арз ва 7 метр тӯл доштааст. 

Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки имрӯз дар фарози муассисаҳои давлативу 

хусусӣ, дар хиёбону растаҳои мамлакат парафшонӣ мекунад, рамзи Истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 24-уми ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоб, дар Иҷлосияи XVI 

Парчам рамзи иттиҳод, ваҳдат, 

якпорчагӣ, иззат, шараф, мавҷудият ва 

сарбаландии миллатҳост, ки аз умқи 

таърихи куҳан то рӯзгори мо омада 

расидааст. Парчам намоде аз ҳастии 

миллат аст, ки дар корзорҳо ва дар овони 

сулҳу дӯстӣ парафшонӣ мекунад. Аз 

замони қадим то рӯзгори мо парчам рамзи 

ҳамбастагии лашкариён буда, лашкариёни 

қабилаҳои мухталиф зери парчами худ 

иттиҳоду инсиҷом меёфтанд ва дар 

майдони рӯёрӯи душман афроди махсусе 

масъули бардоштани он мегардиданд. Аз 

сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки дар 

тамаддунҳои гуногуни шарқу ғарб парчам 

ҷойгоҳи вижа доштааст. 
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Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст. Кишвари маҳбуби мо солҳои навадуми 

асри гузашта дар баробари ба даст овардани Истиқлол вазъи ошуфтаеро аз сар мегузаронд ва 

ҷанги таҳмилии бародаркуш оромию суботро дарҳам шикаста буд. Авҷ гирифтани ҷанги 

шаҳрвандӣ ба таҳия ва қабули рамзҳои нави давлатӣ монеа эҷод кард ва танҳо 24-уми ноябри 

соли 1992 Нишон ва Парчами нави давлатӣ қабул гардиданд. Дар ҳамон Иҷлосия “Қарор оид ба 

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Қарор оид ба Нишони Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул 

гардид, ки дар асоси он ба моддаҳои 169 ва 170 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот 

ворид карда шуд. Мувофиқи он “Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи Истиқлолияти 

давлатӣ, иттифоқи вайроннашавандаи коргарон, деҳқонон ва зиёиён, дӯстӣ ва бародарии ҳамаи 

халқҳои маскуни ҷумҳурӣ” маънидод гардид. 

Парчам аз нахустин рӯзи қабулаш дар радифи Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ ба сифати 

намоди давлати соҳибихтиёру ҳуқуқбунёд, рамзи мустақилияти тоҷикон ба сарвати муқаддаси 

маънавии ҷомеаи мо табдил ёфта, арҷгузорӣ ба он вазифаи ҷонии ҳар як фарди озода маҳсуб 

меёбад. 

Бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид” 

тағйирот ворид карда шуд, ки мувофиқи он ҳамасола 24 ноябр ҳамчун Рӯзи Парчами давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар фазои амну субот, ваҳдату якпорчагӣ ва 

умед ба фардои неку дурахшон таҷлил мегардад. Дар ин рӯзи хуҷаста сокинони кишвар ба 

нишони арҷгузориву таҷлил роҳпаймоиҳои идона анҷом медиҳанд. Парчами давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои шинохти асолати миллӣ, эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ва сарҷамъу муттаҳид 

намудани кулли сокинони мамлакат нақши бағоят арзишманд бозидааст. Парчам инъикосгари 

таъриху фарҳанги пурғановат, расму оинҳои деринаи давлатдорӣ, ифодагари марому ҳадафҳои 

мардуми сарбаланди кишварамон буда, дар таҳкими давлати ободу осуда, дар самти бунёди 

ояндаи дурахшон чун рамзи давлати соҳибистиқлолу соҳибиқбол таҳти сарварии Пешвои миллат 

ба оламиён аз мавҷудияти сарзамини соҳибфарҳанге бо номи Тоҷикистон мужда медиҳад. 

Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон симои сиёсии давлатро дар арсаи ҷаҳон бо номи Тоҷикистон 

муаррифӣ мекунад. 

Рангҳои парчами давлатии мо пайванде дорад бо таърихи куҳани мардумони ориёинажод ва 

эронитабор, ки онҳоро метавон рангҳои миллӣ унвон кард. Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми телевизионии худ ба муносибати 

Рӯзи Парчам, 23-юми ноябри соли 2010 рангҳои парчами миллиро «Ифодагари роҳи таърихии 

халқи Тоҷикистон ва баёнгари арзишҳои фарҳанги миллӣ ва сиёсӣ» дониста, қайд карда буданд: 

“Ранги сурх – рамзи муборизаву ҷоннисории халқ барои озодӣ ва истиқлол, ранги сафед – 

нишони бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз – нишонаи сарсабзиву шукуфоӣ, 

сарбаландиву хуррамӣ ва абадият мебошад. Дар байни парчам тасвири тоҷ ва ҳафт ахтар 

ҷой гирифтааст, ки он ишора ба решаҳои таърихии давлатдории Тоҷикистони 

соҳибистиқлол мебошад”. 

Бо дарназардошти  ҷойгоҳу мақоми Парчами давлатӣ, моҳи сентябри соли 2011 ба 

муносибати 20-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маркази Душанбе 

парчами баландтарин дар ҷаҳон ифтитоҳ гардид, ки 165 метр баландӣ дошта, ба китоби 

“Рекордҳои Гиннес” ворид гардид Майдони ҷойгиршавии парчами мазкур Боғи Парчами Миллӣ 

унвон дорад. 

Парчами мо ифтихору шарафи мост. Ҳамеша парафшон бод, Парчами 

миллии тоҷикон! 

 

Санҷар АМРИЕВ – 

“Маорифи Тоҷикистон” 
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СИЁСАТ ВА ЗАМОН 
 

МАСОИЛИ ТАҲКИМ ВА 

ДУРНАМОИ РУШДИ 

ДУНЯВИЯТ 
 
Дар қисми сеюми моддаи 8, 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 
омадааст: «Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо 
буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда 
наметавонанд». Вале ин маънои онро 
надорад, ки давлат ба фаъолияти 
иттиҳодияҳои динӣ куллан бетараф бошад. 
Баръакс, давлат барои таъмини амнияти 
шаҳрвандон, хусусан, таъмини амнияти динӣ 
вазифадор аст, ки фаъолияти онҳоро назорат 

кунад ва ҳама гуна падидаҳои номатлубро дар ин раванд пешгирӣ намояд. Дунявият дар асл 
мазмуни ҷудо будани ташкилотҳои динӣ аз давлатро дошта, бо мақсади баромадан аз хурофот ва 
одатҳои қолабии динӣ дар оғози асри 3 то замони мо ҳамчун таълимот дар Рими Қадим ва шакли 
идоракунии давлат ба миён омадааст. Нахуст масеҳиён ғояи духӯрагии табиати инсонро 
пешниҳод намуда буданд, ки тибқи он инсон аз як 
ҷониб, халқкардаи Худо, аз ҷониби дигар, иҷтимоӣ 
маҳсуб меёфт. Ҳамин тариқ, дар ин замина ғояи 
ҷудо гардидани ҳокимияти динӣ (масеҳӣ) аз 
дунявӣ ба миён омад. Дар таълимоти олимони 
Аврупо дунявият ҳамчун афзалияти ҳокимияти 
халқ нисбат ба ташкилоти динӣ дар давлат 
маънидод гардида, мақомоти давлатиро ба калисо 
муқобил мегузошт, ин омил яке аз сабабҳои ба 
миён омадани зиддиятҳои асримиёнагӣ гашт. 
Нуқтаи ниҳоӣ дар ин зиддиятҳо ҷанги 30-сола 
(1618-1648) миёни давлатҳои Англия ва Франсия буд, ки ҳамчун муноқишаи анъанавӣ-динӣ бо 
ғалабаи манфиатҳои давлативу миллӣ аз болои манфиатҳои динӣ анҷом ёфт. Ҳадаф аз ҷудо 
намудани ташкилотҳои динӣ аз давлат, пеш аз ҳама, фароҳам овардани имкони мавҷудияти 
озоди динҳо дар давлат ба ҳисоб мерафт, ки Уилям Маклафлин ин ҳолатро «на озод намудани 
инсон аз эътиқод, балки озод намудани дин аз таъсирҳои берунӣ» баҳо додаст. Тавре ки дар 
таҳқиқоти И. К. Саримсаков омадааст: «Дунявият ё ба истилоҳ, «секуляризм» (аз калимаи 
лотинии “секуляриз” ба маънои дунявӣ, инҷаҳонӣ) дар маъноҳои гуногун  истифода мешавад; 
якум, ба маънои афзудани моликияти ибодатгоҳҳои динӣ ва дунявӣ, дуюм, мусодираи амволи 
муассисаҳои динӣ ва интиқоли онҳо ба ҳукумати дунявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сеюм, аз 
фаъолияти ҷамъиятӣ ва зеҳнӣ озод намудани таъсири дин».  

Принсипи асосии дунявият ҷудо кардани давлат аз меъёрҳои шахшудаи динӣ буда, маънои 
маҳдуд кардани дин аз ҳаёти ҷамъиятиро надорад. Ин принсип самтҳои таъсиррасонии давлат ва 
ташкилотҳои диниро ба ҳаёти ҷамъиятӣ ба таври зайл муқаррар мекунад:  

- таъсири давлат ба ҳамаи самтҳои ҳаёти давлативу ҷамъиятӣ; ба ташкилотҳои динӣ, 
вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ва мақомоти худидоракунии 
маҳаллиро вогузор накардан; ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии аъзои ташкилотҳои диниро барои 
иштирок дар идоракунии корҳои давлат, интихоботи мақомоти давлатӣ ва худидоракунии 
маҳаллӣ, фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодҳои ҷамъиятӣ маҳдуд накардани 
давлати дунявӣ. 

Мақоми давлати дунявӣ имрӯз дар зиёда аз 30%-и конститутсияҳои давлатҳои ҷаҳон 
(Федератсияи Россия, Франсия, Олмон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва ғайраҳо) муайян 

Азбаски Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 

дунявӣ аст, фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ 

дар асоси принсипи ҷудо будани 

ташкилотҳои динӣ аз давлат ба роҳ монда 

шудааст. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке 

аз мулоқотҳои худ бо намояндагони аҳли 

ҷомеаи мамлакат таъкид намуданд: 

«Таҷрибаи бисёр кишварҳои пешрафтаи 

ҷаҳон як нуктаро собит менамояд: маҳз 

дунявият шароит фароҳам меорад, ки 

фарҳанги миллӣ бо арзишҳои динӣ вобаста 

ба ниёзҳои ҷомеа рушду такомул ёбанд ва 

мардум расму оинҳоро озодона риоя карда, 

талаботи эътиқодии худро қонеъ созанд». 
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карда шудааст. Дар давлатҳои атеистӣ бошад, атеизм қисми мафкураи (идеологияи) давлатӣ 
маҳсуб ёфта, ташкилотҳои динӣ аз ҷониби ҳокимият таъқиб мешаванд. Ба сифати мамолики 
хусусияти атеистидошта собиқ ҷумҳурии Франсия, Иттиҳоди Шӯравӣ  ва Албания шинохта 
шудаанд. Давлати клерикалӣ давлате мебошад, ки дар он ягон дин мақоми давлатӣ надошта, 
давлат метавонад қисме аз функсияҳои иҷтимоии худро ба ташкилотҳои динӣ вогузор намояд. Аз 
ҷумла, давлатҳои Британияи Кабир, Дания, Исроил, Испания, Норвегия, Шветсия, Ҷопонро 
метавон ба гурӯҳи давлатҳои клерикалӣ ворид намуд. Дар давлати теократӣ бошад ҳокимияти 
давлатӣ ба ягона ташкилоти динии мақоми давлатидошта тааллуқ дошта, меъёрҳои ҳуқуқии динӣ 
сарчашмаи асосии қонунгузории давлатиро ташкил медиҳанд. Намояндагони ин намуд давлатҳо 
Эрон, Марокаш, Покистон ва Арабистони Саудӣ ба ҳисоб мераванд. Дар адабиёти илмӣ асосан 
ду роҳи давлатии мубориза ба ҳаракатҳои ифротгароӣ муқаррар карда шудаанд: либералӣ (ИМА) 
ва консервативӣ (Олмон). Дар низоми ҳокимияти оммавӣ, ҳокимияти давлатӣ нисбат ба 
худидоракунии маҳаллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мавқеъ ва масъулияти муҳимро дар ташкили 
фазои босубот, зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои ҳар як фарди ҷомеа дорад. Дар 
илми сотсиология одатан намудҳои давлатҳои дунявӣ ва ғайридунявӣ тасниф шудаанд. Вобаста 
ба муносибати давлат ба ташкилотҳои динӣ чор намуди давлат: дунявӣ, клерикалӣ (калисоӣ), 
теократӣ (Худо ва ҳокимият) ва атеистӣ муқаррар гардидаанд. Барои он ки муносибати давлатро 
бо дин фаҳмиданӣ бошем, бояд, пеш аз ҳама, ба кадом намуд тобеъ будани давлатро муайян 
созем. Таснифи давлатҳои дунявӣ асосан аз рӯи ду аломат: мавҷуд будани шарикии давлат ва 
ташкилотҳои динӣ, инчунин, дараҷаи таъсиррасонии дин ба низоми сиёсии давлат ба амал 
бароварда мешавад. Аз рӯи аломатҳои зерин давлатҳои дунявӣ ба чор намуд ҷудо карда 
мешаванд: преференсиалӣ (афзалиятдошта), эквипотенсиалӣ (дорандаи неруи ягона) давлат 
кӯшиш менамояд, ки ташкилотҳои диниро дар ҳаёти давлатӣ маҳдуд намояд, контаминатсионӣ 
(алоқамандӣ), идентификатсионӣ (ҳаммонандӣ, баробаркунӣ) - ҳамкории давлат бо ташкилотҳои 
динӣ ба роҳ монда мешаванд.  

Барои реҷаи ҳуқуқии ташкилотҳои динӣ дар давлати дунявӣ чунин махсусиятҳо ҷой доранд: 
- давлат ба ҳуқуқу озодии шаҳрвандон барои интихоби дин ва тобеияти онҳо ба дин, тарбияи 

кӯдакон аз ҷониби падару модар ва ё шахсони ивазкунандаи онҳо дар асоси иродаи динии худ, бо 
назардошти риояи ҳуқуқ ва озодии кӯдакон ба озодии виҷдон ва интихоби дин дахолат намекунад; 
давлат ба фаъолияти ташкилотҳои динӣ ба истиснои ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории ҷорӣ 
дахолат намекунад; давлат фаъолияти хайриявии ташкилотҳои динӣ, ҳамчунин, аз ҷониби онҳо 
татбиқ намудани барнома ва чорабиниҳои маърифатӣ-равшаннамоиро дастгирӣ менамояд; давлат ба 
ташкилотҳои динӣ имтиёзҳои андозсупорӣ ва барои таъмир, беҳдошт ва ҳифзи иншооти фарҳангӣ, 
таъмини омӯзгорон барои таълими фанҳои умумӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии аз 
ҷониби ташкилотҳои динӣ таъсисдодашуда  дастгирии моддиву молиявӣ мерасонад;  ба ташкилотҳои 
динӣ иҷрои вазифаҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ва мақомоти 
худидоракунии маҳаллиро вогузор намекунад; ба ташкилотҳои динӣ иҷрои вазифаҳои мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллиро вогузор 
намекунад; қадрдонии паҳнкунандагони иттилооти мусбии хусусияти созанда дошта, ки ба 
таҳкими аркони давлатдории демократӣ мусоидат мекунад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчанд 99% шаҳрвандон мусулмонанд, вале ҷомеаи он дунявӣ 
мебошад. Оину фарҳанги миллии тоҷикон аз арзишҳои исломие, ки ба қонунгузории 
амалкунандаи кишвар мухолифат накарда, фарҳанги умумиинсониро пайгирӣ мекунанд, 
сарчашма мегиранд.  

Таърих исбот менамояд, ки дар марҳалаҳои аввалини давлатдории тоҷикон аломатҳои 
давлатдории дунявӣ мавҷуд буданд. Чунончи, дар аҳди Сомониён ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси 
гуногунандешии ҳуқуқӣ пеш мерафт. Баробари низоми ҳуқуқии ислом, дар ҳудудҳои паҳновари 
давлати Сомониён мактабҳои ҳуқуқии авастоӣ, буддоӣ ва конфутсиягӣ низ амал мекарданд. 
Давлатдории пешазинқилобии тоҷиконро низоми якҷояи ҳуқуқии исломӣ, урфӣ ва имперӣ идора 
менамуданд. Дар замони Шӯравӣ, тибқи модаи 52-и Конститутсияи Иттиҳоди Ҷамоҳири 
Шӯравии Сотсиалистӣ ба шаҳрвандони Шӯравӣ озодии эътиқод, яъне ҳуқуқи пайравии дилхоҳ 
дин кафолат дода шуда буд. Баъди ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ, дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фазои воқеии озодии эътиқод ва плюрализми динӣ ба миён омад. Принсипи асосии 
низоми сиёсӣ, ки Тоҷикистони соҳибистиқлол ихтиёр намудааст, дар Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дарҷ ёфтааст, ки мутобиқи моддаи якуми он «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати 
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соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад». Дар асоси Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва озодиҳои тамоми шаҳрвандон, новобаста аз миллат, қавмият, 
дин ҳимоят мегарданд. Тамоми халқу миллатҳое, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зиндагӣ мекунанд, дар маҷмуъ, як ҷомеаро ташкил дода, дӯстона бо ҳам зиндагӣ мекунанд ва 
мушкилоти ба амал омадаро якҷоя бартараф менамоянд. Аз давраи қадим то ба имрӯз тоҷикон 
дар муносибат ба фарҳангу анъанаҳои халқҳои дигар муносибати таҳаммулгароёна дошта, дар ин 
раванд арзишҳои миллӣ ва диниро дар доираи манфиатҳои фарҳанги миллӣ ҳифз намудаанд. Дар 
асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои батасвибрасида, таъмини ҳуқуқии 
шаҳрванд дар муносибат ба дин кафолат дода мешавад ва ҳар кас метавонад ба ягон дин пайравӣ 
кунад ва ё накунад. Дар моддаи 26 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин омадааст: «Ҳар 
кас ҳақ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя 
бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ 
иштирок намояд».  

Новобаста аз муносибат ба дин ва мансубияти динӣ, мутобиқи моддаи 4-и Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ҳама (шаҳрвандон, шаҳрвандони 
хориҷа, шахсони бешаҳрвандӣ) баробаранд. Ба мақом ва муҳити дунявияти давлат зуҳуроти 
экстремизм (ифротгароӣ), терроризм (даҳшатафканӣ), фундаментализм (бунёдгароӣ), фанатизм 
(таассубгароӣ) ва радикализм (тундгароӣ), фаъолияти гурӯҳҳои фашистӣ, ҳаракатҳои шовинистӣ ва 
ҷунбишҳои маҳалгароӣ, мазҳабгароӣ, ташвиқоти низоми теократӣ ва атеизм метавонанд таҳдид 
кунанд. Мавқеи давлат вобаста ба идоракунии фазои идеологии давлат, новобаста аз озодии сухан, 
гуногунандешии сиёсӣ ва дигар арзишҳои демократӣ қатъӣ мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шаҳрвандон ҳуқуқи ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла, ҳизби хусусияти динӣ доштаро 
дода, озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбори умумро барои онҳо кафолат медиҳад. 
Дар баробари ин, Конститутсия таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсиро, ки 
нажодпарастӣ, миллатгароӣ, хусумат, таблиғот ва ташвиқотеро, ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, 
нажодӣ, миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ намудааст.  Суръат гирифтани экстремизм ва 
терроризми динӣ дар ислом ба муаммои глобалӣ табдил ёфта, боиси вазнин гаштани ҳаёти 
мусулмонони олам, хавфи парокандашавии давлатҳои исломӣ ва дунявии мусулмоннишин ва 
ҳамчунин паҳнкунии исломҳаросӣ миёни мардум гаштааст. Пӯшида нест, ки ташхиси ақоиди 
ҷадиди миёни ҷомеа паҳншаванда, муайянкунии пайомадҳои он то ошкорсозии хусусиятҳои 
ифротӣ ва оқибатҳои харобиовари онҳо мушкилии навро барои қонунгузор ва неруҳҳои ба он 
муборизабаранда ба миён меорад. Масалан, вақте ки салафиҳо ҳамчун ҳаракати мазҳабӣ миёни 
ҷомеаи Тоҷикистон ба ташвиқот шуруъ намуданд (Аввалин тазоҳуротҳои пайравони ақоиди 
салафӣ дар Тоҷикистон соли 2000-ум ба қайд гирифта шуда, бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соли 2008 фаъолияти ҳаракати Салафия дар қаламрави кишвар манъ карда шуд), то 
лаҳзаи ошкор кардани хислати ифротгароӣ ва террористии онҳо 8 сол гузашт, ки дар ин муддат 
ин неру тавонист садҳо пайрав ва тарғибгари худро миёни ҷомеа пайдо кунад. Имрӯз дар 
муноқишаҳои Сурия, Ироқ ва Афғонистон зиёда аз ҳазор нафар шаҳрванди Тоҷикистон ҳамчун 
тарғибгарони ақоиди экстремистии салафия ба муноқиша пайвастанд. Аз ҳамин лиҳоз, барои аз 
байн бурдани чунин фазои идоранашаванда баланд бардоштани маърифат ва зиракии сиёсии 
шаҳрвандон беш аз пеш тақозои замон гаштааст. 

Ҳамин тариқ, иштирок дар ҳаёти сиёсии кишвар, ҳифзи Ватан ва манфиатҳои он вазифаи 
муқаддас ва конститутсионии ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад.  Пайғамбари ислом Муҳаммад 
(с.) фармудааст, ки «Рифоҳи зиндагӣ, яъне осоиши рӯзгор дар амният аст». Бинобар ин, 
фаъолгардонии масъулият ва ташаббуси шаҳрвандӣ ба мақсади дифоъ аз манфиатҳои давлату 
ҷомеа, ҳифзи ҳаёти осоишта, ягонагиву ризоияти халқи Тоҷикистон аз зарфиятҳои муҳим ва 
аввалиндараҷаи давлат эътироф карда мешаванд. 

 
А. Р. ОДИНАЕВ –  

мудири кафедраи таҳсилоти касбии  
Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва  

бозомӯзии кормандони соҳаи маориф,  
номзади илмҳои фалсафа, дотсент, 

А. ОРИФОВ –  
дотсент, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ПРЕЗИДЕНТИ МО 

 

РАҲҶӮИ БАХТИ ХАЛҚӢ, ЭЙ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
 

(Як машғулияти тарбиявӣ) 
 

 

 

 

 

 

 

Мавзуъ: Нақши Пешвои миллат дар рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол 
Васоити аёнӣ: портрети Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, харитаи сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, китобҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. 

Донишҷӯ бояд донад: халқи тоҷик миллати тамаддунофару хештаншинос аст; 
Донишҷӯ бояд тавонад: ба воситаи китобҳои илмӣ дониши худро мустаҳкам намуда, аз 

таърихи гузаштаи худ хабардор гардад. 
Равиши машғулият: 
1. Нахустгуфтор 
Машғулият бо танинандоз гардидани суруд 

бахшида ба Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оғоз меёбад. Сипас, сухани 
муқаддимавии омӯзгор ироат мегардад: 

– Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
таҳкими сулҳу субот, пешрафти сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва аз ҷониби давлатҳои дунё 
эътироф гардидани Тоҷикистон чун давлати 
соҳибистиқлол саҳми босазои худро гузоштанд. 
Замоне ин фарзанди фарзонаи миллат 
масъулияти роҳбариро бар дӯш гирифтанд, ки Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо рӯзҳои 
душвортарини ҳаёти сиёсиро паси сар мекард, на дар дохил ва на дар хориҷи кишвар нафаре ба 
ояндаи давлат, халқу миллати тоҷик умед надошт. Баъд аз ба имзо расидани Созишномаи 
истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ рукнҳои Истиқлолият устувору побарҷо гардида, вожаи 
ваҳдат вирди забони мардуми тоҷик гашт. Бо шарофати ваҳдати миллӣ Тоҷикистон ба 
комёбиҳои беназир ноил гардид. Пешвои миллат баъд аз ба сари қудрат омадан ба мардуми 
шарафманду азиятдидаи тоҷик муроҷиат карда чунин гуфтанд: «Бародарон, хоҳарони азиз, 
хамватанони муҳтарам! Ман ба ҳар яки Шумо дар давраи барои Ватан хеле душвор муроҷиат 
карда, ба заковати шумо, ки ворисони фарзандони баруманди тоҷик ҳастед, бовар мекунам. Ман 
қасам ёд мекунам, ки тамоми донишу таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор 
намудани сулҳ равона карда, барои гулгулшукуфоии Ватани азизам содиқона меҳнат мекунам. 
Барои ноил шудан ба ин нияти муқаддас, агар лозим шавад, ҷон нисор мекунам, чунки ман ба 
ояндаи неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи халқи азияткашидаам бовар дорам». 

Пешвои миллат барои истиқрори сулҳ, таҳкими давлатдорӣ, барои раҳо намудани давлат аз 
бунбасти коммуникатсионӣ, ободу зебо намудани меҳани аҷдодӣ, пешрафти иқтисодӣ, ҷаҳонӣ 
намудани ватани чоноҷонамон хизмати арзанда карданд.  

2. Ба воситаи проектор филми мустанад доир ба бесарусомониҳои солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ намоиш дода мешавад. 

Бемисл шамъчароғӣ, эй раҳнамои миллат, 

Раҳҷӯи бахти халқӣ, эй раҳкушои миллат. 

Дастони Сулҳу Ваҳдат бо хуни дил навиштӣ, 

Аз хишти ҷисму ҷонат кардӣ бинои миллат. 

Низом ҚОСИМ 
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Донишҷӯи 1: Қироати шеъри “Ту омадӣ ба майдон, эй Пешвои миллат”. 
Донишҷӯи 2: – Истиқлолият неъмати волотарин ва гавҳари ноёб барои ҳар як инсони 

ватандор аст. Шукргузорӣ аз тақдир менамоем, ки миллати поксиришту фурӯтан, ғаюру 
дарёдилу хирадманди тоҷик 9 сентябри соли 1991 ба Истиқлолии миллии худ насиб гашт. 
Миллати сарбаланди тоҷик бо рӯҳбаландии бузург аз ин неъмати бебаҳои таърих шукргузорӣ 
карда, барои пойдории пояҳои давлатдории навин камари ҳиммат баст. 

Донишҷӯи 3: – Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ дар замоне баргузор гардид, ки кишвари 
тозаистиқлоли мо оғӯштаи хуну хок, бесарусомонӣ, даргириҳои сиёсӣ буд. Маҳз дар ҳамин 
Иҷлосияи тақдирсози миллат вакилони мардумӣ бо боварии якдилона Эмомалӣ Раҳмонро ба 
вазифаи Раиси Шӯрои Олӣ интихоб карданд. 

Донишҷӯи 4: – Бо ташаббуси Пешвои миллат 29 октябри соли 2009 дар конфронси 

ҷумҳуриявӣ бахшида ба 15–умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми 

олие пешниҳод гардид, мутобиқи он ҳамасола 24 ноябр рӯзи Парчами миллӣ ҳамчун ифтихори 

давлатдорӣ ва ватандорӣ ҷашн гирифта мешавад. Парчам яке аз рамзҳои асосиву муқаддаси 

давлатдории миллӣ ба ҳисоб рафта, ҳисси ифтихори ватандории шаҳрвандонро баланд 

мебардорад. 

Донишҷӯи 5: – 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки 

он аввалин санади меъёрӣ-ҳуқуқии Тоҷикистони соҳибистиқлол буд ва асоси сиёсати 

давлатдории навини тоҷикон гашт. Он барои миллати тоҷик ҳамчун рӯйдоди муҳимми тақдирсоз 

сабт гардид. Бо қабули Конститутсия давраи навини давлатдории ҳуқуқбунёди демократӣ, 

давраи мустақили рушди иқтисодиву сиёсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ба роҳ монда шуд. 

Донишҷӯи 6: – 27 июни соли 1997 бо ба тасвиб расидани «Созишномаи истиқори сулҳ ва 

ризоияти миллӣ» ваҳдати миллати тоҷик, якпорчагии Тоҷикистони азизи мо исбот гардид. Сулҳи 

беназири тоҷикон миллатро обутоб дод. Тоҷикистон чун субъекти мустақили ҳуқуқ ва 

муносибатҳои байналмиллалӣ эътироф ва дар харитаи сиёсии ҷаҳон ҷойгоҳи худро дарёфт. 

Донишҷӯи 7: – Барои арҷгузорӣ ба таърихи ниёгон соли 2020 5500-солагии Саразми бостон 

аз оғозгоҳи тамаддуни кишвар таҷлил гардид. Арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги пурифтихор, эҳёи 

оину анъанаҳои неки аҷдодӣ, тарғиби мероси ниёгон ва ҳифзи ёдгориҳои моддиву маънавии 

халқи тоҷик бо ташаббусу дастгирии бевоситаи Пешвои муаззами миллат бошукӯҳ ҷашн гирифта 

шуд. 

Донишҷӯи 8: – Пешвои миллат дар таълиму тарбияи донишомӯзии ҷавонон ва таҳкими 

фанҳои дақиқу риёзӣ диққати ҷиддӣ дода, солҳои 2020-2040-ро «Солҳои рушд ва омӯзиши 

фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ» эълон карданд, ки он барои рушди фанҳои дақиқ заминаи 

мусоид фароҳам овард. 

Донишҷӯи 9: – Эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» 

шавқу завқи ҷавонон, наврасон ва калонсолонро ба мутолиаи китоб, хештаншиносӣ, ба шеъру 

шеърхонӣ зиёд намуд. 

Донишҷӯи 10: – Бале, матонату мардонагии Эмомалӣ Раҳмон якҷоя бо хиради азалии 

мардум имкон дод, ки бо аввалин қадамҳои худ дар арсаи сиёсат дар дилу дидаи садҳо ҳазор 

ҳамватанони худ шуълаи умед бахшанд. 

Омӯзгор: – Имсол мардуми тамаддунофари тоҷик 30-солагии Истиқлоли давлатии худро 

таҷлил намуд. Комёбиҳои рӯзафзунеро, ки халқи тоҷик дар тӯли 30 соли соҳибистиқлолӣ бо 

роҳбарии сиёсатмадори хирадманду дурандеш Эмомалӣ Раҳмон ба даст овард, воқеан, боиси 

ифтихоранд. Ин шахсияти барҷастаи таърих Тоҷикистони соҳибистиқлолро дар солҳои 90-ум аз 

вартаи ҳалокатбору мудҳиш берун бароварда, ноумедӣ, тарсу ҳаросро аз дили 

мардум дур карданд. 
Донишҷӯён дар назди тахтаи синф дар васфи Пешвои миллат шеърҳо ва 

гуфторҳои ситоиширо қироат карданд. 

Соҷида ТЕМИРОВА – 

омӯзгори таърихи Коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент 
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ТАЪРИХ 

 

АҲАМИЯТИ  

ТАЪРИХИИ ИҶЛОСИЯИ 

САРНАВИШТСОЗИ 

МИЛЛАТ 
 
Моҳияти таърихии иҷлосияи мазкур дар 

он буд, ки бо шарофати қабул намудани 

қарорҳои зарурӣ низоми давлатдории дар 

натиҷаи низоъҳои дохилӣ фалаҷгаштаи 

ҷумҳурӣ барқарор ва давлати навистиқлоли 

тоҷикон аз вартаи ҳалокат ва нобудшавӣ 

раҳо гардид. Воқеан, соли 1992 Тоҷикистон 

ба буҳрони шадиди сиёсӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мувоҷеҳ гашта, ба муқовимати сиёсӣ-ҳарбии 

гурӯҳҳои мухталиф табдил ёфт. Дар аввалҳои моҳи сентябри соли 1992 Президенти вақти 

Тоҷикистон  Раҳмон Набиев дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз ҷониби неруҳои мусаллаҳи 

мухолифин дастгир ва иҷборан ба истеъфо равон карда шуд. Ин ҳодиса ба авҷи минбаъдаи 

муборизаҳои низомӣ байни неруҳои даргир ва фалаҷ гаштани фаъолияти сохторҳои давлатии 

кишвар оварда расонд.  Пойтахти 

ҷумҳурӣ  ва минтақаҳои ҷанубии 

кишвар ба саҳнаи даргириҳои 

мусаллаҳона ва ҷанги 

бародаркуш мубаддал гаштанд. 

Дар чунин вазъияти хеле 

хатарнок ва мудҳиш Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ягона мақомоти давлатие буд, ки 

фаъолияти худро идома медод ва 

баргузор намудани иҷлосия 

ягона имконияти пешгирии 

вусъати муноқишаи шаҳрвандӣ, ҷангу хунрезиҳо ва наҷоти кишвар буд. Ба сабаби дар шаҳри 

Душанбе мавҷуд набудани шароити таъмини амнияти вакилон ва иштирокдорони иҷлосияи 

даъватшаванда, Президиуми Шӯрои Олӣ қарор қабул кард, ки он дар шаҳри Хуҷанд баргузор 

гардад. 

Фаъолияти роҳбарияти навинтихоби Шӯрои Олӣ таҳти роҳбарии Сарвари давлат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бевосита дар доираи кори Иҷлосия бо ворид кардани муҳимтарин ва 

заруртарин тағйирот ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи умумӣ», «Дар бораи 

гурезаҳо» ва баррасии дигар масъалаҳои доғи рӯз оғоз гардид. Дар ин иҷлосия, ҳамчунин, 

саркардаҳои гурӯҳҳои мухталифи даргир савганд ёд карданд, ки ба хотири таъмини сулҳу субот 

дар ҷумҳурӣ бо ҳам оштӣ намуда, ба ҷангу низоъҳо хотима мебахшанд. Бояд қайд кард, ки 

Иҷлосияи таърихии XVI дар раванди таъмини сулҳу субот, ризоияти саросарии ҷомеа, вусъати 

худогоҳиву худшиносӣ, ифтихору ҳувияти миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, таъмини ваҳдати 

халқи тоҷик нақши муассир гузошт. Дар ҳамин замина, минбаъд ташаккули андешаи созанда ва 

муосири миллии мо тадриҷан шуруъ гардид. 

Дар таърихи ҳар халқу миллат 

ҳодисаҳои таърихие рух медиҳанд, ки онҳо 

тақдири миллатро дар давоми садсолаҳо 

муайян мекунанд, халқу миллатро аз 

нобудшавӣ ва парокандашавӣ эмин дошта, 

ба ояндаи дурахшон ҳидоят менамоянд. 

Ҳамин гуна воқеияти таърихӣ Иҷлосияи 

XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад, ки 16 ноябри соли 1992 дар 

шаҳри бостонии Хуҷанд баргузор гардида, 

нақши муҳимеро дар инкишофи 

минбаъдаи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ, 

фарҳангиву ҳуқуқӣ ва сиёсӣ бозидааст. 
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Ҳадафи асосӣ аз ин иқдомот, амалан таҳти як парчам ва рамзҳои давлати мустақил гирд 

овардану муттаҳид сохтани неруҳои гуногуни сиёсӣ, гурӯҳҳои силоҳбадаст ва тамоми мардуми 

ошуфтаву парешонгаштаи Тоҷикистон буд. Зеро дар он айём қисми зиёди омма, ки огоҳона ё 

ғайриогоҳона ба сиёсат гароида буданд, пойбанди талошҳои афзалият додан ба манфиатҳои 

маҳдуди маҳаллӣ буданд. Дар чунин шароит қабул намудани рамзҳои давлатӣ - Нишон ва 

Парчами миллӣ ва муайян сохтани самтҳои минбаъдаи рушди кишвар ба сӯи ҷомеае, ки ҷавобгӯи 

манфиатҳои кулли мардум ва мутобиқ ба меъёрҳои ҷомеаи мутамаддин бошад, аз ҷумлаи 

масъалаҳои умдатарини кори иҷлосия маҳсуб меёфт. 

Бо сайъю кӯшиши роҳбарияти давлат,  ҷиҳати ба роҳ мондани гуфтушунид бо мухолифин 

барои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ, ба ин раванд Созмони Милали Муттаҳид, Созмони 

амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, инчунин, якқатор давлатҳои дӯст, аз қабили Федератсияи 

Россия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, 

Қирғизистон ҷалб карда шуданд. Раёсати Шӯрои Олӣ ва Шӯрои вазирон, бо дарназардошти 

таъмини амнияти мардум, беҳбуд бахшидан ба сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ва аз вартаи 

мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ берун овардани халқ як силсила қарору фармонҳоро қабул 

карданд. Бештари ин қарору фармонҳо барои ҳаллу фасли масъалаҳои доғи рӯз, ба монанди 

авфи умумӣ, халъи силоҳ, мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ, таъмини мардум бо 

хӯрокворӣ,зиёд намудани маош, мустаҳкам кардани муносибатҳои байналмилалӣ  равон 

карда шуда буданд. Барои пурра ба эътидол овардани вазъияти дохилии кишвар роҳбарияти 

Тоҷикистон кӯшиш намуд, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорӣ, системаи судӣ ва мақомоти 

ҳифзи тартиботу қонунро ҳамаҷониба мустаҳкам намоянд. 

Иҷлосияи сарнавиштсоз ва рушди дипломатияи истиқрори сулҳ соли ҷорӣ дар таърихи 

навини давлатдории Тоҷикистон бо ду санаи муҳим – бистсолагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва понздаҳсолагии Рӯзи ваҳдати миллӣ хотирмон мебошад. Ин ду воқеаи 

таърихӣ ба шарофати иродаи қавӣ ва хиради азалии халқи куҳанбунёди тоҷик марҳилаи 

тақдирсоз ва нуқтаи ибтидоии тағйироти созанда маҳсуб меёбанд. Имрӯз, бо мурури вақт, 

воқеаҳои гузаштаро пеши назар оварда, омилҳои саршавии ҷанги шаҳрвандиро чунин собит 

намудан мумкин аст. 

Бояд тазаккур дод, ки иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳро 

барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии 

Тоҷикистон боз карда, поягузори ҳамдигарфаҳмӣ, ризоияти миллӣ ва мусолиҳаи тоҷикон гардид. 

Маҳз ба шарофати ду воқеаи таърихӣ - Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва имзои Созишномаи сулҳ ва истиқрори ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон 

муяссар гашт, ки асосҳои давлатдорӣ ва шохаҳои фалаҷшудаи ҳокимият барқарор ва 

пойдевори Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон мустаҳкам карда шавад. Муҳим он ки дар 

кишвар ваҳдату ягонагӣ, сулҳ ва устувории иҷтимоиву сиёсӣ, фазои озоду созанда 

ҳукмфармо гардид. Тоҷиконро аз қадим ҳамчун миллати сулҳҷӯй, созанда ва фарҳангсоз 

мешиносанд. Тӯли асрҳои мавҷудияташ, новобаста аз мушкилоту монеаҳое, ки мунтазам 

садди роҳ мегарданд, ин миллат тавонист хусусиятҳои ба худ хоси созанда ва хиради азалиро 

нигоҳ дорад. Дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир, ки тағйироти иҷтимоии харобиовар, задухӯрд 

ва хунрезиҳои шадид зиёд ба амал меоянд, таҷрибаи бо роҳи дипломатӣ ба эътидол овардани 

низоъ бағоят муҳим аст. 

 

Акмал ИБОДУЛЛОЕВ – омӯзгори 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес 

ва сиёсати Тоҷикистон 
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МАОРИФ ВА ИЛМ 
 

БО АФСОНА ГУФТАН 

ДАВЛАТ ПЕШ 

НАМЕРАВАД 

 
Вале баъдҳо, ончунон ки аз таърих аён 

мегардад, аз ин анъанаи нек на ҳама 

зимомдорони давр истифода кардаанд. Дар 

замони Истиқлоли давлатии Тоҷикистон ин 

анъанаи ибратомӯз бо ибтикори Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар мазмун ва ҷилои тоза эҳё карда 

шуд. Пешвои миллат тайи чанд соли охир 

пеш аз ҷашни Наврӯз бо аҳли зиёи кишвар 

вохурӣ намуда, аз бурду бохти илм 

натиҷагирӣ менамоянд ва доир ба рушду пешрафт ва мушкилоти соҳаи маориф, фарҳанг бо 

равшанфикрони кишвар машварат меороянд. 

Ҳамзамон, таъкид бояд кард, ки суханронии Президенти кишвар ҳангоми вохӯрӣ бо 

кормандони соҳаи илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат аз рӯйи мазмуну муҳтаво идомаи 

мантиқии Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олии мамлакат буд. Ин мулоқот бо фарогирии 

масъалаҳо, таҳлили амиқи вазъи илму фарҳанг, ошкор намудани камбудиҳо, пешниҳоду 

дастурҳои мушаххас ва чандин вижагиҳои дигар аз вохӯриҳои қаблӣ, воқеан, фарқ мекард. 

Сарвари давлат дар ин вохӯрӣ 

дархосту интизориҳои Ҳукуматро аз 

олимони кишвар ташхису тадқиқ 

намуда, дар назди кормандони илм 

вазифаҳои басо муҳиму стратегӣ 

гузоштанд. “Дар вохӯрии имрӯза, – 

таъкид дошт Президенти кишвар, - 

тасмим гирифтаем, ки андешаҳои 

худро доир ба дурнамои рушди илм, 

маориф, беҳтар намудани омӯзиши 

илмҳои табиатшиносӣ ва риёзиву 

дақиқ, ташаккули тафаккури техникӣ ... 

сатҳу сифати тарбияи кадрҳои илмӣ баён... ва камбудиву норасоиҳоро баррасӣ карда, вазифаҳоро 

барои пешрафти минбаъдаи илм ва таҳкими робитаи он ба истеҳсолот мушаххас созем.” 

Бояд аз рӯйи инсоф иқрор шуд, ки Роҳбари давлат дар суханрониҳои қаблии хеш низ борҳо 

аз нокифоя ва камманфиат будани дастовардҳои илмии олимони кишвар изҳори нигаронӣ карда 

буданд, вале дар мулоқоти навбатӣ аз қаноатбахш набудани рушди илми ватанӣ ҷиддитару хеле 

муассир ибрози андеша намуданд. 

Президенти кишвар барҳақ ва хеле бамаврид изҳори нигаронӣ карданд, ки дар гузашта ба 

шароити душвори иҷтимоӣ – иқтисодӣ, молиявӣ ва нооромии авзои замона нигоҳ накарда, 

олимону мутафаккирони халқи тоҷик, аз қабили Абуалӣ ибни Сино, Абунасри Форобӣ, 

Дар аҳди салтанати хонадони 

Сомониён як иқдоми неки амирони 

Сомонӣ ба ҳукми анъана даромада буд. Дар 

омад - омади Наврӯз, ки сари сол маҳсуб 

меёфт, амири вақт бо аҳли илму адаб 

мулоқот мекард. Ҳангоми чунин вохӯриҳо, 

ки озод мегузашт, амир аз мушкилоти 

аҳли қалам огаҳ гашта, арзу дод ва 

дархосту пешниҳодҳои онҳоро мешунид. 

Дар ин гуна мавридҳо аз ҳар гуна нуқсонҳо 

ва беадолатиҳои рухдодаи ба амир 

маълумнабуда сухан мегуфтанд ва амир 

барои ислоҳи онҳо иқдом намуда, аз 

маслиҳату машварат ва пешниҳодоти 

заковатмандону соҳибназарон дар 

идоракунии давлат истифода мебурд. 
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Абумаҳмуди Хуҷандӣ, Абурайҳони Берунӣ, Закариёи Розӣ ва даҳҳо донишманди дигар бо 

дастовардҳои илмии хеш, ки имрӯз ҳам қимати илмиашонро гум накардаанд, шуҳрати ҷаҳонӣ 

пайдо намуданд, вале илми муосири тоҷик бо вуҷуди имкониятҳои мавҷуда ва дастгириҳои 

амалии Ҳукумат талаботи ҷомеа ва давлатро қонеъ карда наметавонад. 

Аз рӯйи адолат бояд иқрор шуд, таҳлилу мулоҳиза, таклифу пешниҳод ва дастуру 

супоришҳои ироагардида баҳри рушд ва тақвияти илми ватанӣ гувоҳи он буданд, ки Сарвари 

давлат аз ҳолати воқеӣ, мушкилоту нозуктарин нуктаҳои соҳаҳои гуногуни илми кишвар огоҳии 

комил доранд ва хоҳони онанд, ки илми ватанӣ аз ҳолати карахтӣ баромада, ба қувваи 

истеҳсолкунанда мубаддал гардад. 

Ин ҷо мо перомуни ҳамаи масъалаҳои дар суханронии Пешвои миллат матраҳгардида сухан 

намегӯем ва таваҷҷуҳи ҷомеаро танҳо ба баъзе паҳлуҳо ва вижагиҳои раванди аттестатсияи 

кормандони илмӣ – техникии тахассуси олӣ ҷалб менамоем. 

Мусаллам аст, ки дастовардҳои соҳаҳои гуногуни илми ватанӣ аз сатҳу сифати кадрҳои илмӣ 

– техникӣ сахт вобастагӣ дорад. Ин ё он соҳаи илмро танҳо мутахассисони донишманд, 

соҳибтаҷрибаю варзидаи ҳамон соҳа хуб дарк мекунанд. Азбаски рушди ояндаи илми ватанӣ ба 

сатҳу сифати таҳқиқоту кашфиёти олимонаш иртиботи қавӣ дорад ва аттестатсияву 

баҳогузории ниҳоии онро Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба уҳда дорад, мо ҳаргиз хоҳони он нестем, ки дар кишвар теъдоди олимони 

беилм зиёд гардад. 

Аз рӯйи инсоф бояд иқрор шуд, ки ин раванд бо дарназардошти он, ки дар Тоҷикистон 

таҷрибаи аввалин асту Комиссия ҳамчун ниҳоди навбунёд бо сабабҳои аз мо новобаста ҳанӯз 

аз иқтидори зарурии неруи инсонӣ, пойгоҳи мукаммали моддӣ - техникӣ бархӯрдор нест, 

мушкилию вижагиҳои хоси худро дорад. Аз ҷониби дигар, олимони мо сершумор нестанд ва 

қариб ҳама якдигарро мешиносанд ва ин ҳолат ба раванди аттестатсияи кадрҳо, баҳогузории 

одилонаву беғаразонаи диссертатсияҳо то андозае нақши манфии худро мегузорад. 

Рости гап, то мулоқот бо Пешвои миллат кормандони Комиссияро як навъ рӯҳияи 

афсурдаҳолӣ фаро гирифта буд. Вале баъди суханронӣ ва таъкидҳои Пешвои миллат, ки ҷомеаи 

илмиро ба поквиҷдонӣ, ҷиддият, тозакорӣ даъват менамуд, ба кормандони Комиссия аз нав 

ҳисси рӯҳбаландӣ бахшид. 

Инак, таҷрибаи сесолаи амалии Комиссия, таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти шӯроҳои 

диссертатсионӣ, шӯроҳои экспертӣ ва воридшавии парвандаҳо бо дархости дараҷаҳо ва унвонҳои 

илмӣ баръало нишон доданд, ки ин раванд ҳанӯз аз камбудиҳо орӣ нест, назари тоза ва беҳбудӣ 

мехоҳаду ҳанӯз корҳои зиёде дар пеш аст. 

Таҷрибаи фаъолияти шӯроҳои диссертатсионӣ нишон дод, ки на ҳамаи шӯроҳо ба 

диссертатсияҳо муносибати ҷиддӣ доранд ва объективона баҳогузорӣ мекунанд. Диссертатсияҳо 

дар зинаҳои аввал – кафедраҳо, шуъбаҳо ҷиддӣ муҳокима намешаванд, роҳбарони илмӣ бо 

шогирдон боҳавсала кор намекунанд, сахтгир нестанд ва диссертатсияҳоро бодиққат 

намехонанд. Гузашта аз ин, экспертҳои дохилӣ ва муқарризони расмӣ низ рисолаҳои илмиро 

бодиққат намехонанд. Дар муассисаи тақриздиҳанда бояд диссертатсияҳо аз ҷониби 

мутахассисон баҳогузорӣ гардида, ҷиддӣ ва ботафсил муҳокима шаванд, вале мутаассифона, ин 

кор аксаран рӯякӣ мегузарад. Ҳамин гуна муносибати саҳлангорона боис мешавад, ки баъзан 

диссертатсияҳои сусту орӣ аз дастовардҳои илмӣ ва пурғалат аз шӯроҳои диссертатсионӣ 

мегузаранд. Албатта, чунин ҳимояҳо ва сатҳи тахассусии муаллифи диссертатсия саволҳои 

зиёдеро дар пай дошта, шакку шубҳаҳоро ба миён меорад. Ҳамаи ин ҳолатҳо салоҳиятнокии 

чунин шӯроҳои диссертатсиониро то андозае зери суол мебаранд. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки бархе аз ҷавонони довталаби дараҷаи илмӣ на бо мақсади олими 

ҳақиқӣ шудану аз роҳи илм ба Ватан хизмат кардан, балки бо нияти дар оянда соҳибмансаб 
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гардидан ба диссертатсиянависӣ даст мезананд ва инро пинҳон ҳам намекунанд. Чунин 

муносибати ҷавонон ба илм, ки тамоюли афзоиши он ба мушоҳида мерасад, пайомади ногувор 

дошта, хатарнок ҳам мебошад. Зеро иддае аз онҳо барои ба ин мақсад расидану соҳиби дипломи 

дараҷаи илмӣ шудан, аз роҳҳои ғайриқонунию воситаҳои носавоб низ кор мегиранд. Пас, биёед, 

аз рӯйи адлу инсоф қазоват кунем, аз ин гуна “олимон” илми ватанӣ чӣ бурд ҳосил мекунад?! 

Дар замони Шӯравӣ интихоби олими оянда аз курсии донишҷӯӣ аз зумраи ҷавонони 

соҳибистеъдод ҳадафмандона муайян шуда, малакаю маҳорати онҳо дар конфронсҳои илмии 

факултаву байнидонишкадавӣ сайқал ёфта, дар 3 соли (ғоибона 4 сол) таҳсили аспирантура 

мукаммал мегардид ва баъди 3-4 сол диссертатсияҳояшонро ҳимоя мекарданд. Ё як унвонҷӯ аз 7 

то 10 сол дар роҳи илм заҳмат кашида, баъд ба ҳимоя мебаромад ва дар ин роҳ ҳамчун олими 

баркамол ташаккул меёфт. 

Тамоюли начандон хушоянди дигар, ки рӯ ба афзоиш дошт, ин ба диссертатсиянависӣ 

машғул шудани як зумра кормандони ниҳоду сохторҳои гуногуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

буд. Хушбахтона, акнун ин раванд баъди тасмимоти Президенти мамлакат танзим гардида, ба 

маҷрои муайян ворид хоҳад гашт. Вобаста ба ин, дар суханронии Президенти мамлакат чунин 

омадааст: “Дастур медиҳам, ки чунин шахсон аввал ариза навишта, аз вазифаҳояшон озод карда 

шаванд, сипас ба корҳои илмӣ машғул шуда, рисолаҳояшонро дар доираи талаботи мавҷуда 

ҳимоя намоянд.” 

Вақтҳои охир зуҳуроти даркору нодаркор ба ҳайси роҳбари илмӣ таъйин гардидани ду нафар 

ба мушоҳида расида истодааст. Дар назари аввал гӯё ин ҳеҷ бадие надорад ва хилофи 

муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ нест. Вале баъди он ки ба мазмуну моҳият ва ҷанбаҳои 

илмии диссертатсия ворид мешавед, масъала рӯшан мегардад. Мусаллам аст, ки ду роҳбар дар 

ҳолатҳои нодир – агар диссертатсия ба ду ихтисос, воқеан, алоқаманд бошад, муаллиф дар ҳамин 

ду самт навгониҳои мушаххас пешниҳод карда бошад ва ниҳоят, ба ҳар ду роҳбар корҳои илмию 

таҳқиқотӣ ва мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшаванда дошта бошад, дар он сурат ду 

роҳбар доштани диссертант асоснок ҳисобида мешавад. Минбаъд ин ҳолатҳо низ зери назорати 

ҷиддӣ гирифта хоҳанд шуд. 

Яке аз масъалаҳои дигари муҳимми ин раванд, ки боиси нигаронии Сарвари давлат 

гардидааст, он аст, ки “ҷавонони мо ба таҳқиқи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ кам 

таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, зеро дар доираи илмҳои зикршуда омода кардани рисолаҳои илмӣ, 

инчунин, корҳои озмоишӣ ва дониши мукаммалу бунёдиро талаб мекунад. Маҳз бо ҳамин 

сабаб муҳаққиқони ҷавони мо худро аз таҳқиқи илмҳои бунёдӣ канор мегиранд ва ин аст, ки 

солҳои охир мо ягон кашфиёти илмии бунёдӣ, ки ҷавобгӯи талаботи ҷоизаҳои сатҳи ҷаҳонӣ 

бошад, пешниҳод накардаем”. Дарвоқеъ, рақамҳои омории Комиссия далели рӯшани 

нигаронии Пешвои миллат мебошанд. Алҳол аз 57 шӯрои диссертатсионӣ танҳо 14 - тои 

онро (24,5 фисади) шӯроҳои диссертатсионии самти илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва техникӣ 

ташкил медиҳад. Аз миқдори умумии диссертасияҳои ҳимояшуда бошад, танҳо 135 (27,7 

фисади онро) диссертатсияҳои самтҳои илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва техникӣ мебошанд. 

Аз ин ҷост, ки Сарвари давлат хеле бамаврид ва дуруст таъкид намуд, ки “имрӯз бе илму 

инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии 

техникӣ қадаме ба пеш гузашта намешавад.” Зиёда аз ин, таъкид гардид, ки “бо афсона 

гуфтан” давлат ва иқтисодиёти мамлакат пеш намеравад. Танҳо бо таҳқиқоти илмии бунёдӣ, 

ки бо ҳадафҳои стратегии кишвар тавъам ва дархӯри манфиатҳои миллӣ мебошанд, бо 

кашфиёту ихтирооти илмии дар истеҳсолот татбиқшуда метавон иқтисодиёти мамлакатро пеш 

бурд ва зиндагии шоистаи мардумро таъмин кард: - Истифодаи технологияҳои муосирро дар 

тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода, тафаккури техникии аҳолӣ, дар навбати аввал, 
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ҷавононро тақвият бахшем, барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои 

мусоид фароҳам оварем,-таъкид намуданд Пешвои миллат. 

Дар иртибот ба ин супоришҳои Пешвои миллат, Комиссияи олии аттестатсионӣ низ дар 

доираи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мавҷуда ба таъсиси шӯроҳои диссертатсионии ин 

самтҳо ва диссертатсияҳои ҳимояшуда таваҷҷуҳи аввалиндараҷа хоҳад дод. 

Як нуктаи муҳим ва дар айни ҳол нохушоянд, ки Президенти мамлакат ҳам аз он изҳори 

ташвиш ва нигаронӣ намудааст, ин сироят кардани “беморӣ”-и хоси замони технологияҳои 

муосир ба зеҳни олимони ҷавон ва роҳбарони онҳо мебошад. Ҳамакнун дар баъзе рисолаҳои 

ба ҳимоя пешниҳодшаванда ҳолатҳои асардуздӣ (сирқат) ба мушоҳида мерасад. Тибқи 

талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд 75 фисади диссертатсия меҳнати бевоситаи худи 

муаллиф бошад. Вале мутаассифона, диссертатсияҳое низ ба Комиссия ворид мешаванд, ки 

асолати онҳо 45-50 фоиз (ва ҳатто 50-70 фоиз)-ро ташкил мекунанд, ки ин, албатта, 

нобахшиданист. 

Дуруст аст, ки барномаи компютерии зиддиасардуздӣ ин кори техникӣ аст, вале он ба 

кори экспертҳо кумаки ҷиддӣ мерасонад. Дар ин самт фаъолияти экспертҳои холис ҳам ба 

ҷиддияту қотеияти бештар ниёз дошта, беҳбудиро мехоҳад. Зеро экспертҳои таъйиншуда 

баъзан корҳои асолаташон пастро низ “ҳақ” бароварданӣ мешаванд, ки “дар натиҷа ҳам 

сифати илми ватанӣ коҳиш меёбад, ҳам обрӯву эътибори унвонҷӯ ва роҳбараш дар миёни 

ниҳодҳои илмӣ паст мегардад”, - таъкид дошт Президенти мамлакат. 

Ин ҷо мехоҳам ба қувваҳои солими ҷомеаи илмии кишвар афроди фидоии илм, онҳое, ки 

обрӯ ва фардои илми ватанӣ барояшон бетафовут нест, такя карда, даъват ба амал орам, ки 

ҳар як амали носавоб ва барои илм бегонаро ҷиддан пешгирӣ намоем. Гап сари он меравад, 

ки дилхоҳ довталаби дараҷа ё унвони илмӣ баъди бо ин ё он сабаб рад шудани дархосташ 

норизо гашта, аз Комиссия домангир шуда, ба идораву ниҳодҳои давлатӣ ва мансабдорони 

сатҳи гуногун арзу шикоятро оғоз мекунанд. Афроди норизо дар пайи шикоятҳо аз роҳҳои 

носавоб бо истифодаи фишори мансабдорон, шиносбозиву воситаҷуӣ ҳатто аз буҳтону 

таҳдид ҳам худдорӣ намекунанд. Тоҷикистон чандон кишвари бузург нест ва теъдоди 

олимонамон ҳам чандон зиёд нест, ҳама якдигарро мешиносем ё хешу табор ҳастем. Вале 

биёед, инсоф кунем, тақдири илми ватанӣ, манфиатҳои миллӣ аз манфиатҳои шахсиву 

гурӯҳӣ бояд боло истад. Оё бо даъвою даргирӣ, туҳмату буҳтон, таҳқиқоти беарзишу рӯякӣ 

олими ҳақиқӣ шуда, дар байни ҷомеаи илмӣ обрӯ ва эътирофу эътибор пайдо кардан мумкин аст? 

Охир, ҷомеаи илмии кишвар хуб медонад, ки мазмуни фаъолият, вазифа ва рисолати Комиссия 

низ аз ҳамин иборат аст, ки дар ин раванд роҳи ҳама гуна зиёдаравӣ, шитобкорӣ ва амалҳои 

носавобу номатлуб гирифта шуда, маҳз кадрҳои арзандаву соҳибистеъдод ва олимони ҳақиқӣ 

бояд аз аттестатсия гузаранд. Танҳо олимони арзанда, мутахассисони соҳибтаҷриба метавонанд 

пешбарандаи давлату иқтисоди кишвар ва муаррифгари илми ватанӣ дар арсаи байналмилалӣ 

бошанд. 

 

Абдулҳаким РОЗИҚЗОДА – 

раиси Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Бознашр аз сомонаи 

 http://javonon.tj/news/maorif-va-ilm/bo-afsona-guftan-davlat-pesh-nameravad/ 

http://javonon.tj/news/maorif-va-ilm/bo-afsona-guftan-davlat-pesh-nameravad/
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ИЛМ ВА ЗАМОН 
 

ҲАМГИРОИИ ИЛМ 

ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
 

Бинобар ин, дар радифи интегратсияи 

самтҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ, интегратсия 

дар соҳаи илм, яъне муттаҳид намудани 

неруи зеҳнӣ ва самтҳои фаъолияти илмӣ 

аҳамияти муҳим пайдо мекунад ва ба ин 

хотир мо омӯзишу таҳлили зарурат, ҳадафҳо 

ва мушкилоти доир ба ин масъала 

ҷойдоштаро дар ин мақола ҳадафи худ қарор додаем. 
Зарурат. Тавре ки медонем, пайдоиши илми муосирро одатан ба замони Юнони Қадим рабт 

медиҳанд ва бисёре аз фанҳои гуманитарӣ ва табиатшиносии муосир решаҳои худро маҳз дар 

осори файласуфони Юнон пайдо мекунанд. Дар он айём олим ё ҳакиму донишманд ҳама чизро 

дар доираи донишҳои он замон дарк мекард ва медонист, яъне энсиклопедист буд. Аммо, бо 

ҷамъ гардидани миқдори бебозгашти 

донишҳо ва далелу гипотезаҳо ин 

энсиклопедизм аз байн рафт ва донишҳои 

илмӣ аз натурфалсафаи ягона ба илмҳои 

алоҳида ҷудо карда шуданд. Дар тӯли 

таърих таснифоти илм дар замонҳои 

мухталиф ва аз ҷониби донишмандони 

гуногун, аз ҷумла Арасту, Ибни Сино, 

Ф.Бекон, О.Конт, Р.Декарт, Ф.Энгелс, олими 

рус Б.М.Кедров ва дигарон  роҳандозӣ 

шудааст. Ҳоло тақрибан понздаҳ ҳазор 

фанҳои илмиро фарқ кардан мумкин аст, ки онҳо вобаста ба мазмуну мундариҷа ва 

махсусиятҳояшон дар самтҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва илмҳои техникӣ  муттаҳид 

карда шудаанд. 

Бояд зикр намуд, ки вобаста ба афзоиши ҳаҷми иттилоот, самти таҳқиқот ва фаъолияти 

касбию соҳавии олимон маҳдуд гардида, онҳо ба мутахассисони соҳаи маҳдуд табдил ёфтанд. 

Ҳамзамон, ҳамоҳангӣ ва ҳамгироӣ миёни самтҳои гуногуни илм коҳиш ёфта, корҳои таҳқиқотӣ 

ва натиҷагириҳо аз он бе назардошти таъсирот ва оқибатҳои чунин таҳқиқотҳо ба муҳити зист ва 

ҷомеа роҳандозӣ мешуд. Дар робита ба ин, башарият дар шароити муосир бо мушкилоти 

"буҳрони ҷаҳонии экологӣ" рӯ ба рӯ гардид, ки сабаби он маҳз фаҳмиши нодурусти таъинот ва 

мақоми инсон дар олам мебошад.   Бояд гуфт, ки кашфиётҳо дар илмҳои табиатшиносӣ 

ҷаҳонбинии инсонро тағйир медиҳанд ва ба фанҳои гуманитарӣ низ таъсири қавӣ мерасонанд. 

Фанҳои гуманитарӣ бошанд, дар навбати худ ба илмҳои табиатшиносӣ таъсир расонида, барои 

дарки амиқтари моҳияти инсон ва нақши ӯ дар олам, инчунин барои амалӣ намудани иқтидори 

эҷодии ӯ мусоидат мекунанд. Яктарафа пеш бурдани илм ва ба эътибор нагирифтани ҳамоҳангӣ 

дар таҳқиқи масоили табиат ва ҷамъият боиси ба вуҷуд омадани буҳронҳои шадиди экологӣ 

гардид. Бинобар ин, ҳаёт энсиклопедистҳои нав – донишмандону мутахассисонеро тақозо 

мекунад, ки зимни таҳқиқоти илмӣ ҳамоҳангии илмҳои соҳаи табиатшиносӣ ва иҷтимоӣ-

гуманитарӣ, дар маҷмуъ масъалаи ҳифзи ҳаёт дар сайёраро ба инобат гиранд. Имрӯз оқибатҳои 

номатлуби татбиқи амалии дастовардҳои нави илму техника дар ҳар як ҳолати мушаххас чӣ гуна 

Шароити ҷаҳони муосир муттаҳид 

намудан ё худ интегратсияи неруҳои 

солиму созандаро дар тамоми самтҳо – 

иқтисод, сиёсат, илм, маориф, 

истеҳсолот тақозо мекунад. Вобаста ба 

ҳамин зарурат охири асри XX ва аввали 

асри XXI-ро замони интегратсия 

номидаанд. Бояд зикр намуд, ки дар 

равандҳои интегратсионие, ки имрӯз 

ҷаҳонро фаро гирифтаанд, илм ва маориф 

ҷойгаҳ ва мақоми хосса доранд, зеро 

маориф ва илм ягона аслиҳае мебошанд, 

ки метавонанд оламро дигаргун созанд. 
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хоҳанд буд, чандон аниқ нест, аммо барои пешгӯии эҳтимолияти пайдоиш ва омодагии рафъи 

онҳо таҷрибаи кофӣ вуҷуд дорад.  Албатта, барои пешгуӣ ва пешгирии оқибатҳои номатлуби 

дастовардҳои илму техника ба маълумотҳо ва хулосаҳои маҷмуи илмҳо такя намудан лозим 

мешавад, ки ин дар шароити муосир бе интегратсияи илм комилан ғайриимкон маҳсуб мешавад. 

Ҳадафҳо. Бояд зикр намуд, ки ҷаҳони муосир бо ҳама пуртаззодӣ, мухолифат ва дигар 

вижагиҳояш ба илму дониш ва мутахассисони болаёқат эҳтиёҷ  дорад.  Дар ин замина нимаи 

дуюми асри ХХ  мафҳуми «бозори кадрҳои илмӣ» ба вуҷуд омад, ки  айни ҳол дар бозори 

ҷаҳонии меҳнат барои ба даст овардани сарвати зеҳнӣ миёни кишварҳо рақобати шадиде вуҷуд 

дорад. 

Бояд гуфт, ки мубориза барои ҷалби донишмандон ва таҳкими иқтидори зеҳнии мамлакат 

дар тӯли таърих вуҷуд дошт ва ин ҳодисаи нав нест. Давлатдорон кӯшиш мекарданд, ки бо ҳар 

роҳу восита қудрати илму донишро дар кишварашон нигоҳ доранд. Масалан, ба хотири «қудрат» 

будани илм ҳанӯз дар асри ХVI Иван Грозний 19 нафар фарзанди дворянҳоро барои таҳсил ба 

хориҷа фиристода буд, зеро Россияи феодалӣ  ба  донишмандон эҳтиёҷ дошт, вале ягон нафари 

онҳо ба ватан  барнагаштанд. Баъдтар ин иқдом аз ҷониби императори Россия Пётри I амалӣ   

гардид. Ӯ 200 нафар ҷавони боистеъдодро ба Аврупо барои таҳсил фиристод, ки бозгашти онҳо 

ба рушди соҳаи илму фарҳанги Россия такони ҷиддӣ бахшид. 

Охирҳои асри ХХ нигоҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ, хусусан ҷомеашиносон ба масъалаи рушди инсон 

тагйир ёфт. Барои муайян намудани рушди ҷомеа соли 1990 аз ҷониби иқтисодшиноси 

покистонӣ Маҳбуб-ал-Ҳақ Индекси рушди инсонӣ (ИРИ)  коркард ва пешниҳод гардид, ки  гояи 

асосии онро арзёбии рушди ҷомеа, на танҳо аз рӯйи даромади миллӣ, ҳамчунин, аз рӯйи 

дастовардҳо дар соҳаи тандурустӣ ва маориф ташкил медиҳад. 

Яъне ҳадафи асосии интегратсияи илм ва неруҳои зеҳнӣ ҳалли мушкилоти иқтисодию 

иҷтимоӣ, таъмини рушди устувор ва ҳалли проблемаҳои глобалӣ, аз ҷумла буҳрони экологӣ, 

яъне наҷоти насли инсон аз амалҳои худи инсон, ки дар натиҷаи муносибати ғайриоқилона ва 

ғайриилмӣ ба табиат ба миён омадаанд. 

Мушкилот. Дар замони истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ доир ба муттаҳид намудани 

иқтидори илмии мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ гардидаанд. Аз ҷумла, дар қатори дигар 

санадҳои дахлдор барои соҳаи мазкур қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи 

Барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015”  қабул 

гардида буд, ки чун санади асосии раҳнамо дар ин аз ҷониби муассисаҳои илмӣ ва мактабҳои олӣ 

мавриди амал қарор дорад. Бояд зикр намуд, ки Барномаи мазкур чунин шаклҳои интегратсияро 

тавсия медиҳад: 

а). Интегратсияи илми академӣ ва мактаби олӣ. Бояд зикр намуд, ки ҳамкории маориф, пеш 

аз ҳама, таҳсилоти олӣ ва касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ бо илми бунёдӣ, имрӯз ба 

зарурати воқеӣ табдил ёфтааст. Аммо таҳлили асноди солҳои охир нишон медиҳад, ки яке аз 

мушкилоти ҷиддӣ дар рушди  неруи илмӣ-техникии кишвар қатъи равобит байни таҳсилот ва 

илми фундаменталӣ, байни илми академӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Ин ба 

пошхӯрии маблағ, ҷудоии олимон, коҳиши сифати таҳсилот оварда расонда, дастрасии 

донишҷӯён ва аспирантҳоро ба озмоишгоҳҳо ва дастгоҳҳои АМИТ ва академияҳои соҳавӣ 

мушкил месозад. Айни ҳол амалисозии консепсияи таҳсилоти муттасил беҳбуди таъминоти 

иттилоотии илм ва маориф, маҷмуи масоили вобаста ба баланд бардоштани сифати низоми 

таҳсилот дар ҷомеа, ташаккули комплексҳои бузурги таълимӣ-илмиро талаб мекунад. 

б). Интегратсияи илми фундаменталӣ ва мактаби олӣ. Дар робита ба мантиқи дохилии рушди 

дониши бунёдии илмӣ, ҳамгироӣ  ифодакунандаи раванди қонунии бо ҳам наздикшавӣ ва 

воридшавии фанҳои илмӣ  буда, масоили ягонагии табиат, ҷомеа ва тафаккурро аз паҳлуҳои 

гуногун баррасӣ менамоянд. 

Аз ин нуқтаи назар, ҳамгироии илми фундаменталӣ (академӣ) ва таҳсилоти олӣ (ки 

мутаносибан ба истеҳсол ва интиқоли дониш машғуланд) чун соҳаҳои гуногуни фаъолият 

маънои чунин робитаро дорад, ки фаъолияти онҳоро ба ҳайси низоми ягонаи таркибии истеҳсол, 
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интиқол ва таҷдиди босифати дониши илмӣ таъмин менамояд. Дар ҷараёни ҳамгироӣ, ҳам илми 

фундаменталӣ ва ҳам таҳсилоти олӣ аз талаботи рушди хусусӣ канор гирифта, воридшавӣ ба 

низоми якдигарро амалӣ  намуда, унсурҳои нави таркибию ташкилиро ворид мекунанд ва ба ин 

восита барои гузаштан ба фаъолияти наву муназзам ва самаранок мусоидат мекунанд. Бояд зикр 

намуд, ки рушди илмҳои бунёдӣ бо илмҳои дақиқ ва эксперименталӣ иртиботи ногусастанӣ 

дошта, бе мавҷудияти пояи зарурии илмӣ-техникӣ амалӣ намудани тадқиқот ва натиҷагириҳо дар 

ин самт ғайриимкон аст. Дар робита ба ин дар Паёми Сарвари давлат ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (20 январи соли 2016) омадааст: «Ба роҳбарони вазоратҳои маориф ва 

илм, рушди иқтисод ва савдо, инчунин ректорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ супориш дода 

мешавад, ки дар давоми чор соли оянда масъалаи пурра бо омӯзгорони фанҳои дақиқ, 

технологияҳои иттилоотӣ…. таъмин кардани муассисаҳои таҳсилоти умумиро ҳал намоянд». 

в). Интегратсияи илм ва истеҳсолот. Дар санадҳои расмии давлатӣ муттаҳид намудани 

иқтидори илмӣ ва роҳандозӣ намудани ҳамкориҳо бо корхонаҳои саноатӣ ҳамчун шарти 

муҳимми ҳалли мушкилоти иқтисодию иҷтимоии кишвар таъкид шудааст. Лекин дар ин самт 

чанд мушкилоте вуҷуд дорад, ки интегратсияи воқеии илму истеҳсолотро халалдор месозад. 

Набудани ҳамоҳангии мавзуъҳои тадқиқотӣ бо талаботи корхонаҳои саноатӣ ва вобаста ба ин, 

харидор пайдо накардани натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ аз мушкилотест, ки солҳои зиёд боз арзи 

ҳастӣ мекунад. Дар ин замина манбаъҳои иловагии маблаггузорӣ ба соҳаи илм маҳдуд мегарданд 

ва ё пурра аз байн мераванд, ки ин боиси комилан ғайриимкон гардидани интегратсияи илм ва 

истеҳсолот хоҳад гашт. Зеро шарти муҳимми ҳамгироии илму истеҳсолот, ин манбаъҳои 

маблаггузории иловагӣ аз ҳисоби корхонаҳои саноатии давлатию ғайридавлатӣ маҳсуб мешавад. 

Бояд гуфт, ки ҳамасола аз буҷети давлатӣ барои соҳаи илм маблаги муайян пешбинӣ мешавад. 

Масалан, соли ҷорӣ аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои соҳаи илм тақрибан 117 млн  сомонӣ пешбинӣ 

гардида буд, вале аз ҳисоби корхонаҳои саноатӣ ва дигар сохторҳои ғайридавлатӣ маблаггузорӣ 

барои соҳаи мазкур амалӣ нагардидааст. Ҳол он ки маблаггузории соҳаи илм дар кишварҳои 

тараққикарда бештар ба корхонаҳои саноатӣ рост меояд. Барои муқоиса дар кишвари Япония 

хароҷоти солона барои соҳаи илм тақрибан 170 млрд долларро ташкил медиҳад, ки аз ин 

тақрибан 33 фоизи он аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва тақрибан 66 фоизи дигар аз ҳисоби 

корхонаҳои бузурги саноатӣ пардохта мешавад. Ин аст нишонаи баланди интегратсияи илм ва 

истеҳсолот. Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит месозад, ки ба кадом соҳае, ки маблаггузорӣ зиёд гардад, 

соҳаи мазкур рушду нумуъ менамояд. Аз ҷумла, аз мушоҳидаю таҳлилҳо бармеояд, ки дар соҳаи 

маориф ва илм низ ҳамон кишварҳое муваффақанд, ки дар ин самт маблаггузории бештар 

доранд. Аммо дар Тоҷикистон хилофи ин ба назар мерасад. Маблаггузорӣ ба соҳаи маориф ҳоло 

аз ҳисоби буҷети давлатии соли 2021 20 фоизи буҷети давлатиро (5 миллиарду 597 миллион 

сомонӣ) ташкил медиҳад, ки он ба 6 фоизи Маҷмуи Маҳсулоти Дохилӣ баробар аст. Таҳлил ва 

муқоисаҳо собит месозанд, ки маблаггузории соҳаи маорифи ҷумҳурӣ дар муқоиса бо кишварҳои 

рушдёфтаи ҷаҳон, ки дар рейтинги Индекси рушди инсонӣ пешсафанд, хеле назаррас мебошад. 

Чунончи, маблаггузории бахши маориф  ба ҳисоби Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ дар кишварҳои 

Дания - 8,4%, Шветсия - 7,8%, ИМА – 6,6% , Япония – 4,9% , Юнон – 2,4%-ро ташкил медиҳад. 

Яъне маблаггузории соҳаи маориф дар Тоҷикистон бо кишварҳои пешсафи олам баробар аст. 

Вале сифати таълим дар муқоиса ба ин кишварҳо муқоисанашаванда аст, ки ин  таҳлили ҷиддиро 

мехоҳад. 

г). Интегратсия дар самти кадрҳои илмӣ ва муттаҳид намудани неруи зеҳнии кишвар. 

Муттаҳид намудани иқтидори илмии муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва мактабҳои олии кишвар 

воситаи хуби  ҳалли мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Имрӯз дар ҷумҳурӣ 79 

муассиса, аз ҷумла, 41 мактаби олӣ ва 38 муассисаи илмӣ-тадқиқотии соҳавӣ ба фаъолияти 

таҳқиқотӣ машгул буда, теъдоди олимони соҳибунвон дар онҳо тақрибан 4164 нафарро ташкил 

медиҳанд, ки аз ин 790 нафар доктори илм ва 3374 нафар номзади илм мебошанд. Муттаҳид 

намудани ин неруи бузурги зеҳнӣ барои ба соҳаи самаранок табдил ёфтани илм мусоидат мекунад. 

Тавре ки медонем, яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
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замони истиқлолият, амалӣ намудани сиёсати мақсаднок оид ба тарбияи мутахассисон ва 

кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ барои таъмин намудани талаботи муассисаҳои илмӣ, 

мактабҳои олӣ, корхонаҳои саноатӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат маҳсуб мешавад. 

Роҳбарияти давлату Ҳукумат хуб эҳсос намудаанд, ки дар замони муосир рақобатпазирии 

давлатҳо  бештар аз рӯи имкониятҳои онҳо дар ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ, ки  донишҳои 

навро тавлид ва  самаранок амалӣ месозад, муқаррар мегардад.  Дар ин раванд илму дониш ба 

соҳаи муҳимме табдил меёбад, ки барои пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат 

менамояд ва меҳнати фикрӣ бошад, ин омили муҳимтарини рушди устувор ва амнияти ҳар як 

кишвар маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, неруи зеҳнии ҷомеа дар ҷаҳони муосир  ба ченаки муҳим ва 

муайянкунандаи рушд табдил ёфта, заиф гардидани он дар мадди аввал ба амният ва 

истиқлолияти кишварҳо таъсир хоҳад расонд. Бо дарки амиқи ин масъала Президенти кишвар, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд: “Вале бо вуҷуди ин, дар баъзе самтҳои илм 

шумораи кадрҳои дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ нокифоя буда, аксари муассисаҳо ба ходимони 

илмии болаёқат ниёз доранд. Аз ҷумла, иқтидори кадрии худи Академияи илмҳо имрӯз назар ба 

солҳои пештар хеле коҳиш ёфтааст. Вобаста ба ин, Академияи илмҳо  вазифадор  карда шуд, ки: 

“...бо ҷалби иқтидори илмии донишгоҳҳои мамлакат ва дигар муассисаҳои таҳқиқотӣ барномаи 

дарозмуддату фарогири тарбияи кадрҳоро бо дарназардошти ҳадаф ва манфиатҳои миллӣ таҳия 

намояд ва дар самти тайёр кардани мутахассисони сатҳи баланди илмӣ тадбирҳои иловагӣ 

андешад”. [Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар. шаҳри Душанбе 18.03.2020.] 

Вобаста ба мушкилоти сатҳи миллӣ ва ҷаҳонӣ, ки дар шароити муосир арзи ҳастӣ доранд, 

самтҳои интегратсияи соҳаи илмро шартан ба се (гурӯҳ) зина ҷудо намудан мумкин аст. Зинаи 

якум аз мушкилоти мавҷудаи иҷтимоию иқтисодии сатҳи ҷумҳуриявӣ иборат буда, интегратсияи 

илм дар ин сатҳ, пеш аз ҳама, бояд ба ҳадафҳои стратегии мамлакат нигаронида шавад. Айни ҳол 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 ҳадафи стратегиро муайян намудааст, ки барои ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодии кишвар хеле муҳим арзёбӣ мешаванд. Бинобар ин, самтҳои афзалиятноки 

илм низ бояд маҳз дар чаҳорчӯби ин ҳадафҳо таҳия гардида, неруи илмии тамоми муассисаҳои 

илмии ҷумҳурӣ дар мадди аввал ба таҳқиқ ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли ин мушкилот равона 

карда шаванд. Бояд зикр намуд, ки дар қатори дигар масоили муҳимме, ки Президенти кишвар 

зимни суханрониашон дар мулоқот бо аҳли илми кишвар зикр намуданд, ин андешаҳои Сарвари 

давлат доир ба муайн гардидани равияҳои афзалиятноки илм дар шароити имрӯзаи ҷумҳурӣ 

мебошад. Ӯ таъкид намуданд, ки: “Самту равияҳои афзалиятнок дар ин марҳала бояд, пеш аз 

ҳама, ба навсозӣ ва ислоҳоти иқтисоди миллӣ ва ҳадафҳои стратегии Ҳукумати мамлакат - 

таъмини истиқлолияти энергетикӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръат 

равона карда шаванд”. 

Воқеан, муайян гардидани ҳадафҳои стратегии давлат - таъмини истиқлолияти энергетикӣ, 

амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии босуръат чун равияҳои афзалиятноки илм беҳтарин ва 

муҳимтарин василаи муттаҳид намудани неруи зеҳнии мамлакат, хотима бахшидан ба 

бисёрмавзуъгӣ, таъмини истифодаи мақсаднок ва самараноки маблағҳои буҷети давлатӣ дар 

самти илм ва таҳқиқотҳои илмӣ мебошад. Ин се самти муайяншудаи афзалиятноки илм имкон 

медиҳад, ки илм минбаъд дар ҳалли мушкилоти ҳаёти иқтисодию иҷтимоии мамлакат нақши 

муассир гузошта, ба қувваи истеҳсолкунанда табдил ёбад. Бинобар ин, Пешвои миллат таъкид 

намуданд, ки: “Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, маориф ва илм, саноат ва технологияҳои 

нав, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, Академияи илмҳо ва Академияи илмҳои кишоварзӣ 

вазифадор карда мешаванд, ки захираҳои зеҳнии мамлакатро ба самти таъмини иҷрои ҳадафҳои 

стратегии кишвар сафарбар карда, номгӯйи равияҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмиро дар 

муддати се моҳ аз нав таҳия ва барои тасдиқ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд”. 

Марҳалаи дигари интегратсияи илм ба мушкилоти сатҳи минтақавӣ ва кишварҳои ИДМ 

дахл дошта, бештар он масоили ҳалталаберо дар бар мегиранд, ки дар ҳудудҳои мазкур вуҷуд 
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доранд. Маврид ба зикр аст, ки таҳқиқ ва омӯзиши масоили мазкур маҳз тавассути муттаҳид 

намудани иқтидори илмии кишварҳои дахлдор бояд сурат гирад.  Дар замони истиқлолият доир 

ба ҳамкориҳо дар соҳаи илму техника бо кишварҳои хориҷӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  зиёда аз 80 созишномаҳои байнидавлатӣ ба имзо расидааст, ки ҳадафи ҳамаи онҳо 

интегратсияи илм ё худ муттаҳид намудани иқтидори зеҳнии кишварҳо ҷиҳати ҳалли мушкилоти 

умумӣ мебошад. Омӯзиш ва таҳлили мушкилот ва ҳадафҳои стратегии кишварҳои минтақаи 

ҳамсояи Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ собит месозад, ки  дар ин самт миёни 

кишварҳои номбурда умумиятҳо вуҷуд доранд.  Масалан, соҳаҳои энергетика, тандурустӣ, 

амнияти озуқаворӣ ва ғ. дар сиёсати давлатии кишварҳои Россия, Украина, Белоруссия, 

Қазоқистон ва Ӯзбекистон чун ҳадафҳои стратегӣ муқаррар гардида, самтҳои афзалиятноки илм 

низ маҳз ба таҳқиқ ва амалӣ намудани ин ҳадафҳо равона карда шудааст. Дар асоси 

созишномаҳое, ки доир ба ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин 

кишварҳо ба тасвиб расидааст, амалӣ намудани интегратсияи иқтидори илмӣ баҳри роҳандозӣ 

намудани таҳқиқотҳои муштарак ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои умумӣ имконпазир аст. 

Сатҳи сеюми интегратсияи илм, муттаҳид намудани иқтидори илмии кишварҳои сайёра 

баҳри ҳалли проблеммаҳои глобалӣ мебошад, ки ҷумҳурии мо низ аз ин раванд дар канор буда 

наметавонад. Бояд зикр намуд, ки мушкилоти сайёра – мушкилоти ҳамаи инсоният маҳсуб 

мешавад ва бинобар ин, дар ҳалли мушкилоти глобалӣ тамоми неруи ақлонии инсонӣ бояд 

сафарбар карда шавад. Рушди босуръати илму техника, дар баробари ҳалли мушкилоти 

инсоният, барои аҳли сайёра мушкилоти нав, аз ҷумла гармшавии сайёра, норасогии оби нӯшокӣ, 

обшавии пиряхҳо, амнияти озуқаворӣ, муҳоҷират, мушкилоти демографӣ, бемориҳои гуногун ва 

ғайраро ба миён овард. Табиист, ки дар ин замина дар назди олимон вазифаҳои нав ба нав миён 

меоянд, ки ҳаллу фасли онҳо бе муттаҳид намудани иқтидори илмии  кишварҳои олам 

ғайриимкон хоҳад буд. Дар ин самт барномаҳои зиёди байналмилалӣ дар марказҳои гуногуни 

илмии олам фаъолият дошта, таҳқиқотҳои муштарак амалӣ мешаванд. Ҳамчунин, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон доир ба ҳамкориҳо дар самти илму техника бо кишварҳои зиёди хориҷӣ 

созишномаҳо ба тасвиб расондааст ва ин ба олимони тоҷик имкон медиҳад, ки дар таҳқиқи 

проблеммаҳои глобалӣ ширкат варзида, дар ҳалли онҳо саҳмгузор бошанд. 

Хулоса: Инсоният бо амалҳои ғайриоқилонаи хеш дар садсолаи охир, на танҳо барои худ, 

балки барои тамоми сайёра, аз ҷумла, барои олами набототу ҳайвонот мушкилот ва хатарҳои 

зиёдеро эҷод намудааст, ки имрӯз ҷомеаи илмӣ метавонад танҳо тавассути муттаҳид намудани 

иқтидори илмӣ ва эҳсоси баланди башардӯстӣ барои ҳаллу фасли онҳо мусоидат намоянд. Дар 

марҳилаи кунунии рушди инсонӣ мушкилоти бартараф намудани парокандагии фарҳангҳо ва 

ҷустуҷӯи роҳҳои таҳкими равобити байни намояндагони самтҳои гуногун ва намудҳои фарҳанг 

(аз ҷумла, самтҳои илм ва фалсафа) барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ мубрам ва зарур маҳсуб 

мешавад. Дар заминаи ҳамгироии донишҳои илмӣ  ва муҳиммияти масъалаи экологикунонии 

таҳсилот, дар низоми маорифи саросари ҷаҳон вобаста ба донишҳои консептуалии илмии 

экологӣ ва фалсафаи маориф ҳамчун методологияи омӯзиши соҳаи илмӣ-таълимӣ, тағйироти 

назаррас ва фарогир пешбинӣ мегардад, ки он барои таҳкими ҷаҳонбинӣ ва раванди ҳифзи 

муҳити зист мусоидат хоҳад кард. 

Дар робита ба гуфтаҳои боло, ба хулосае омадан мумкин аст, ки масъалаи тағйир додани 

ҷаҳонбинии шахс дар асоси интегратсияи консептуалии ҳамаи донишҳои илмӣ 

вазифаи таъхирнопазири инсоният барои ҳифзи олами атроф ба шумор рафта, 

ҳамзамон муаммоҳо ва мушкилоте пеш меоянд, ки инсон онҳоро бояд ошкор 

ва ҳал намояд. 

Абдураҳмон ҚУРБОНОВ – 

доктори илми фалсафа, 

сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои 

иҷтимоии МТС назди Президенти ҶТ 
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НУҚТАИ НАЗАР 
 

НАҚШИ БАРНОМАИ 

ТАЪЛИМӢ ДАР 

ПЕШБУРДИ ТАҲСИЛОТ 
 
Мураттибон ҳангоми интихоби матнҳо 

бештар аз усулҳои сода ба мураккаб 

гузаштанро эътибор дода, синну соли 

хонандаро ба инобат мегиранд. Дар 

барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ, 

асосан, хондан ва навиштан, гӯш кардан ва 

нақл кардани хонанда дар назар дошта 

мешавад. Ин раванд моҳияти ҳалкунанда 

дошта, омӯзиши фанҳои таълимиро дар байни хонандагон таҳким мебахшад. Яъне, ин хониши 

манфиатовар ва ифоданок буда, ба хонанда хониши дуруст ва бошууронаро нишон медиҳад.  Дар 

барномаи таълимии синфҳои болоӣ (5-11) ин раванди сода ба мураккаб табдил меёбад. Масалан, 

зиёд шудани корҳои хаттӣ (нақли хаттӣ, эссе, инкишофи нутқи мураттаб) ва ғайраҳо. 

Муаллифони китобҳои дарсӣ бояд дар асоси барномаи таълимӣ барои хонандагон китобҳои 

дарсӣ пешниҳод намоянд. Боиси хушнудӣ аст, ки мураттибону муаллифон ҷиҳатҳои равонӣ, 

зебоипарастӣ, шавқу ҳавас ва хоҳишу амали 

хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимиро 

ҳангоми таълифи барнома ва китобҳои дарсӣ ба 

инобат мегиранд. Асоси кор дар он аст, ки 

олимон ақидаҳои илмии худро бо таҷрибаҳои 

кории омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ муқоиса 

намуда, барнома ва китобҳои хуби дарсиро ба 

хонандагон пешниҳод менамоянд. Албатта, дар 

замони соҳибистиқлолӣ ва озодӣ як барномаи 

мукаммалу пурарзиши таълимӣ рӯи кор 

омаданаш мушкил аст. Чунки паҳлуҳои 

озодфикрӣ доман паҳн карда, ҳар як мутахассис 

метавонад як фикр ё усулро пешниҳод намояд. 

Танҳо дастаҷамъии олимон ва омӯзгорони пуртаҷрибаи муассисаҳои таълимӣ метавонад, ки 

фикрҳои пурарзишро бо асосҳои илмию назариявӣ ҷамъбаст намуда, барнома ва китобҳои 

дарсии шоистаи замонро ба хонадагон пешниҳод намоянд. 

Баъди дар кишвар ба даст овардани истиқлол атрофи барномаҳои таълимӣ фикру 

андешаҳои зиёд пайдо гардид. Соли 1991 нашриёти «Маориф» барномаи забон ва адабиёти 

тоҷик барои мактабҳои миёнаро пешниҳоди мутахассисон намуд. Ин барнома тахминан то 

солҳои 2006-2007 мавриди истифода қарор гирифт. Дар ин давра боз чанд барномаи дигар ба 

таври алоҳида барои ҳар як синф ё ин ки ҳамчун алтернатив дар маҷаллаи ҳамонвақтаи 

«Мактаби советӣ» ба нашр расид. Албатта, ин барномаҳо вобаста ба давру замон вазифаҳои 

худро ба қадри имкон иҷро намуданд. 

Барномаи таълимӣ яке аз воситаҳои 

муҳимми омӯзиши фанҳо, аз ҷумла, 

адабиёти тоҷик дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ мебошад. Аз ин хотир, 

бояд дар он тамоми воситаҳои зарурӣ ва 

барои таълими фанни адабиёти тоҷик 

манфиатовар инъикос ёбанд. Дар 

шароити соҳибистиқлолии Тоҷикистон 

барномаи таълимӣ аз тамоми фанҳо бо 

назардошти донишҳои нави замонавӣ, 

технологияҳои нави иттилоотӣ ва дигар 

усулҳои фаъоли таълим мураттаб 

мешавад. 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №11, ноябри соли 2021 28 

Дар баробари ин, бо тасдиқи ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

соли 2007 (дар таҳияи мураттибон Худоӣ Шарифов ва Урватулло Тоиров) «Барномаи таълими 

адабиёти тоҷик дар синфҳои 5-11» ба табъ расид. 

Тафовути байни барномаи таълимии «Барномаи забон ва адабиёти тоҷик барои мактабҳои 

миёна» (1991) ва «Барномаи таълими адабиёти тоҷик дар синфҳои 5-11» (2007) хеле калон аст. 

Масалан, кам ё зиёд шудан ё тамоман аз барнома баровардани омӯзиши ҳаёт ва эҷодиёти 

баъзе адибон ва илова кардани чанде адиби дигар, шумораи корҳои хаттӣ ва ғайраҳо. Дар 

«Барномаи таълимии адабиёти тоҷик дар синфҳои 5-11» (2007) як қисмати асосии таълим - 

«Хониши беруназсинфӣ» аз байн бардошта шудааст. Ҳол он ки адабиётро бе хониши 

беруназсинфӣ тасаввур кардан душвор аст. Шояд унсурҳои стандартикунонии барномаи 

таълимӣ ё низоми нави салоҳиятнокӣ ё дигар омиле бошад, ки ин падида ё воситаи муҳимми 

аз худ кардани асарҳои бадеиро аз байн бардошта бошанд. Як нуктаро бояд фаромӯш 

насозем, ки танҳо адабиёт ва мутолиаи асарҳои бадеӣ дар қалби хонанда муҳаббату 

самимиятро нисбат ба инсон, арзишҳои миллӣ, муҳити зист ва кишвару зодгоҳи 

соҳибистиқлоламон устувор мегардонад. Маҳз ба воситаи фанни адабиёт маънавиёти 

шогирдонро ғанӣ гардонида, дар ниҳоди онҳо муҳаббату самимиятро ба инсон, ба ҷамъият, 

ба кишвару бум мустаҳакам мегардонем. Тарбияи эстетикӣ ва ахлоқии мактабиён вазифаи 

дигари фанни адабиёт аст. 

Дар «Программаи забон ва адабиёти тоҷик барои мактабҳои миёна» (1991) дар бораи 

хониши беруназсинфӣ фикрҳои ҷолиб қайд шуда буд. Дар ин барнома ба таври алоҳидагӣ ва 

тахминӣ дар охири барномаи ҳар як синф асарҳои хониши беруназсинфӣ оварда шудаанд. Ин 

восита барои омӯзиши фанни адабиёт хеле манфиатовар мебошад. Агар дар «Барномаи 

таълими адабиёти тоҷик дар синфҳои 5-11» (2007) қисмати хониши берун аз синф ба назар 

гирифта мешуд, барнома хубтару ҷолибтар мегардид. Мураттибони барномаи таълимии соли 

2007 ҷиҳатҳои асосии хониши адабӣ, пешниҳоди соати дарсӣ ба омӯзгорон ва шогирдон, 

интихоби мавзуъҳои дарсӣ мувофиқи синну сол, тарбияи маънавӣ, асарҳо аз эҷодиёти даҳонии 

халқ, назарияи адабиёт, навиштани корҳои хаттӣ ва дигар усулҳои фаъоли таълимиро мавриди 

таҳлилу омӯзиш қарор додаанд. Вале дар бораи хониши беруназсинфӣ ишорае нарафтааст. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати коршиносон ҳангоми мураттаб 

намудани барномаи нави таълимӣ бояд ин костагиро ба эътибор гиранд. Яъне, дар барнома барои 

хониши беруназсинфӣ соатҳои алоҳида ҷудо карда шавад. Ҷалби хонандагонро бо китобхонӣ ва 

робитаи онҳоро бо китобхонаҳо дар қисмати хониши берун аз синф ба хонандагон пешниҳод 

намоянд. 

Вақтҳои охир Ҳукумати Тоҷикистон, махсусан, Пешвои миллат – Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мутолиаи китоби бадеӣ аз ҷониби 

наврасону ҷавонон таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд, ки баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии 

«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» дар соли 2019 ва солҳои минбаъда гувоҳи ҳол аст. 

Аз ин рӯ, омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷикро зарур аст, ки хонандагонро ба китобхонӣ ва 

китобхонҳои муассисаҳои таълимӣ ва берун аз муассисаҳои таълимӣ ҳар чи бештар ҷалб 

намоянд. Яке аз роҳҳои асосӣ, ба фикри мо, хониши беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ мебошад. 

Ин аст, ки ҳангоми тартиб додани барномаи нави таълимӣ зарур аст, ки 

омӯзиши машғулиятҳои беруназсинфӣ ва берун аз муассисаи таълимӣ ба он 

ворид шавад. 

Зайниддини АБДУЛҲАМИД  – 

омӯзгори мактаби №98, 

ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
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МУЛОҲИЗА 

 

БАЪЗЕ  

ВАЗИФАҲОИ ФАСЛИ 

“ОВОШИНОСӢ” 
 

Талаботи замони муосир дар  назди 

муаллифони китобҳои дарсиву маводи 

таълимӣ вазифаҳое мегузорад, ки доир ба 

таълими фасли овошиносӣ дастурҳои назарӣ ва амалиеро, ки фарогир бо тамоми паҳлуҳои 

назариявӣ ва амалӣ таҳия намоянд. Ба ин мақсад методистону омӯзгорон бояд таълимро  чунон 

ба роҳ монанд, ки хонандагон талаффузи дурусти овозҳо ва беғалат хондани ҳарфҳо, шинохтану 

аз ҳам фарқ кардани овозу ҳарфҳо, ҳиҷову махсусиятҳои он, сарфаҳм рафтан ба маънои луғавии 

калима, муайян намудани ҷойи зада дар калимаҳо ва мушаххас кардани ҳиҷои зададор, ба сатри 

дигар гузаронидани ҳиссаи калима ва ҳамсадоҳои 

шадда, ки имконияти гузаронидани мушоҳидаҳои 

гуногун доир ба овозҳо ва хатро фароҳам месозанд, 

фаро гиранд. Ин ҳама хонандагонро водор месозад, 

ки маводро бошуурона аз худ карда, малакаю 

маҳорати мустақилона баён кардани фикри худро 

соҳиб гарданд. Дар робита ба ин, бояд таъкид кард, 

ки махсусиятҳои китобҳои дарсии забони тоҷикии 

замони муосир дар он зоҳир мегарданд, ки дар онҳо 

аксаран падидаҳои назариявии забонӣ якбора дар 

шакли матн пешниҳод нашуда, балки онҳоро 

тавассути силсилаи супоришҳои гуногун, расму 

нақшаҳо ба даст овардан лозим меояд. 

Метавон вазифаҳои асосии омӯзиши фасли 

овошиносӣ (фонетика – овозҳои нутқ, овозҳои садонок ва ҳамсадо, талаффузи дурусти овозҳо ва 

шинохтану хондани ҳарфҳо, ҳиҷо, зада)-ро ба таври фишурда чунин муқаррар кард; 

- рушди нутқи овозии хонандагон; 

- ташаккул ва такмили усулҳои таҳлили овозӣ; 

- ташаккули мушаххас кардани орфограмма бар асоси таҳлили овозӣ. 

Маъмулан, муаллимони забони тоҷикӣ дар машғулият ё ба ифодаи дигар, дарси аввал, 

ҷиҳати бештар гардонидани завқу шавқи забономӯзии хонандагон ба омӯзиши забони тоҷикӣ ва 

бедор кардани муҳаббати онон нисбат ба забон, аз гуфтори донишмандону мутафаккирон, 

шахсиятҳои бузурги кишварамон ва ҷаҳониён, ки дар иртибот ба қадимию ғанӣ, ширинию шевоӣ 

ва гӯшнавозу пуробуранг будани забони мо баён доштаанд, далелу иқтибосҳо меоранд. Ин 

афкору андешаҳои сиёсатмадорон, мутафаккирон ва донишмандону адибони гуногун дар баланд 

бардоштани ҳисси миллии насли ҷавон нақши бузург мебозад. 

Дарк кардан ва истифодаи воситаҳои возеҳии забони тоҷикӣ – форсӣ поя ва асоси такмили 

маданияти нутқи овозии хонандагонро ташкил менамояд. 

Ташаккули фарҳанги нутқи овозӣ пеш аз ба синфи 5 омадани хонанда оғоз меёбад. 

Ба ҳалли ин масъала мураббиёни муассисаҳои томактабӣ машғул мегарданд ва муаллимон 

дар синфҳои 1-4 ин корро дар сатҳи баландтар идома медиҳанд. Дар синфҳои 5 махсусан, ба 

Вақтҳои охир дар маводи таълимӣ, ки 

барои хонандагони макотиби миёна 

пешбинӣ шудааст, ба инъикоси 

дастовардҳои муосири илми забоншиносӣ 

оид ба фасли овошиносӣ (фонетика) ва хат 

таваҷҷуҳи бештар медиҳанд. Ин амал ба он 

хотир сурат мегирад, ки моҳияти маводи 

марбути овошиносӣ таъкид гардад ва 

душвориҳое, ки дар таълими фасли мазкур 

мавҷуданд, рафъ гарданд. 
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масъалаҳои овошиносӣ диққати ҷиддӣ дода, маълумоти кофӣ бояд пешниҳод кард, то 

хонандагон нутқи одамон ва ҳамсинфонро ба мушоҳида гирифта, ҳамзамон, нутқи хешро аз 

лиҳози талаффуз беҳтар менамоянд. Муаллимон бояд ҳамеша диққати хонандагонро ба 

талаффузи дурусти овозҳо ва равонии нутқ ҳидоят намоянд. 

Дуруст аст, ки нутқи хаттӣ боис мегардад, то нутқи шифоҳӣ хуб ташаккул ёфта рушд 

намояд, аммо бояд фаромӯш накунем, ки нутқи шифоҳӣ чун воситаи асосии муомилаи одамон 

нисбат ба нутқи хаттӣ дар зиндагии ҳаррӯза бартарӣ дорад, вазифаи муаллимони мактаб он аст, 

ки нутқи шифоҳӣ-овозии хонандагонро такмил дода, онро беҳтару хубтар намоянд. 

Мушоҳидаҳои чандинсолаи омӯзгорӣ, ширкат дар озмунҳои мактаббачагон ва иштирок дар 

дарсҳои омӯзгорон собит намуданд, ки дар нутқи хонандагон паҳншудатарин нуқсонҳо 

зараррасонанд. Аввалан, нодуруст ва носаҳеҳ талаффуз кардани овозҳо аз тарафи хонанда, яъне 

талаффузи гӯшхарошу нодуруст. Талаффуз ба фаъолияти узвҳои нутқе вобаста аст, ки дар 

ковокии даҳон ҷойгиранд (забон, коми нарм бо забонча, коми сахт, дандонҳо, лабҳо, ҷоғи поён). 

Талаффузи дурусту бенуқсонро кори узвҳои нотиқа таъмин менамоянд. Диққати бештарро ба 

фаъолияти лабҳо равона бояд кард, зеро дар ҳолати дурусту фаъол будани ин узв сифати 

овозҳоро таъмин менамояд. Ба он набояд роҳ дод, ки овоз дар лабҳо «паҳн шаванд». Лабҳо узви 

ҳаракаткунанда буда, ба воситаи мушакҳои худ шаклҳои гуногунро гирифта, тобишҳои гуногуни 

овозҳои лабиро ба вуҷуд меоранд. 

Ҳангоми нутқи шифоҳӣ (гуфтугӯӣ) хонандагон ба дақиқию дурустии талаффуз беаҳамият 

мешаванд. Дар натиҷа баъзе узвҳои овозсоз, бахусус, лабҳо, камфаъолият мегарданд. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки ба хонандагон бошуурона муносибат кардан бо узвҳои овозсозро ёд дод. Танҳо дар 

ин сурат хонандагон метавонанд, ки фаъолияти узвҳои овозсозро ба таври зарурӣ фаҳмида ва 

бошуурона идора намоянд. 

Сониян, интихобкорона ва ё саросемавор талаффуз кардани фраза мебошад. Ҷараёни нутқ, 

пеш аз ҳама, ба порчаҳои аз ҷиҳати маъною оҳанг тому муташаккил ҷудо мешавад, ки онҳоро 

дар фасли овошиносӣ фраза мегӯянд. Дорои эҳсосоти баланд будани кӯдак барои шитобкорона 

талаффуз кардан сабаб мегардад. Чунин бачагон мехоҳанд, ки чизи ба назар ҷолиби дидаашонро, 

ҳар чи зудтар нақл намоянд. Саросемавор ба талаффузи бандакҳо эътибор надода, нақл кардан 

мегиранд. Аксаран чунин нуқсон бо айби калонсолон рух медиҳад, зеро кӯдак дар байни 

калонсолон шунавандаи хубро кам дучор меояд. Нутқи шитобкорона ҳамеша ба нутқи мавзун 

муқоиса карда шуда, муқобил гузошта мешавад, зеро нутқи мавзуни равон ба туфайли ист ва ё 

тамдиди байни фразаҳо, ҷумлаҳо ва таркиби онҳо ба вуҷуд меояд. Ба кӯдак бояд бошуурона 

талаффуз кардани фразаҳоро, ки аз саҳифаи китобҳо мехонад, ёд дод, то ки дар хотир нигаҳ 

дорад. Ҷиҳати малакаю маҳорат ҳосил кардани хонанда машқу тамринҳои махсус гузаронидан 

шарт аст. Ист ва ё тамдид дар байни фразаҳое, ки дар байни онҳо аломати вергул ва дигар 

аломатҳои китобат набошад ҳам, рух медиҳад. Ист ба задаи мантиқӣ, ки ба калима меафтад ва 

бори маъниро мекашад, вобаста аст. 

Дар нутқи хаттӣ оҳанг ба воситаи аломатҳои китобат (нутқ, вергул, аломатҳои пурсиш, амр, 

ахбор ва ғайра) ифода мешаванд. 

Дар нутқи шифоҳӣ ба туфайли шакли овозиаш оҳанг равшантар зоҳир мешавад ва 

гуногунрангу бойтар аст.  Ҳар як ҷумла дар нутқи овозӣ тобишҳои гуногуни маъноиро ифода 

карда метавонад. Дар нутқи шифоҳӣ задаи маниқӣ  бо овози баланду паст ифода мегардад. 

Нуқсони дигаре, ки дар омӯзиши овошиносӣ ба назар мерасад, талаффузи номураттаб, 

номуназзам ва ё канда-кандаи хонандагон мебошад. Ин камбудӣ хоси мактаббачагони синну 

соли миёна ё калони мактабӣ мебошад. Хонандагон ҳангоми нақл ва баёни фикр, тамдид ё ба 

ифодаи дигар, истҳои ноҷо мекунанд. Асосан ин нуқсон дар ҳолатҳое рух медиҳад, ки чӣ 

гуфтанашонро фикр карда, суханони мегуфтагиашонро ба хотир оварданӣ мешаванд. Аксарият 

барои рафъи фазои холимонда овозҳои зиёдатӣ эҷод мекунанд: вожаҳои нодаркор мегӯянд: 
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масалан, барои мисол, ана, мана, ана бубинед… ва ғайра. Ба ин навъ камбудиҳо нуқсонҳоро 

ҳатман ишора карда, бошуурона ба талаффуз муносибат карданро ёд додан шарт аст, зеро 

такмили нутқ худ рушди тафаккур мебошад. 

Ва, ниҳоят, нуқсони чорум, адами нокифоя будани нутқи шифоҳии хонандагон аст. Васоити 

зеҳни нутқ махсусиятҳои нутқи овозӣ маҳсуб мегарданд: қувваи овоз, баландии овоз, тамдид, 

суръат ва лаҳн. Пурқувват ё паст сухан кардан, гӯянда ба нутқи хеш возеҳию равонӣ мебахшад. 

Тағйир додани баландии овоз дар нутқ мавзунияти онро муайян карда, калимаи аз рӯйи маъно 

муҳимро муқарар месозад. Вале хушоҳангию мавзунияти нутқи шифоҳӣ бояд аз сурудхонӣ фарқ 

кунад, аз ин рӯ, гӯянда овозро ҳангоми талаффуз бояд дароз накунад, то ки нутқи онҳо ба 

сурудхонӣ табдил наёбад. 

Оҳанг чун воситаи возеҳию равонӣ бо овоз тобишҳои гуногуни маъноӣ медиҳад ва онро 

хосу инфиродӣ мегардонад. Ҳар як навъи нутқ бар иловаи маънои умумии худ (ахбор, пурсиш ё 

амре) муносибати гӯяндаро ба ашё низ ифода менамояд. Гӯянда метавонад, дар бораи ин ё он 

ҳодиса ва далел бо хурсандӣ ё андуҳ нақл кунад ё пурсад, шунавандаро барои иҷрои коре ба 

мулоиматӣ роҳнамоӣ кунад. Воситаи асосии муносибати гӯянда ба предмети рафтор оҳанг 

мебошад. 

Нутқи овозӣ метавонад, ба шунаванда таассуроти гуногун бахшад. Хушоянд аст, ки агар 

нутқи овозӣ нарму ҷарангосӣ бошад. Овозҳои ҳалқӣ гӯшхарошанд. Дар фраза ҳамеша калимаҳое 

мавҷуданд, ки нутқро таъсирнок гардонида, бори маъноро мекашанд. Дар онҳо муносибати 

гӯянда ба одамону ҳодисаҳою воқеаҳо ошкоро ифода ёфтани маҳорати бо овоз муайян сохтани 

ин калимаҳо ва ифодаи эҳсосоти мавриди ниёзро, ки ба сифати умумии овоз ва ба хусус, ба 

оҳанги он таъсир мерасонад, ба даст овардан зарур аст. 

Яке аз паҳлуҳои ҳусни нутқи овозӣ, орфоэпия (талаффузи дурусту беғалат) 

мебошад. Орфоэпия маҷмуи қоидаҳои дурусти нутқи шифоҳии меъёрӣ ва илм 

оид ба ин қоидаҳост. Якчанд қоидаи талаффуз мавҷуданд, ки дар амалияи 

нутқи мактабиён таваҷҷуҳи бештар додани омӯзгорон зимни таълими фасли 

“овошиносӣ” ба он шарт аст. 

 

Сайдамир АМИНОВ 

 

 

***** 

Тарбияи маънавии ҷавон низ аз муҳимтарин корҳост. Кӯдак бояд аз хурдсолӣ 

ба ҳар зану марди солхӯрда чун ба падару модар ва ба ҳар духтару писар чун ба 

хоҳару бародар муносибат кунад. Ин гуна, вазифаи як одам дар ин ҷаҳон нисбат ба 

одами дигар дуруст дарк мешавад. Ҳангоме ки ҷавон эҳтиром ба хешовандонро 

шарт медонад, вале давру барашро сарфи назар месозад, ҷаҳоншиносиаш танг 

мешавад, худ маҳдуд мемонад. Зиндагӣ чи зебо буд, агар ҳар ҷавонмард 

муносибати нарму ғамхорона ба ҳар духтарро ҳамчун ба хоҳар қарз медонист, он 

гоҳ ҷаҳон ин гуна пур аз андӯҳу дард набуд. Волотарин ахлоқ, ки ба ҷавон бояд дод, 

дарки масъулият дар назди дигарон аст, то тавонад дар сохтори зиндагӣ ҷойи 

сазовор бигирад. 

Профессор Иноятхон 
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СОЛҲОИ РУШДИ ДЕҲОТ, САЙЁҲӢ ВА 

ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ 
 

ЗАХИРАҲОИ ОБӢ-

РЕКРЕАТСИОНИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Мафҳуми «Захираҳои обии 

рекреатсионӣ» дар адабиёти илмӣ ба таври 

гуногун ифода ёфтааст. Аз ҷумла, дар китоби 

олими рус А. С. Кусков «Туристическое 

ресурсоведение» ба таври зерин баён карда 

гардидааст: «Таҳти истилоҳи захираҳои обии 

рекреатсионӣ маҷмуи объектҳои обие 

фаҳмида мешаванд, ки хусусиятҳои асоси 

захиравӣ, меъёрӣ ва сифатии худро дошта, 

барои фаъолияти намудҳои гуногуни 

рекреатсия мусоидат мекунад. Ба захираҳои 

рекреатсионии обӣ ҳавзаҳои обии табиӣ 

(баҳрҳо, уқёнусҳо, дарёҳои хурду бузург, кӯлҳо ва чашмаҳои маъданӣ) ва сунъӣ (обанборҳо, 

каналҳо, ҳавзҳо) дохил мешаванд. 

Мувофиқи нишондоди олимон ва мутахассисон, на ҳама объектҳои обиро барои ташкили 

туризм ва истироҳати аҳолӣ истифода кардан мумкин аст. Барои ташкили фаъолиятҳои туристӣ 

ва рекреатсионӣ танҳо ҳамон объектҳои обие истифода карда мешаванд, ки онҳо дорои 

хусусиятҳои мусоиди гидрологӣ (чуқурӣ ва 

ҳарорати зарурии ҳавзаҳои обӣ, меъёр ва 

суръати ҷоришавии дарёҳои кӯҳӣ) бошанд. 

Захираҳои обии туризмро аз рӯи хусусиятҳои 

гуногунашон ба се гурӯҳи асосӣ: курортию 

балнеологӣ, варзишию туристӣ ва моҳидорию 

шикорӣ ҷудо мекунанд, ки ҳар яки ин гурӯҳҳо 

бо хусусиятҳои азхудкуниашон тафовут доранд. 

Таҷрибаи мамлакатҳои пешрафтаи туристӣ 

нишон медиҳад, ки дар заминаи захираҳои обии 

рекреатсионӣ намудҳои гуногуни туризм, ба 

монанди истироҳату оббозии соҳилӣ, намудҳои 

мухталифи варзиши обӣ ва моҳидориро ташкил кардан мумкин аст. Мусоидии шароит ва 

омилҳои табии географии Тоҷикистон боиси дар қаламрави он таъсис ёфтани захираҳои зиёди 

обӣ гардидааст. Қисми зиёди манбаъҳои обии Тоҷикистон дар пиряхҳои бузург, дарёҳои кӯҳӣ, 

кӯлу обанборҳои сунъӣ ва чашмаҳои зиёди маъданӣ вуҷуд доранд. 

Маълумотҳои мавҷуда нишон медиҳад, ки дар қаламрави Тоҷикистон шумораи дарёҳое, ки 

аз 10 км бештар дарозӣ доранд, ба 947 адад мерасанд, ки дарозии умумии онҳо ба 28500 км 

мерасад ва аксарияти онҳо имконоти мусоиди бо мақсади туризм ва рекреатсия истифодабарӣ 

доранд. Бузургтарин дарёҳои Тоҷикистон Панҷ, Вахш, Зарафшон, Кофарниҳон, Сир, Ому ба 

ҳисоб мераванд, ки водиҳои онҳо макони зисти аҳолӣ ва оби онҳо сарчашмаи асосии обёрии 

заминҳо ва истеҳсоли қувваи барқ мебошанд. 

Аз нигоҳи иқтисодӣ низ қариб ҳамаи дарёҳои дар қаламрави Тоҷикистон ҷоришаванда 

иқтидори бузурги иқтисодиву энергетикӣ доранд. Зеро бештари онҳо аз минтақаҳои баландкӯҳии 

Мушоҳидаҳои чандинсолаи олимон ва 

мутахассисони соҳаи туризм исбот 

намудааст, ки инкишофи туризм ва 

рекреатсия дар ҳудуди ин ё он минтақа на 

танҳо аз мусоидии омилҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, демографӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ 

вобастагӣ дорад, балки мавҷудияти шароит 

ва сарватҳои табиӣ (релеф, сохти геологии 

маҳал, иқлим ва захираҳои обӣ) низ яке аз 

омилҳои муҳимми ба мақсади туризм ва 

рекреатсия истифодабарии минтақа ба 

ҳисоб мераванд. Онҳо дар раванди бавуҷудоӣ 

ва рушди устувори ноҳияҳои истироҳатӣ ва 

сайёҳӣ нақши бузург мебозанд. Ҳамчунин, 

захираҳои обӣ дар навбати худ арзиши 

туристию рекреатсионии худудро муайян 

намуда, аксар омили асосии рушди устувори 

фаъолияти туристию рекреатсионии 

минтақаҳо ба ҳисоб мераванд. 
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қаторкӯҳҳои Зарафшон, Ҳисор, Паси Олой, Қаротегину Дарвоз ва қаторкӯҳҳои Бадахшон ва 

бузургтарин пиряхҳои Осиёи Марказӣ оғоз ёфта, ландшафтҳои нодири табииро ба вуҷуд 

овардаанд. 

Дар водиҳои дарёҳои кӯҳии кишвари мо намудҳои гуногуни олами набототу ҳайвоноти 

нодир вомехӯранд. Ҳамаи ин иқтидорҳо имкон медиҳанд, ки дар водиҳои дарёҳои кӯҳӣ намудҳои 

гуногуни туризми фаъол, ба хусус, туризми экологиро ривоҷ дода, хатсайрҳои махсуси туристии 

кӯҳсорро ташкил намоем. Аз ин рӯ, дар водиҳои дарёҳои Қаратоғ, Варзоб, Сурхоб, Хингоб, Ванҷ, 

Бартанг, Шоҳдара ва Зарафшон ташкил кардани чунин намудҳои гуногуни туризми истироҳатӣ, 

табобатӣ, варзишӣ ва экологӣ мувофиқи мақсад аст. 

Мусаллам аст, ки дар ҳудуди Тоҷикистон кӯлҳои пайдоиши гуногундошта низ зиёданд. 

Мувофиқи маълумотҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ қариб 1300 кӯл мавҷуд буда, масоҳати онҳо зиёда аз 

705 км мураббаъро ташкил медиҳад ва аксарият дар минтақаҳои баландкӯҳ ҷойгиранд. Айни 

замон, бинобар мавҷуд набудани инфрасохтори зарурӣ шароиту имкониятҳои мусоиди кӯлҳо ва 

мавзеъҳои атрофи онҳо бо мақсади туризм ва рекреатсия чандон хуб истифода намешаванд. 

Танҳо дар мавзеъҳои атрофи якчанд кӯли водии Зарафшон, аз ҷумла, Искандаркӯл ва Ҳафткӯл ва 

баъзан кӯли Сарез хатсайрҳои туристӣ ташкил карда мешаванду халос. Ҳаминро қайд кардан 

зарур аст, ки табиати мавзеъҳои атрофи кӯлҳои Помир ба монанди Қарокӯл, Сарез, Рангкӯл, 

Булункӯл, Зоркӯл, кӯлҳои Париёну кӯли Темури нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор ва 

дигар кӯлҳои хурду бузурги Тоҷикистон имкониятҳои зиёде барои ташкили намудҳои фаъоли 

туризм доранд. Дар сурати дар мавзеҳои атрофи ин кӯлҳо дар асоси меъёрҳои экологӣ бунёд 

кардани объектҳои қабулу хизматрасонӣ ва таҳия намудани хатсайрҳои туристӣ, мо метавонем аз 

имконоти фаровони туристии онҳо самаранок истифода намуда, ба ин васила дар барқарор 

намудани муҳити табии атрофии онҳо саҳми хубе гузорем. Обанбор ва ҳавзҳои сунъии дар 

Тоҷикистон бунёд гардида низ барои ташкили истироҳату фароғати аҳолии маҳалӣ ва туристони 

хориҷӣ аҳамияти бузург доранд. Захираҳои обии минтақаи Кӯлоб, ки асосан аз дарёҳои хурду 

калон ва обанборҳо иборатанд, аз марказҳои муҳимми ташаккули туризм дар кишвар ба шумор 

мераванд. Табиати ин минтақа дорои захираҳои бойи сайёҳӣ-рекреатсионӣ буда, дар байни 

захираҳои табиии минтақаҳои Кӯлоб дар рушди самараноки соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ нақши 

муҳимтар доранд. Мушкилоти истифодабарии ин захираҳо бо мақсадҳои сайёҳӣ яке аз роҳҳои 

ҳал дар самти истифодаи оқилонаи табиат дар мавзеъҳои дорои объектҳои обидошта мебошад. 

Зеро ташкили босамари туризм ва рекреатсия дар базаи объектҳои минтақаи Кӯлоб бо мақсади 

рушди хоҷагии деҳот ва саноат аҳамияти калон дорад. 

Мутаассифона, мушкилоти мазкур то кунун дар ҳудуди минтақаи Кӯлоб омӯхта нашудааст 

ва аз ин рӯ, барои инкишофи самаранок ва устувори соҳа омӯзиши масъалаҳои зерин заруранд: 

- омӯзиши хусусиятҳои минтақавии туризм дар базаи захираҳои обии минтақа; 

- муайян намудан ва баҳодиҳии неруи мавҷудаи сайёҳӣ-рекреатсионии захираҳои обии 

минтақа; 

- муайян намудани ҳолати ҳозираи истифодабарии захираҳои обии минтақа бо мақсади 

рушди соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ; 

- коркарди модели ояндадори ташкили минтақавии соҳаи сайёҳӣ-рекреатсионӣ дар ҳудуди 

минтақаи Кӯлоб. 

Айни замон дар тамоми ҳудуди кишвар аз бузургтарин объектҳои обӣ ба сифати мавзеи 

туристӣ-рекреатсионӣ танҳо имкониятҳои туристии мавзеъҳои атрофи обанборҳои “Баҳри 

тоҷик” ва қисман Норак истифода мешаванду халос. Маълумотҳои илмии мавҷуда нишон 

медиҳанд, ки аксари обанборҳои Тоҷикистон обанборҳои кӯҳи буда, муҳити табиии нотакрор 

доранд. Ба ин гурӯҳ обанборҳои Бойғозӣ, Сарбанд, Сангтӯда-1, Сангтӯда-2, Муъминобод, Селбур 

ва обанбори Роғун шомиланд. Ба андешаи мо, дар атрофи ин обанборҳо бунёд кардани 

объектҳои истироҳатию фароғатӣ ва ташкил кардани экскурсияҳои таълимию экологӣ, махсусан, 

барои ҷавонон ва наврасон аҳамияти бузург дорад. Сохти геологии Тоҷикистон бисёр мураккаб 
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буда, равандҳои куӯташаккулёбӣ то ҳол низ давом карда истодаанд. Дар натиҷаи ҳодисаҳои 

гуногуни геологӣ дар тӯли миллионҳо сол дар қаламрави имрӯзаи ҷумҳурӣ навъҳои мухталифи 

обҳои маъдании шифобахш пайдо шудаанд. Вобаста ба хусусиятҳои табиию орографӣ чашмаҳои 

табиӣ нобаробар ҷойгир ва аксарияти онҳо дар минтақаҳои баландкӯҳ пайдо шудаанд. Дар 

ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 200 чашмаи маъдании гуногун ба қайд гирифта шудааст, ки таркиби 

обҳои аксарияти ин чашмаҳо хусусияти табобатӣ доранд ва мардуми маҳалӣ аз қадимулайём аз 

онҳо фаровон истифода мебаранд. Чашмаҳои нисбатан машҳури Тоҷикистон Хоҷа Обигарм, Оби 

Гарм, Шоҳамбарӣ, гармчашмаи Калтуч, чашмаҳои маъдании Анзоб, Гармчашма, инчунин, 

чашмаҳои обашон гарму сарди Чилучорчашма, Яшилкӯл, Қизилработ ва Ҷелондӣ мебошанд. Дар 

заминаи ин чашмаҳо то ҳол якчанд осоишгоҳу истироҳатгоҳ бунёд гардида бошанд ҳам, лекин 

дар шароити имрӯза ин иншоот талаботи аҳолиро пурра қонеъ карда наметавонанд. Зиёд будани 

шумораи чашмаҳои маъданӣ дар инкишофи комплекси туристиву рекреатсионӣ таъсири зиёд 

мерасонад. Аз ин рӯ, ҳангоми сохтан ва ҷойгир намудани иншооти туристӣ ва рекреатсионӣ бояд 

ҳаминро ба назар гирифт, ки ин гуна иншоот дар наздикии мавзеи ҷойгиршавии чашмаҳо сохта 

шаванд, зеро таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҳарчи қадаре ки об ба масофаи дур ҷорӣ шавад, 

ҳолат ва таркиби он тағйир ёфта, қобилияти шифобахшиашро гум мекунад. 

Табобати санаторию истироҳатӣ низ дорои вижагиҳои худ аст. Пеш аз ҳама, табиати 

мусоиди кишвари мо бо обу ҳавои мувофиқ, чашмаҳои оби гарми бо хусусияти табобатии нодир 

ва кӯлҳои зиёди кӯҳиву рӯдҳои шӯхи кӯҳистони Тоҷикистон ҳар як бинандаро мафтун мекунад. 

Дар баробари ин, захираҳои обии Тоҷикистонро бо мақсади муолиҷа, ки аз намудҳои 

асоситарини туризми дохилӣ ба шумор меравад, истифода кардан мумкин аст. Иқлим ва релефи 

кишвари мо ба саёҳати муолиҷавии зерин: 1). Муолиҷа ба воситаи иқлим (климатотерапея), 2). 

Муолиҷа ба воситаи ҳаво (аэротерапея), 3). Муолиҷа ба воситаи офтоб (гелиотерапея), 4). 

Муолиҷа ба воситаи офтоб ва оббозӣ (талассотерапея) басо созгор аст. 

Вусъат бахшидан ба рушди сайёҳии дохилӣ дар заминаи чашмаҳои минералӣ, дар баробари 

таъсири мусбии он ба ҳифзи иҷтимоӣ (шуғли аҳолӣ) барои ҷалби маблағгузориҳои ватанию 

хориҷӣ ба инфрасохтори сайёҳӣ низ мусоидат менамояд. Сарватҳои табиӣ низ аз омилҳои асосии 

ташкили минтақаҳои сайёҳӣ -рекреатсионӣ ва истифодабарии ҳудуд ба ҳисоб мераванд. 

Хусусияти шароитҳои табиӣ дар пайдоиш ва инкишофи комплексии минтақаҳои туристӣ 

таъсири амиқ мерасонад. Сарватҳои табиӣ ҳангоми интихоби ноҳияҳои истироҳатӣ ва саёҳатӣ 

нақши бузург мебозанд. Минтақаҳои сайёҳи рекреатсионӣ хусусиятҳои ландшафт ва иқлим, 

бойигариҳои гуногуни олами набототу ҳайвонот, имкониятҳои табии ба варзиш машғулшавӣ, 

шикор, муъолиҷа ва ғайраро ба назар мегиранд. Ташкили ин ё он намуди фаъолият дар туризм ва 

рекреатсия омӯзиши хусусиятҳои табии географии ноҳияро талаб мекунад. Бинобар ин, соҳаи 

сайёҳӣ имрӯзҳо яке аз соҳаҳои сердаромад ва мунтазам рушдёбандаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба 

шумор меравад. Рушди самараноки соҳа дар минтақа аз ҳар ҷиҳат муфид буда, сатҳи даромади 

буҷаи маҳаллиро афзун намуда, имконият медиҳад, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат маблағи барои 

рушди соҳа ҷудокардашуда ҷуброн шавад. 

Дар баробари ин, рушди босуръати соҳа имконият медиҳад, ки то андозае масъалаи бо ҷойи 

нави корӣ таъмин намудани аҳолии маҳаллӣ ҳаллу фасл гардад ва барои зиёд намудани дараҷаи 

воридоти асъори хориҷӣ ба буҷаи кишвар мусоидат намояд. Инчунин, рушди самараноки соҳаи 

сайёҳӣ барои барқарор намудани қувваи табиӣ ва ботинии одамон кумак расонида, ба ташаккули 

шахсияти онҳо мусоидат менамояд. 

 

Суҳроб БОБОКАЛОНОВ – 

унвонҷӯи Пажӯҳишгоҳи рушди 

маорифи ба номи А.Ҷомии АТТ, 

Гулсара МАСТОВА – 

устоди ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода 
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ЗАМОН ВА ИЛМ 
 

ХИМИЯ ҲАМЧУН 

МУСИҚӢ - НОТАҲОИ 

ХИМИЯВӢ ВА 

ОҲАНГҲОИ НАВИ  

АСРИ НАВ 
 

Химия ҳамчун илми бунёдӣ дар ибтидои 

асри XX, баробари пайдоиши механикаи 

квантӣ ба вуҷуд омад. Ин ҳақиқати бебаҳс аст, чунки ҳамаи объектҳои химия – атомҳо, 

молекулаҳо, ионҳо ва ғайра объектҳои квантӣ мебошанд. Ҳодисаи марказии химия – реаксияи 

химиявӣ, яъне аз нав гурӯҳбандии ядроҳои атомҳо ва табдилоти ҷилдҳои электронӣ, либосҳои 

электронҳои молекулаҳо – реагентҳо дар молекулаҳои маҳсулҳо низ ҳодисаҳои квантианд. 

Элементҳои асосии механикаи квантӣ – 

таҳкурсии қавӣ ва боэътимоди физикии 

химиявӣ сето мебошанд: 

1. Ҳамчун заряд ва спини дар фазо ва 

вақт паҳншуда фаҳмидани функсияи мавҷии 

электрон; 

2. Принсипи Паулӣ, ки электронҳоро аз 

рӯи савияҳои энергетикӣ ва меҳварҳои 

хосашон дар атрофи ҳаста ҷойгузин мекунад; 

3. Муодилаи Шредингер ҳамчун давоми 

квантии муодилаҳои механикаи классикӣ. 

Дарк кардан ва фаҳмидани саҳеҳии ин се 

нуқта бинои боҳашамати химияро мутлақо фаҳмо ва шаффоф мегардонад. Мантиқи муназзам, 

мукаммалӣ ва зебои химия аз ҳамин нуқтаҳо сарчашма мегиранд. 

Нотаҳои химиявӣ 

Муодилаи Шредингер калиди ҳамаи химия аст. Ин муодиларо барои зарраҳои хурдтарини 

химиявӣ – атоми ҳидроген (протон+электрон) ҳал карда, маънои химиявии муодиларо фаҳмидан 

мумкин аст. Муодила шакли зеринро дорад:  

 

дар ин ҷо Н - оператори энергия  

мебошад ва энергияи кинетикии электрон  (P - импулс, m - массаи электрон) ва энергияи 

потенсиалии он  (e - заряди электрон, r - масофаи байни электрону протон)-ро дар бар мегирад. 

Ҳалли ин муодила савияҳои дискретии энергия E ва функсияҳои мавҷии электрон (орбиталҳо)  

- ро медиҳад, ки квадратҳояшон ) тақсимшавии заряди электрон дар фазоро тавсиф 

мекунанд. Функсияи  функсияҳои мавҷии ҳидроген мебошанд. Инҳо орбиталҳои базавии 

атомҳо мебошанд – қабатҳои электронии ҳамаи атомҳо ва молекулаҳо, ҳамаи зарраҳои химиявӣ, 

умуман ҳамаи олам аз онҳо иборатанд. 

Ин функсияҳо ҳамагӣ 16-тоянд: як s-орбитал, се p-орбитал, панҷ d-орбитал ва ҳафт f-

орбиталҳо; ҷойгиршавии фазоӣ ва шаклҳои s-, p-, d-орбиталҳоро меорем: 

Химия илми иҷтимоӣ аст. Мақсади олии 

он қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти ҳар як 

инсон мебошад. Инсоният аз химия 

маводҳои нави хосиятҳои сеҳрнокдошта, 

манбаъҳо ва аккумуляторҳои нави энергия, 

технологияҳои нави тозаву бехатар ва 

ғайраро интизор аст. Ҳамаи инҳо зоҳир ва 

симои берунаи химияанд, ки ба ҳама 

дастрасу фаҳмоянд, аммо химия олами 

ботинӣ, мантиқу моҳият, зебоӣ ва мусиқии 

ботинии худро дорад. Мо ҳоло дар ҳамин 

хусус сухан меронем. 
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Расми 1. Тарҳи орбиталҳои s-, p- ва d-и ҳидроген 

(орбиталҳои базавӣ). 

Барои f-орбиталҳо ин тарҳҳо боз ҳам 

мураккабтар мебошанд. 

Чи хеле ки бозии шоҳмот аз комбинатсияҳои 

гаштҳои одии шакл (фигура)-ҳо иборат аст, мусиқии 

сеҳрангезу абадӣ аз ҳафт нотаи одии мусиқӣ иборат 

аст, химияи тавонову беохир, инчунин, ҳамаи 

меъмории химиявии олам низ аз 16 орбитали атомии 

одӣ офарида шудааст. Ба тарзи дигар гӯем, химия 

мусиқии 16-нотагии муқтадирест, ки муаллифонаш 

табиат ва химик мебошанд. 

Ба он диққат медиҳем, ки дар муодилаҳои (1) ва 

(2) энергияи потенсиалии системаи химиявии 

электрону протон фақат таъсироти кулонии онҳоро 

дар бар мегиранд. Ҳамаи орбиталҳои химиявии 

асосӣ, нотаҳои химиявие мебошанд, ки аз ҳалли 

муодилаҳои (1) ва (2) хулосабарорӣ карда мешаванд ва фақат дар асоси баҳисобгирии як намуди 

таъсирот – таъсироти кулонӣ сохта шудаанд. Оё ин дуруст аст? (Дар физикаи ядро барои 

тавсифи қувваҳои байни нуклонҳо ва зарраҳои элементарӣ амалкунанда якчанд намуди 

таъсиротро ба ҳисоб мегиранд-ку). 

Ҷавоби ин саволи заминавиро ба тарзи таҷрибавӣ (эксперименталӣ) ҳосил кардаанд. 

Маслаки (идеяи) таҷриба содаву зебост. Дастаи атомҳо (масалан, атомҳои калсий ё мис)-ро бо 

рӯшноии поляризатсияшуда нурборон мекунанд. Рӯшноӣ орбитали атоми маълум (масалан  

дар Ca,  дар Cu)-ро безобита мекунад, яъне атомҳои электронҳояшон ин гуна орбиталдоштаро 

тайёр мекунад. Баъд ба ин дастаи зондии атомҳои инертӣ (атоми ҳелий) равона карда мешавад ва 

парокандашавии атомҳои  ё  орбиталдошта мушоҳида карда мешавад. Диаграммаи 

парокандашавӣ, шакли потенсиали парокандашавандаро ба вуҷуд меорад. Натиҷаҳои ин 

таҷрибаҳо нишон доданд, ки шакли парокандашавии потенсиал айнан ба шакли орбиталҳои 

атоми аз муодилаи Шредингер хулосабароянда яксон аст. Хулосаҳое, ки аз муодилаҳои 

Шредингер бо заҳмати гарон ҳосил карда шуданд, тасдиқи таҷрибавиашонро ёфтанд. Аз ин ҷо ду 

хулосаи заминавӣ бармеояд: якум, муодилаи Шредингер олами химиявиро дуруст тавсиф 

медиҳад; дуюм, исботи таҷрибавии саҳеҳияти орбиталҳои базавии атомӣ на танҳо тантанаи 

интелект-зеҳн аст, балки онро исбот мекунад, ки дар химия фақат таъсироти кулонӣ амал 

мекунад. Муъҷизаи химия дар он аст, ки фақат аз ҳамин як намуди таъсирот – таъсироти кулонӣ 

бандҳои химиявии бисёре (ионӣ, ковалентӣ, донорӣ-аксепторӣ, ҳидрогенӣ, металлӣ, вандервалсӣ 

ва ғайра), зарраҳои химиявии гуногун (атомҳо, ионҳо, карбенҳо, эксимерҳо, ридбергхо, 

эксиплексҳо, сендвичҳои молекулавӣ, молекулаҳои вандервалсӣ, кластерҳо, радикалҳо ва ғайра), 

механизмҳои гуногуни реаксия (ионӣ, молекулавӣ, нуклеофилӣ, электрофилӣ, радикалӣ, 

занҷирӣ, шоханоки занҷирӣ ва ғайра) ва ҳолатҳои бисёри химиявӣ (молекулавӣ, зарядӣ, спинӣ, 

симметрияҳои ядроӣ ва электронӣ ва ғайра) тавлид мешаванд. 

Аз рӯйи нуқтаи назари физика - химия хеле сода менамояд: фақат фишори кулонии 

электронҳо ҳамдигарашон ва ҷозибаи кулонии электронҳову ядроро ба ҳисоб гирифтан лозим 

асту халос, аммо якумаш, системаҳои химиявӣ бисёрзарраанд (электронҳо ҳам бисёр, ядроҳо ҳам 

бисёр). Дуюмаш, таъсироти кулонии электрон-электрон қисмест, ки аз спини электрон вобаста 

аст (ин аз антисимметрияи функсияи мавҷии пурра мувофиқи принсипи Паулӣ хулосагирӣ карда 

мешавад, охир электронҳо фермионҳоянд – дунё ҳамин хел офарида шудааст). Ин қисми 

энергияи кулонӣ энергияи мубодила номида мешавад. Он моментҳои кунҷии (спинҳои) 

электронҳоро танзим карда, ферромагнетизмро ба вуҷуд меорад, ки дар асоси он моддаҳои 
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ферромагнитӣ сохта шудаанд ва асоси генераторҳо, радио, телевизион, воситаҳои алоқа, 

мошинҳои ҷомашӯӣ, лифтҳо, компютерҳо мебошанд, ки ба манфиати инсоният хизмат мекунанд. 

Ба ифодаи дигар, олами химия ба Кулон такя кунад, олами тамаддун бошад, ба принсипи Паулӣ 

такя мекунад. Заминаҳои проблемаҳои физикии химия ва мустақилияти физикаи равандҳои 

химиявиро физики бузург Р.Фейнман бо як ҷумла баён кардааст: «Химия физикаи 

мураккабтарин аст, ки физикон онро ба химикон додаанд». 

Мантиқи химияи муосир 

Химияи муосир илми ҳаҷман бузурги ба шохаҳо тақсимшуда мебошад. Бо вуҷуди ин, аз 

ҷиҳати заминавӣ (фундаменталӣ) ягона аст, масъалаҳои умумӣ дорад, самтҳои стратегияи умумӣ 

ва мантиқи ягона дорад. Мантиқи химия бо илм ва санъати синтези химиявӣ кушода мешавад. 

Ин калиди ҳамаи химия аст. Аз ҳамин ҷост, ки химия илми созанда, омили тавонои тараққии 

башарият мебошад.  Элементи баъдинаи мантиқӣ, алоқаи структураи химиявӣ бо функсияи он 

мебошад, маънои ин дар он аст, ки молекулаҳо ва моддаҳо чӣ гуна қобилиятҳо доранд, чӣ 

корҳоро карда метавонанд ва дар куҷо (аз электроника то тиб) аз онҳо истифода бурдан мумкин 

аст. 

Самти сеюм – чӣ тавр равандҳои химиявиро идора кардан лозим аст, ки молекулаҳо ва 

моддаҳои зарурии соҳиби функсияҳои зарурӣ ҳосил карда шаванд. 

Самти чорум – модда якбора мавод ҳисобида намешавад, онро ба мол (ашё) табдил додан 

лозим аст ва ин вазифаи маводшиносии химиявӣ аст. 

Самти панҷум – ба модда додани роҳхати ҳаётӣ тавассути технологияи химиявӣ аст. 

Технологияи химиявӣ тозагӣ, маърифатнокии иқтисодӣ ва бехатарии моддаро таъмин мекунад. 

Самти шашум – энергетикаи химиявӣ аст, ки аз савияи молекулавии захира ва табдили 

энергия то манбаъҳои химиявии энергия ва моддаҳои ғунҷоиши энергетикиашон зиёдро 

меомӯзад. 

Самти ҳафтум – таҳлил ва ташхиси химиявӣ (аз ҷумла, сенсорҳои химиявӣ, химияи маза ва 

бӯй) мебошад, ки элементи муҳимтарини бехатарии олами атроф аст. 

Дар охир самти ҳаштум – химияи мавҷудоти зинда аст, ки галактикаи бузурги химиявӣ аст 

ва мақсади омӯхтани макрореактори химиявии нозукест, ки ҳар яки мо аз он иборатем (химияи 

мағзи сар, хотира, тафаккур, шуур, эҳсосот, механизмҳои химиявии ҷамъоварӣ ва амалкунии 

идеяҳо). Структурае, ки ҳоло пешниҳод гардид, химияро ҳамчун бинои мантиқан яклухт ва зебо 

ҷилвагар мекунад: ин ба қисмҳо ҷудо кардани химия аз рӯи вазифаҳо, мақсадҳо ва мантиқи 

мутаҳидкунандаи онҳо мебошад. Ин мантиқи тавъам будани химия ва химикҳо ҳамчун ҷамъияти 

касбӣ аст. 

Оҳангҳои нави асри нав 

Дар химия ҳамеша ғояҳои нав тавлид мешаванд, ҷаҳишҳою пешравиҳои бузург ба вуҷуд 

меоянд, ҷараёнҳои нав ташаккул меёбанд, яъне мусиқиҳои нави химиявӣ ба нота гирифта 

мешаванд. Ҳодисаҳои асосӣ дар синтези химиявӣ рӯй медиҳанд, дар ин ҷо ҳар рӯз 

кашфиётҳои нави калону хурд зуҳур мекунанд, ба ягонтои онҳо беэътиборӣ кардан нашояд, 

чунки файласуфе гуфтааст: «Партови имрӯз хазина барои фардо шуда метавонад». 

Меъмории атомҳои ҳам молекулаҳои табиӣ ва ҳам молекулаҳои синтетикии гуногун аз 

ҷиҳати эстетикӣ мукаммаланд. Ҳоло молекулаҳои гуногун офарида шудаанд, ба монанди 

ротаксанҳо (ҳалқаҳое, ки қад-қади меҳвари маҳдуд ҳаракат мекунанд), катенанҳо (ҳалқаҳои 

ҷилдпӯш), фуллеренҳо (шакли тӯби футболро доранд), молекулаҳои ферромагнитии баландспин. 

Молекулаҳое синтез карда шудаанд, ки онҳоро мошинаҳои молекулавӣ меноманд, 

фавқулноқилҳои органикӣ ҳосил карда шудаанд, ферромагнетикҳои органикӣ, молекулаҳо – 

нардбонҳо, молекулаҳо – тороидҳо, контейнерҳои молекулавие, ки атомҳо ва ионҳоро дар асорат 

доранд ва ғайра. Молекулаҳои дендримерӣ ба вуҷуд оварда шудаанд, ки дар онҳо ҳамаи модда аз 

як молекулаи бузург иборат аст (ба монанди алмос). 

Синтези нанолӯлаҳои карбонии қутрашон 10 нм, коркарди технологияи кор бо онҳо 

(буридан, қат кардан, ҷой иваз кунонидани онҳо), бо металл пур карда ба ноқил табдил додани 
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онҳо ҷаҳиши калоне мебошад, ки наноэлектроникаи молекулавиро ба вуҷуд оварда истодаанд. 

Муваффақиятҳои муҳандисони трансгенӣ ҳам назаррас аст, ки химия асоси он муваффақиятҳост. 

Симои нави илмии дилхоҳ (аз ҷумла химия) дар лаҳзаҳои муайяни замон падидор мегардад. 

Ҳоло баъзе тарҳҳои навро дар самои химия, оҳангҳои нави онро, ки бо онҳо ба асри нав – асри 

XXI ворид мегардад, қайд карда мегузарем. Муваффақиятҳои бузурги химияи ковалентӣ (ки дар 

онҳо бандҳои химиявиро электронҳо ташаккул медиҳанд) тавоноии онро нишон медиҳанд, аммо 

дар доираи химияи ковалентӣ наносистемаҳои молекулавии бонизом таҷҳизот ва ансамблҳоеро, 

ки табиат истифода мебарад (ба монанди антиҷисмҳои каталитикӣ ва мошинҳои молекулавӣ), 

офаридан ғайриимкон аст. Лекин ҳоло давраи нави химияи ғайриковалентӣ оғоз ёфта, дар базаи 

таъсироти ғайриковалентӣ (таъсири мутақобили ионҳо ва диполҳо, бандҳои ҳидрогенӣ, қувваҳои 

вандервалсӣ ва ғайра) ба вуҷуд омада истодааст. 

Химияи когерентӣ низ чеҳраи нави химия аст. Когерентияти химиявӣ хосияти системаҳои 

химиявие мебошад, ки реҷаҳои даврӣ остсиллятсияшавандаи реаксияҳоро ба таҳрик меоварад. 

Ду намуди остсилляторҳои химиявӣ вуҷуд доранд: квантӣ (дар онҳо қобилияти ба реаксия 

дохилшавии зарраҳо остсиллятсия мешаванд) ва классикӣ (дар онҳо тавсифҳои макроскопӣ-

консентратсияи реагентҳо, ҷараёнҳои электрикӣ, потенсиалҳо ва ғайра остсиллятсия мешаванд). 

Дар остсилляторҳо рафторҳои тасодуфӣ, бетартибона ва новобастаи молекулаҳои ба реаксия 

дохилшаванда бетартибу бенизом мегарданд. Хаос (бетартибӣ) ба тартиб табдил мегардад: 

ансамблҳои молекулаҳои рафторашон синхронӣ ва муташаккил – пакетҳои мавҷи когерентӣ ба 

вуҷуд меоянд. Фактори нави идоракунандаи химия – фазои пакети мавҷӣ тавлид шудааст. 

Остсиллятсияи биологӣ натиҷаи мустаҳкамкунии амалкунии остсилляторҳои биохимиявӣ аст. 

Шавқи зиёде, ки ба остсиллятори химиявӣ зуҳур карда мешавад, бо амалиёти ансамблҳои 

биологӣ – ҳуҷайраҳо, синапс ва нейронҳо алоқаманд аст. Дар ин ҷо дар ҷойи аввал таҳқиқи 

системаҳои остсилляторҳои ба ҳам вобаста меистанд (дил – биосистемаи «наздиктарин»-и 

остсиллятори химиявӣ аст). Дар остсилляторҳои ба ҳам вобаста реҷаҳои намоёни маҳдуд амалӣ 

мегарданд: марги остсилляторҳо, вақте ки яке аз остсилляторҳо дигарашро хомӯш мекунад 

(инфаркт), «ҷаҳиш»-и аз низом ба бетартибӣ (фибриллятсия), синтези басомади нав ё 

модулятсияи басомадҳо (тахикардия) ба миён меояд. Фаҳмост, ки химияи когерентӣ барои ҳаёт 

муҳим аст. 

Расми 2 хешигарии остсилляторҳои химиявӣ ва биологиро нишон медиҳад. 

 

 (А)  (В) 

Расми 2. Равандҳои когерентӣ дар мушаки дил (А) ва дар реаксияи оксидшавии оксиди 

карбон дар платина (В). Ивазшавии соҳаҳои сиёҳу сафед – индикатори мавҷҳои химиявии 

когерентӣ дар ҳар ду система. 

Системаи дигари биохимиявии муташаккил мағзи сар аст, ки дар он фаъолияти химиявӣ ва 

электрикии синапсҳо ва нейтронҳо ба тарзи олӣ синхронидашудаанд. Дар ин макрореактор 

ҳолатҳо муътадил, бонизом ва когерентӣ мебошанд, хаос – бемориҳои даҳшатноке ба монанди 

бемории Алтсгеймер аст. Тартиби идеалӣ – ин фикрронӣ ва ҳаракати идеалҳо мебошанд, ки хоси 

ақли одамони боистеъдод ва нобиғаҳоянд. Азхудкунии лазерҳо уфуқҳои илми химияро вусъат 

бахшид. Дар ин замина фемтохимия рушд ёфт, ин химияи навест, ки ҳодисаи химиявии дар 

лаҳзаҳои ултракӯтоҳ  рӯйдиҳандаро меомӯзад. Ин муддат (1-10 

фемтосония) аз даври лаппиши атомҳо дар молекулаҳо хеле хурд аст. Фемптохимия имкон дод, 
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ки роҳҳои тадқиқи механизмҳои реаксияҳои химиявӣ кушода шаванд ва идоракунии реаксияҳои 

химиявӣ имконпазир гардад. Ин ҷаҳиши химия ба туфайли дастоварҳои физикаи лазерҳо ба 

вуқуъ омад. Боз як «замини нав» дар илми химия – химияи спинҳо мебошад. Он ба принсипи 

бақои спин ҳангоми рӯйдодҳои химиявӣ такя карда, реаксияҳое, ки дар натиҷаи онҳо бояд 

спинҳои зарраҳо тағйир ёбанд, рӯй дода наметавонанд. Химияи спинҳо ба химия таъсироти 

магнитиро дохил мекунад. Таъсироти магнитӣ энергияи хеле кам доранд, аммо реаксияи байни 

каналҳои спинан манъбуда ва спинан озодбударо ба вуҷуд оварда метавонанд. Хулоса, онҳо 

қобилияти ба реаксиядароии химиявии моддаҳоро назорат мекунанд ва сенарияи нави магнитии 

реаксияҳоро менависанд. 

Ҷаҳиши дигари бузурги химия кашфи спектроскопияи нақбии (тунеллии) молекулаҳои 

алоҳида мебошад, ки сарҳадҳои химияи молекулаҳо, ионҳо ва кластерҳои алоҳидаро вусъат 

мебахшад. Он инчунин, ҷаҳишро дар детектиронии зарраҳои алоҳидаи парамагнитӣ 

(спектроскопияи нақбии спинҳои электронии ҷудогона) ба вуқуъ меорад. 

Ҳамин тариқ, химия ба асри XXI бо қадамҳое дохил мешавад, ки ояндаи 

дурахшони бузурги технологиро соҳиб мешавад. 

 

Азизбек ЗУМРАТОВ – омӯзгори 

литсейи №3 барои хонандагони 

болаёқати шаҳри Душанбе 

 

 

* * * * * 

Фестивали байналмилалии маҳорати педагогӣ 

29-уми октябри соли ҷорӣ дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон нахустин 

Фестивали байналмилалии маҳорати педагогии омӯзгорон ва кормандони соҳаи 

маорифи кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор гардид, ки 

дар он омӯзгорон ва кормандони соҳаи маорифи ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, 

Россия, Беларус, Арманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон 

иштирок намуданд.  

Дар ифтитоҳ Муҳаммадюсуф Имомзода - вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ 

вобаста ба нақши омӯзгор дар ҷомеа ибрози назар намуда, таъкид дошт, ки 

омӯзгори асил дорои ду сифат - дониши васеъ ва дили бузург аст. 

Фестивал аз рӯи 3 номина: “Мураббӣ”, “Омӯзгор” ва “Равоншинос” кори 

худро оғоз намуд ва мураббиён, омӯзгорон ва равоншиносони мактабии 

ботаҷриба доир ба масъалаҳои баррасишаванда дар номинаҳо ширкат варзида, 

табодули афкор намуданд, ки фаъолияти онҳо аз ҷониби аъзои ҳакамон 

баҳогузорӣ гардид. 

Дар фарҷом ба 27 нафар омӯзгор, мурраббӣ ва равоншинос-иштирокчиёни 

Фестивал диплом тақдим карда шуд. 
 

https://www.maorif.tj 
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РИЁЗӢ 
 

БО МУОДИЛАИ 

КВАДРАТӢ ОВАРДА, 

ҲАЛ НАМУДАНИ 

МУОДИЛАҲОИ 

ТРИГОНОМЕТРӢ 
 

Таърих гувоҳ аст, ки пешрафти хоҷагии 

халқи ҷаҳони муосир бо татбиқи 

технологияи нав робитаи ногусастанӣ дорад. 

Дар татбиқи технологияи нав  маҳз кадрҳои соҳибихтисосе, ки бо донишҳои илмҳои дақиқ 

мусаллаҳанд, нақши  аввалиндараҷа мебозанд. Таҷрибаи мамлакатҳои мутараққӣ собит 

менамояд, ки дар ин ҷода маблағгузориҳои мақсаднок барои таҳлилу омӯзиш ва татбиқи фанҳои 

табиӣ, риёзӣ барои ба арсаи истеҳсолот баровардани кадрҳои соҳибихтисос, кумак менамояд. 

Маҳз ҳамин гуна кадрҳо боиси дар истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияи наву замонавӣ 

гардида, пешрафти хоҷагии халқи кишварро таъмин карда метавонанд. Дар ҷумҳурии азизи мо, 

ки ҳукумати кишвар саноатикунонии босуръатро 

ҳадафи чаҳоруми стратегияи миллӣ эълон кардааст, 

зарурати тайёр кардани кадрҳои бо донишҳои илмҳои 

табиатшиносию  риёзӣ мусаллаҳ  талаботи замон 

мебошад. Боиси сарфарозист, ки барои боз ҳам ҷалб 

намудани диққати наврасону ҷавонон, ба  омӯзишу 

рушди фанҳои табиӣ- риёзӣ озмуни “Илм –фурӯғи 

маърифат” пешниҳод гардид. Боварии комил аст, ки 

гузаронидани чунин як озмун дар сатҳи ҷумҳурӣ бо 

мурури вақт боиси ба арсаи илму истеҳсолот қадам 

ниҳодани ҷавонони соҳиб касбу эҷодкор мегардад. Аз 

ҳамин лиҳоз, ҳар як омузгор дар раванди татбиқи 

масъалаи мазкур бо тайёр кардани шогирдони бо маърифату соҳибхирад, саҳмгузор бошанд. Дар 

ин навиштаҳо мехостам дар бораи ҳалли муодилаҳои тригонометрӣ бо ёрии муодилаҳои 

квадратӣ, ки боиси инкишофи малакаи математикии шогирдон мегардад, фикрҳои худро баён 

намоям. 

Бояд тазаккур дод, ки маҳз омӯзиш ва ҳалли муодилаҳо боиси дар арсаи илми математика 

арзи вуҷуд кардани фанни мустақиле бо номи “Алгебра” гардид. Ва боиси ифтихори мо, 

форсизабонон ҳам ҳаст, ки тавассути тадқиқоти Муҳаммад-ал-Хоразмӣ ва асари безаволи ӯ “Ал 

китоб ул мухтасар фӣ-ҳисоб ал-ҷабр вал муқобала” фанни “Алгебра” ба майдони илм омада, бар 

тамоми ҷаҳон паҳн гашт. Маҳз ҳамин асари безавол ӯро асосгузори фанни “Алгебра” дар ҷаҳон 

гардонидааст. Истилоҳи “Алгебра” ҳам аз калимаи “Ал-ҷабр”-и ин асар пайдо шудааст. Дар 

алгебра муодила гуфта баробарии номаълумдорро меноманд ва қимати он номаълум, ки 

муодиларо ба айният табдил медиҳад, решаи ҳамин муодила ҳисобида мешавад. Дар алгебра 

муодилаҳои зиёди якномаълума омӯхта мешаванд, ки яке аз муодилаҳои машҳуру маъмули он 

муодилаи квадратӣ мебошад, ки бо формулаи ах2+вх+с=0   ифода карда мешавад. Адади Д=в2-

4ас-ро дискриминанти муодилаи квадратӣ меноманд ва решаҳои ин муодила аз формулаи 

 муайян карда мешавад. Муодилаҳои тригонометрӣ бошанд, муодилаҳое мебошанд, 

ки дар онҳо номаълум дар таҳти аломати функсияҳои тригонометрӣ омадааст. Функсияҳои 

Боиси ифтихор аст, ки бо ташаббуси 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва 

рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 

риёзӣ” эълон гардид. Ин падида мо – 

омӯзгорони фанҳои дақиқро водор менамояд, 

ки нисбат ба ҳар усулу воситаҳои таълимӣ 

муносибати эҷодкорона намуда, ҳар як 

лаҳзаи дарсро самаранок истифода бурда, 

сатҳи дониши шогирдонро сифатан баланд 

бардорем. 
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тригонометрӣ гуфта функсияҳои , -ро меноманд. Муодилаҳои  

содатарини тригонометрӣ намуди  –ро доранд. 

Решаҳои муодилаҳои зикршуда мувофиқан аз формулаҳои sina+  , nͼz      

a+  , nͼz,  a+  , nͼz ва     ёфта мешавад. 

Омӯзиш ва ҳалли муодилаҳои тригонометрӣ дар китоби дарсии синфи 10-и муассисаҳои 

таълимӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳангоми ҳалли муодилаҳои тригонометрӣ роҳу усулҳои гуногун 

истифода шуда, онҳоро ба намуди яке аз муодилаҳои содаи баёншуда меоваранд ва мувофиқи 

формулаҳои дар боло оварда шуда  ҳал мекунанд. 

Яке аз роҳҳои ҳалли муодилаҳои тригонометриро ба муодилаи квадратӣ, ки дар синфи 8 

омӯхта мешавад, оварда, баъд  ёфтани решаҳои он мебошанд. Се роҳи ба муодилаи квадратӣ 

оварда ҳал кардани муодилаҳои тригонометриро дида мебароем. Аввал, бо ёрии гузоришҳои 

  муодилаи тригонометриро ба муодилаи квадратӣ 

меорем, решаҳои онро дар гузориш ҷой карда муодилаҳои одии тригонометриро ҳал мекунем. 

1. Муодилаи тригонометрии x+1=0 -ро ҳал мекунем. Аз гузориши  

истифода карда, ба муодилаи квадратии зерин соҳиб мешавем:  муодилаи 

мазкурро ҳал карда, қимати решаҳои онро дар гузориш ҷойгир мекунем ва муодилаи одии 

тригонометриро ҳал мекунем: .  

2. Муодила ду реша дорад, пас аз формулаи  истифода менамоем: 

           =1            

Қиматҳои 1 ва 2-ро дар гузориши  мегузорем: 

1)    sin1+     +  nͼz 

2)  =    sin     +  nͼz 

3.  

Аз гузориши  истифода намуда муодилаи –ро ҳосил мекунем. 

  =        

Қиматҳои  дар гузориши ҷойгир мекунем: 

а)     1+  , nͼz 

б)    ø, яъне муодила ҳал надорад. 

3.    гузориши  - ро татбиқ менамоем: 

=0          t= -    ,  = t=  -  

sin(- +  , nͼz 

 

           =25    0         ,       

Қимати   - ро дар гузориши  ҷойгир мекунем: 

а)     +  , nͼz 

б)       ø 

5)          
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Қиматҳои -ро дар гузориши  ҷойгир менамоем: 

  (-2)+  , nͼz 

         (-1)+  , nͼz 

6)           

 
Қиматҳои -ро дар гузориши  ҷойгир менамоем: 

a)           1+ + , nͼz 

b)           +  , nͼz 

7)            

 
Қиматҳои -ро дар гузориши  ҷойгир менамоем: 

a)          3+ + , nͼz 

b)            +  , nͼz 

8)               

 
Қиматҳои -ро дар гузориш ҷойгир менамоем: 

a)          2+ , nͼz 

b)            , nͼz 

Дуюм, бо роҳи ба як функсия овардан ва истифодаи гузориш муодилаи тригонометриро ба 

муодилаи квадратӣ оварда ҳал менамоем: 

1.  

Табдилдиҳии    -ро татбиқ менамоем:  )+3sinx=0 

 

Гузориши –ро истифода менамоем. 

  

           

Гузориш                     ø 

 = sin  (-  +    

nͼz 

 тибқи табдилдиҳии     дорои муодилаи зерин 

мешавем:   ,  ,   

     аз гузориши –ро истифода менамоем. 

          

Қиматҳои –ро дар гузориши  ҷойгир мекунем: 

а)          ø 

б)  + , nͼz 

3.  
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Мувофиқи табдилдиҳии   ҳосил мекунем     )-4sinx-1=0 

      гузориш               

 

Қиматҳои –ро дар гузориши   ҷойгир мекунем: 

              ø 

 =    sin     nͼz 

Cеюм, бо ёрии табдилдиҳиҳои мураккабтар муодилаҳои тригонометриро ба муодилаҳои 

квадратӣ оварда ҳал мекунем: 

1. Муодилаи  –ро бо ёрии формулаҳои зарби мухтасар чунин 

табдил медиҳем.  

 

 

   пас,      ,   

 ,       ,     /  (-1) 

 

Гузориш              

 
Қиматҳои –ро дар гузориши  ҷойгир мекунем: 

а)  -    sin     nͼz 

б)  sin     nͼz 

2.     

,      

Аз формулаҳои ба ҳосили зарб табдил додани фарқи косинусҳо ва аргументи дучанда 

  истифода мекунем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  + , nͼz 

б)       

           

         ø 

 +   nͼz 

Ҷавоб:   
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Аз формулаи мувофиқоварӣ ва айнияти  истифода менамоем: 

 

   ҳарду тарафи муодиларо ба  тақсим 

мекунем. 

  аз гузориши   истифода менамоем. 

           

Қиматҳои –ро дар гузориши  ҷойгир мекунем: 

a)          3+ + , nͼz 

b)            +  , nͼz 

 

Ҳар як аъзои муодиларо ба  тақсим намуда ҳосил менамоем: 

 
         ,              

 
c)          2+ + , nͼz 

d)            , nͼz 

5.   

Аз табдилдиҳии     истифода менамоем: 

 
Ҳарду тарафи муодиларо ба  тақсим менамоем: 

     ,        ,   

                                

 

 

a)          1+ = , nͼz 

b)            , nͼz 

Ҳамин тариқ, бо истифода аз табдилдиҳиҳо, муодилаҳои зиёди тригонометриро ба 

муодилаҳои квадратӣ оварда ҳал кардан мумкин аст, ки боиси  ташаккули донишҳои амалии 

шогирдон мегарданд. 

Усули ба муодилаи квадратӣ оварда ҳал кардани муодилаҳои тригонометрӣ имкон медиҳад, 

ки шогирдон донишҳои худро доир ба муодилаҳои квадратӣ мустаҳкам намуда, малакаашонро 

оид ба ҳалли муодилаҳои тригонометрӣ такмил диҳанд. Ба ҳамин восита донишҳои худро 

сифатан сайқал диҳанд. Худи шогирдон метавонанд дар корҳои беруназсинфӣ ва маҳфилҳо 

чунин амалҳоро иҷро карда, муодилаҳо тартиб дода, ҳалли онҳоро эҷодкорона ва 

мустақилона ҷустуҷӯ намоянд ва ба ин васила, фикрронии худро васеъ намуда, 

сатҳу сифати дониши худро баланд бардоранд. 

 

Абдулазим ИСМОИЛОВ – 

омӯзгори мактаби №43, 

шаҳри Ваҳдат 
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РИЁЗӢ 

 

ЁФТАНИ СОҲАИ 

МУАЙЯНИИ ФУНКСИЯ 
 

Аксар вақт, функсия ба намуди 

аналитикӣ, яъне бо формула )(xfy     дода 

мешавад ва соҳаи муайяниро ошкоро нишон 

намедиҳанд. Дар ин ҳолат соҳаи муайянии 

функсия маҷмуи он қиматҳои аргумент дар 

назар дошта мешавад, ки функсия  маъно 

дорад. Аз ин ҷо, масъалаи ёфтани ин маҷмуи қиматҳои  аргумент  ба миён меояд, ки мазмунан 

масъалаи ҷустуҷӯи соҳаи муайянии функсияро ташкил медиҳад. 

Чӣ ба маҳдудияти имконпазири соҳаи муайянии функсия ишора мекунад? 

Дар мактаб одатан функсияҳои тағйирёбандаашон 

ҳақиқӣ омӯхта мешаванд. Илова бар ин, соҳаи муайянии 

функсияи алоҳида гирифташуда ин ё ҳамаи маҷмуи ададҳои 

ҳақиқӣ R ё ягон зермаҷмуи он мебошад. Аз рӯи намуди 

формулае, ки функсияро ифода мекунад, муайян кардан 

мумкин аст, ки соҳаи муайянии функсия аз маҷмуи ададҳои 

ҳақиқӣ фарқ мекунад. Дида мебароем, ки ба мавҷудияти  

маҳдудият дар соҳаи муайянии функсия чӣ ишора мекунад? 

1) Мавҷудияти тағйирёбанда дар махраҷ.  Мисол, 

1

2
4 


x

x
xy    Ин бо он алоқаманд аст, ки ба нул тақсим кардан мумкин нест. 

2) Тағйирёбанда дар зери аломати решаи дараҷааш ҷуфт ё дар нишондиҳандаи реша. 

Масалан, 1 xy   ё      
x xy 332  . Ин ба он асос ёфтааст, ки решаи дараҷааш ҷуфт танҳо 

ҳамон вақт маъно дорад, ки ифодаи таҳти реша ғайриманфӣ бошад. Нишондиҳандаи реша 

бошад, ягон адади натуралии аз воҳид фарқкунанда шуда метавонад. 

3) Тағйирёбанда дар асоси дараҷа бо нишондиҳандаи манфӣ ё ғайрибутун. 

Масалан, 
3)1(5  xy ,   3

1
1

1 xy  , 
23 )1(  xxy . Албатта, дараҷаҳо бо чунин 

нишондиҳандаҳо на барои ҳамаи ададҳо муайян мебошанд. 

4) Тағйирёбанда дар зери аломати логарифм. Масалан, 
4

ln
2 xx

y


    ё  )1(log1 1   xy x .  

Бояд фаромӯш насозем, ки асоси логарифм адади мусбати ғайринулӣ, зери аломати логарифм 

бошад, адади мусбат меистад. 

5) Тағйирёбанда дар зери аломати тангенс ё котангенс. 

Мисол,  )52(3  xtgxy   ё  )13( 3  xctgy . Маълум аст, ки функсияҳои тангенс ва 

котангенс на барои ҳар як адади ҳақиқӣ маъно доранд. 

6) Тағйирёбанда дар зери аломати арксинус ё арккосинус. Масалан, 
22)2arcsin( xxy  ,  

2)1arccos( xxy  . Бояд ба назар гирем, ки қиматҳои арксинус ва арккосинус аз порчаи [-1;1] 

гирифта мешаванд. 

 

 

Маълум аст, ки агар ягон функсия дода 

шуда бошад, он гоҳ дарҳол соҳаи муайянии 

он низ нишон дода мешавад. Ба ибораи 

дигар, доир ба ягон функсия бе соҳаи 

муайяниаш сухан рондан имкон надорад. Он 

гоҳ саволи мантиқие ба миён меояд, ки чӣ 

гуна масъалае оид ба ёфтани соҳаи 

муайянии функсия тартиб диҳем, ки 

модоме  соҳаи муайянӣ  бояд бо худи  

функсияи баробар маълум бошад?  Чунин 

ҷавоб ҷоиз аст: 
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Қоидаҳои ёфтани соҳаи муайянии функсия 

Ҳанӯз дар дарсҳои алгебраи 8-9 хонандагон бо масъалаҳои содатарини ёфтани соҳаи 

муайянии функсия рубару мешаванд. Якчанд мисол меорем. Соҳаи муайянии функсияҳои зерин 

ёфта шавад: 

1) 12  xy . Азбаски функсияи додашуда бутун аст, функсия дар тамоми тири ададӣ 

муайян аст. Пас, соҳаи муайянии функсияи мазкур  маҷмуи ададҳои ҳақиқӣ R ё фосилаи 

(  мебошад. 

2) 
1

3




x
y . Азбаски ба нул тақсим кардан мумкин нест, пас, дар ҳолати х=1 будан ифода 

маъно надорад. Аз ин ҷо, соҳаи муайянии функсия фосилаи ( мебошад. 

3) 652  xxy . Қимати ифодаи таҳти решаи квадратӣ бояд адади ғайриманфӣ бошад.  

Бинобар он, соҳаи муайянии функсияро бо ёрии бо методи интервалҳо ҳал намудани 

нобаробарии 0652  xx  ёфтан мумкин аст.    Дар натиҷа ҳосил мекунем: 

 

Соҳаи муайянии сумма, фарқ ва ҳосили зарб 

Агар функсия бо яке аз формулаҳои )(...)()( 21 xfxfxfy n , 

)(...)()( 21 xfxfxfy n    ё    )(...)()( 21 xfxfxfy n
 
дода шуда бошад, он гоҳ соҳаи 

муайянии онро буриши соҳаҳои муайянии ҳар кадом функсияҳо ташкил медиҳад. Онро чунин 
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Мисол, 1) Соҳаи муайянии функсияи tgxxxy  57
-ро меёбем: 

),;()(),;()(),;()( 321  fDfDfD )( 4fD маҷмуи ҳамаи ададҳои 

ҳақиқӣ, ғайр аз  kk,
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Ҳамин тавр, соҳаи муайянии функсияи додашударо маҷмуи ҳамаи ададҳои ҳақиқӣ, ғайр аз 

 kk,
2




 ташкил медиҳанд. 

2) Соҳаи муайянии функсияи 

xarctgxy ln3  -ро меёбем: 

 

 

3) Соҳаи муайянии функсияи 
xxy 23log 3  -ро меёбем: 

 

 

Ҷавоб: (0;+∞) 

Ҳамин тавр, соҳаи муайянии функсияи додашударо маҷмуи ҳамаи ададҳои ҳақиқии мусбат 

ташкил медиҳанд. 

Исмоил НУРАЛИЕВ – 

омӯзгори мактаби  №77 , 

шаҳри Панҷакент 
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АДАБИЁТШИНОСӢ 
 

«РИВОЯТИ СУҒДӢ»-И 

СОТИМ УЛУҒЗОДА 

ДАР ТАҲҚИҚИ 

МУҲАММАДҶОН 

ШАКУРӢ 
 

Ин нукта собит аст, ки оғози фаъолияти 

эҷодии С. Улуғзода ҳанӯз аз солҳои сиюми 

қарни бисти мелодӣ оғоз гардидааст ва то 

солҳои 50-ум мулоҳизаҳои мунаққидону 

адабиётшиносони худиву хориҷӣ ва Шӯравӣ 

дар саҳифаи рӯзномаҳо ба мушоҳида 

мерасад. Аз ҳамин давра ба баъд мақолаҳову 

рисолаҳои арзишманд ба майдон меоянд. Ба 

андешаи адабиётшинос Худойназар Асозода: 

“Дар солҳои 50-ум мақолаи ҷиддие, ки С. 

Улуғзодаро ба ҳайси нависандаи хушсалиқа ва боистеъдод муаррифӣ кардааст, ҳамоно портрети 

эҷодиест, ки дар ҷилди дуюми китоби “Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик” (1957) 

ғунҷонида шудааст, ба шумор мераванд”. Чуноне ки аз таҳлилҳои Х. Асозода бармеояд, бори 

аввал хонандагон аз ҳунари нависандагии Сотим Улуғзода тавассути ҳамин очерк огоҳ 

гардиданд. 

Дуюм, таҳқиқоти пурарзиш дар бораи С. Улуғзода, рисолаи 

академик Муҳаммадҷон Шакурӣ бо номи “Сотим Улуғзода”, ки 

дар соли 1961 чоп шудааст, маҳсуб меёбад. Минбаъд ҳам даҳҳо 

таҳқиқот ва рисолаи алоҳида  ба вуҷуд омаданд. Аммо дар ин 

миён фикру мулоҳизаҳои устод қобили таъкид ва баррасии 

махсусанд. Мунаққид на танҳо дар мавриди повести “Ривояти 

суғдӣ” мулоҳизаҳои худро баён намудааст, балки доир ба 

паҳлуҳои гуногуни эҷодиёти ин нависандаи забардаст назару 

дидгоҳҳояшро баён доштааст. Натиҷаи ҳамин буд, ки устод ба 

китоби “Ривояти Суғдӣ”-и С. Улуғзода муқаддимаи муфассал бо 

номи “Як намуна аз фоҷиа ва қаҳрамонҳо” менависад. Ин повест 

соли 1977 аз тариқи нашриёти “Ирфон” аз чоп мебарояд. Олими 

пуркор ва мунаққиди нуктасанҷ дар ин муқаддима тавониста 

маҳорат ва ҳунари нависандагии С. Улуғзодаро инъикос намояд. 

Аз ҷумла: “Асари С. Улуғзода ҳаҷман калон набошад ҳам, мазмунан васеъ аст”. Чаро? Зеро 

мавзуи меҳварӣ дар ин асар замони истилои араб ва лашкаркашии онҳо, ҷабру ҷафо овардан ба 

сари миллати тоҷик аст. “Таърих ба халқи тоҷик ками дар кам меҳрубонӣ кардааст. Ин халқи 

қадимӣ ва аҷдодони ӯ дар умри чандинасраи худ аз гардиши айём бисёр ҷафоҳо дидааст”. 

Дар ин муқаддима якчанд хусусияти услуби нигориш ва равиши кори эҷодии С. Улуғзода 

баён шудааст. Яке аз он равиш ин аст: “Вай рафти воқеаҳои таърихӣ-дуюмин ҳуҷуми калони 

арабҳоро ба Мовароуннаҳр ва ҷанги зидди онҳоро тасвир менамояд”. Нозукии дигари сабки 

нигориши нависанда дар ин повест, овардани маълумотҳои этнографӣ мебошад. Ва албатта, 

Сотим Улуғзода дар адабиёти муосири 

садаи бисти тоҷик баъд аз устод 

Садриддин Айнӣ ҳамчун нависандаи 

маҳбубу нотакрор ва сермаҳсул шинохта 

шудааст. Аз ҳамин ҷиҳат нависандаи 

маъруф аз оғози фаъолияти эҷодии худ 

диққати аҳли илму адабро ба худ ҷалб 

намудааст. Пажӯҳиш ва таҳқиқотҳои 

мазкур паҳлуҳои гуногуни ҳунару маҳорати 

эҷодии ин нависандаи таърихнигорро 

ошкор месозад. Яке аз адабиётшиносоне, 

ки бисёр масъалаҳоро мавриди баррасӣ 

қарор додааст, академик Муҳаммадҷон 

Шакурӣ маҳсуб меёбад. Таҳқиқоти 

арзишманди устод Муҳаммадҷон 

Шакурии Бухороӣ дар бораи повести 

“Ривояти суғдӣ”-и С. Улуғзода аз ин ҷумла 

аст. 
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барои анҷоми чунин кор аз эҷодкор дониши фарох, заҳмату талош ва омӯзиши пайваста тақозо 

мешавад. Вобаста ба ин, Муҳаммадҷон Шакурӣ чунин менависад: “Дар зимни ин, вай моро бо 

баъзе шароити хоси зиндагии мардумони Суғди онвақта, бо расму одатҳои қадимии аҷдодони 

мо, тартиботи иҷтимоии кишвар ва ғайра низ як андоза шинос мекунад”. 

Бозёфтҳо ва дастовардҳои нависандаро ба ҳамин тарз як ба як таъкид намуда, 

адабиётшиноси маъруф ба чунин натиҷа расидааст: “Хушбахтона, С. Улуғзода аз ҷумлаи 

нависандагонест, ки ҷустуҷӯи илмию бадеиро бо суботкории тамом то нуқтаи охир давом дода 

метавонанд. Дар ин мавридҳо вай на фақат чун як нависандаи моҳир, балки ба сифати як нафар 

олими нозукбин низ намоён мешавад”. 

С. Улуғзода дар баробари мунаққид, нависанда, драматург, тарҷумон будан, аз тарафи 

Муҳаммадҷон Шакурӣ ҳамчун як олими нозукбин эътироф шудааст. Ва барои исботи ин 

суханаш далел ҳам меорад: “Пояи илмии “Ривояти суғдӣ” бисёр мустаҳкам аст. Воқеаи асосии он 

– асирони суғдиро ғулом кардани арабҳо, аз мамлакати Бухоро гаравгон гирифтани онҳо (ба 

ривояти Наршахӣ, 80 нафар), аз тарафи ин ғуломону гаравиҳо кушта шудани Саид бинни Усмон 

дар таърихҳо зикр шудааст”. Инчунин, “тасвири рафти ҷангҳо низ ба бисёр ҷузъиёташ дар 

повести С. Улуғзода асосан мувофиқи ахбори таърихшиносон омадааст”. 

Дар идомаи андешаҳояш, муҳаққиқ менависад, ҳамаи қаҳрамонҳо, ки дар “воқеаҳо аз тарафи 

арабҳо иштирок кардаанд, ҳама шахсони таърихӣ буда, нависанда ҳатто номи ягон нафари 

онҳоро дигар накардааст”. Дар ин асар баъзе аз лаҳзаҳо ва ҳодисаҳо дар либоси бадеият низ 

офарида шудаанд. Муаллифи муқаддима яке аз ҳодисаҳои ҷанги Самарқандро мутобиқи 

сарчашмаҳои таърихӣ ва бо лавҳаи дар асар истифодашуда муқоиса менамояд. Ва муайян 

менамояд, ки муаллиф дар асар дигаргунӣ ворид намудааст. Ва менависад: “Ин дигаргуниҳо, 

албатта, бояд дар асоси нағз омӯхтани ҳамаи фактҳои таърихӣ ва ба хубӣ ҳис кардани рӯҳи замон 

анҷом дода шавад, ба инкишофи таърих зид набошад, дар он сурат барои пурратар ифода ёфтани 

ҳақиқати таърихӣ ёрӣ мерасонанд”. Назар ба қавли адабиётшинос Х. Асозода: “Асар дар таҳқиқи 

бадеии мавзуи таърихӣ падидаи тозае буд”. Ин хусусиятҳое, ки аз тарафи муҳаққиқ мавриди 

баррасӣ қарор дода шудааст, ба таври алоҳида бо далелҳо исбот шудааст, ки С. Улуғзода дар 

баробари мунаққид, адабиётшинос ва нависандаи нотакрор буданаш олими нозукбин ҳам ҳаст. 

Сабаби образнок ифода намудани баъзе аз лаҳзаҳо дар он аст, ки лашкари суғдиён дар мубориза 

бар зидди арабҳо мавқеи муҳим доштаанд. Муҳаққиқ менигорад: “Нависанда кӯшиш дорад, ки ба 

тадқиқоти илмии таърихшиносони замони мо такя карда, қисми асосии маълумоти 

таърихномаҳоро бе дигаргунӣ ё бо дигаргунии андак истифода намояд. Вай баъзе диалогҳоро 

қариб айнан аз китобҳои таърих гирифтааст. Аммо образ ва саргузашти дигар персонажҳои суғдӣ 

– Наниманча, Ревахшиён, Нуфарн ва ғайра маҳсули тахайюли бадеии нависанда аст”. 

Ҳамин тавр ба андешаи М. Шакурӣ, дар сар то сари асар тамоми воқеаҳо ва ҳолату 

вазъиятро як шиддати “драмавии рӯзафзун фаро гирифтааст ва ба сӯи нуқтаи олӣ меравад”. Яъне 

дар ин вазъият метавонад ҷони инсонҳо, хусусан, мардуми Суғд дар хатар бошад ва ба фоҷиа 

бианҷомад ва ҳамин тавр ҳам мешуд. Ва ҳар як қаҳрамони Суғд бо хислати ҳамида ва писандида 

мубориза намудаанд барои ба даст овардани сулҳу озодӣ ва дур кардани фалокатҳо аз сари 

мардум. Монанди “Виркан бо қувваи бозӯ ва фидокорӣ, Наниманча бо дилсӯзӣ ва ҷасорати 

камназир”. 

Ин тарзи амал нишонаи қаҳрамонист ва ҳадафи нависанда ҳам албатта, аз чунин тарзи 

нигориш расидан ба ҳадафи худ мебошад. С. Улуғзода на танҳо дар ин повест қаҳрамонҳои 

худро аз хатар эмин нигоҳ дошта то ба соҳили мурод мерасонад, балки ин гуна корнамоии 

мардони арсаи таърихро дар якчанд асари дигараш низ, аз ҷумла, намоишномаҳои “Рӯдакӣ”, 

“Ибни Сино”, “Қисмати шоир”, “Темурмалик”, “Алломаи Адҳам ва дигарон” ва романи “Восеъ” 

ба риштаи тасвир кашидааст. Ва “нависанда дар ин асарҳояш гоҳ ба симои шоирону 

мутафаккирони бузург, гоҳ ба хислатҳои як лашкаркаши номӣ ва ё пешвои шӯриши деҳқонон 
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чашми диққат дӯхта, бунёди халқии ҳастии онҳоро ошкор месозад. Агарчи сарнавишти 

қаҳрамонони ҳамаи ин асарҳиои ӯ фоҷиае дорад, қувваи азими халқ дар он фоҷиа ифода ёфтааст, 

рӯҳи озодихоҳии ӯ, ба ҷавру ситам ва хориву зорӣ сар нафуровардани вай, ки боиси умри 

ҷовидони ӯст, бо қувваи тамом намудор мегардад”. 

Мароми эҷодии нависанда зинда гардонидани ҳофизаи таърихии халқ ва саргузашти 

фоҷиабори он будааст. Ин повест дар баробари он ки лаҳзаҳои фоҷиабори халқи тоҷикро 

инъикос намояд, ҳикмату хирад, сабру таҳаммули гузаштагонро ва суннатҳои дигари 

рӯзгордории онҳоро ба риштаи тасвир кашидааст. Аз таҳқиқи устод бармеояд, ки нависанда 

тавонистааст, давраҳои торик ва норӯшани миллати соҳибтамаддуни тоҷикро дар асоси 

асноди таърихӣ таҷассум намояд. Бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ ва образу тахайюл 

нависанда образҳои барҷастаи миллиро офаридааст, ки онҳо ҳамагӣ барои раҳо шудан аз 

ҷабру зулми бегонагон ҳамеша дар мубориза мебошанд. Дар маҷмуъ ҳақ ба ҷониби 

адабиётшинос Х. Асозода аст, ки гуфтааст: “Ривояти суғдӣ достони қаҳрамонӣ аст ва дар 

маърифати таърихи ниёгон ва бедории миллии тоҷикон арзиши сазовор дорад”. 

Ҳамин тавр, муқаддимаи повести “Ривояти суғдӣ”-и С. Улуғзода, ки аз тарафи академик 

Муҳаммадҷон Шакурӣ соли 1985 навишта шудааст, дар замони таълифи худ аз ҷумлаи 

дарёфтҳои муҳимми илмии муҳаққиқ буда, ӯ тавонистааст, дар муаррифии асари нависандаи 

тавони тоҷик Сотим Улуғзода ба таври фарогир нақш дошта бошад. Бояд қайд намуд, ки 

хонанда аз муқаддимаи мазкур на танҳо дар бораи Сотим Улуғзода, маҳорати нависандагӣ ва 

ҷойгоҳи ин нависандаи боистеъдод дар адабиёти муосир маълумоти судманд мегирад, балки 

дар бораи инкишофи насри таърихии тоҷик иттилои васеъ пайдо менамояд. Бинобар ин, 

нигоштаи мазкур то имрӯз ба сифати аввалин муқаддимаи арзишманд дар бораи повести 

“Ривояти суғдӣ”-и нависандаи нотакрори тоҷик маълумоти пурқимат медиҳад. 

 

Адабиёт 

1. Асозода, Х. Таърихи адабиёти тоҷик (Давраи нав) (Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ). – 

Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2014. – 672 с. 

2. Набиева, М. Н. Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ – муҳаққиқи таърихи адабиёти тоҷик / 

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи н.и.ф. – Душанбе, 2020. – 155 с. 

3. Турсунзода, М. Барои маҳорати баланди нависандагӣ (Маърӯза дар Анҷумани II 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон) // Шарқи сурх. – 1951. – № 5. – С. 3-30. 

4. Турсунзода, М. Оид ба вазъият ва вазифаҳои адабиёти советии тоҷик (Маърӯза дар 

Анҷумани III-юми нависандагони Тоҷикистон) // Шарқи сурх. – 1954. – № 9. – С. 3-39. 

5. Улуғзода С. Ривояти суғдӣ. Қиссаи таърихӣ. Барои бачаҳои синни калони мактабӣ / С. 

Улуғзода. – Душанбе: Маориф, 1984. – 216 с. 

6. Шукуров, М. Сотим Улуғзода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик., – 1961. – 74 с. 

7. Шукуров, М. Пайванди замонҳо ва халқҳо (Маҷмуаи мақолаҳо). –Душанбе: Ирфон, 1982. 

– 223 с. 

8. Шукуров М. Як намуна аз фоҷиа ва қаҳрамониҳо // Ривояти суғдӣ. Қиссаи таърихӣ. – 

Душанбе: Маориф, 1984. – 216 с. 

9. Шукуров, М. (Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ). Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист 

(Маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Чопхонаи «Пайванд», 2006.  –  456 с. 

 

Н. СОЛЕҲОВ – 

муҳаққиқ 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №11, ноябри соли 2021 50 

АДАБИЁТ  
 

ТАЪЛИМИ «РИСОЛАИ 

ДИЛКУШО»-И 

УБАЙДИ ЗОКОНӢ 

(ДАР СИНФИ VII) 
 
Аз ин рӯ, ҳангоми тақсими соатҳои 

таълими ҳикоят — латифаҳоро тавре 

интихоб кардан лозим аст, ки дар ҳар як 

соат хонандагон бо ягон ҷиҳати хоси 

латифаҳои Убайди Зоконӣ шинос шуда, 

дорои донишҳои тарбиявӣ ва назариявӣ 

гарданд. Бинобар ин, ҳаҷми дарсҳоро аз 

рӯи нақша ва тартиби дуруст андешидашуда муайян бояд кард. Азбаски хонандагон бо 

баъзе ҷиҳатҳои эҷодиёти шоир ва нависандаи забардасти тоҷик Убайди Зоконӣ ҳанӯз дар 

синфи VI, дар аснои омӯхтани қиссаи «Муш ва Гурба» шинос шуда буданд, дар синфи 

VII тавассути омӯхтани ҳикоят - латифаҳои шоир донишҳои пештараи худро такмил 

хоҳанд дод. Аз ин рӯ, баъди пурсиши вазифаи хонагӣ пеш 

аз баёни мавзуи нав ба хотир овардани он донишҳо ба 

воситаи саволҳои зерин зарур аст: I. Убайди Зоконӣ чӣ 

гуна шоир аст? 2. Кадом асари адибро хондаед ё медонед? 

3. Дар он дар бораи чӣ сухан меравад? 4. Шоир ба тасвири 

воқеаи ҷанги мушону гурбаҳо кадом солҳои Эронро 

тасвир кардааст? 5. Ин асар чӣ гуна асар аст? 

Ҷавобҳои хонандагонро ҷамъбаст намуда, дарси навро 

аз суҳбати муқаддимавӣ шуруъ карда, бо иштироки 

шогирдон ҳикоят-латифаҳои «Ҷанозаеро дар роҳ 

мебурданд», «Саг дар масҷид», «Қозӣ ва кӯзаи равған», 

«Сӯфӣ ва Хирс», «Ҷомаи хоси Султон Маҳмуд»-ро таҳлил 

карда, дониши хонандагонро дар бораи латифа такмил 

додан лозим аст. 

1. Баёноти муқаддимавиро аз баёни вазъияти сиёсӣ -

иҷтимоии замони Убайди Зоконӣ сар карда, ба он вобаста карда мешавад, ки нависандаи 

ҳаҷвнигор дар асари худ «Рисолаи дилкушо», ки онро бо ду забон — тоҷикӣ ва арабӣ 

эҷод кардааст, ахлоқи ношоистаи ҳокимон, амалиёти амирон, рӯҳониён, бою судхӯрон, 

шахсони алоҳидаи замони худро ҳадафи пайкони ҳаҷв қарор додааст. Дар зимни ин қайд 

кардан лозим аст, ки ин асари Убайд мисли «Гулистон»-и Саъдӣ аз ҳикояҳои хурд-хурд, 

вале пурмазмуну кӯтоҳбаёни ҳаҷвӣ иборат аст. Убайд, агар як қисми ин латифаҳоро дар 

солҳои гуногуни ҳаёташ эҷод карда бошад, қисми дигарашро аз эҷодиёти даҳонии халқ 

гирифта, таҳриру пурра кардааст. 

Муаллим ба таълими ҳикоят-латифаҳо шуруъ карда, дар назди худ бояд вазифа 

гузорад, ки нақши латифаро дар фош кардани макру ҳиллаҳои амиру амалдорон, 

рӯҳониёни гурусначашм, ки дар фиребидани камбағалон якзабонанд, фаҳмонда диҳад. 

Барои таълими ҳикоят ва 

латифаҳои «Рисолаи дилкушо»-и 

Убайди Зоконӣ дар синфи VII 3 соат 

вақт ҷудо карда шудааст, ки ба 

хонандагон омӯзонидани онҳо ба 

қимати баланди тарбиявӣ молик 

мебошанд. Баробари омӯхтани ҳикоят 

— латифаҳо хонандагон бо ғояҳои 

пешқадам, ақидаҳои сиёсӣ-иҷтимоии 

шоир, бо ҷиҳатҳои хандаовари муҳити 

замон, зиддиятҳои иҷтимоӣ, 

нодурустии сохти ҷамъиятӣ, ахлоқи 

гурӯҳҳои ҷамъиятӣ шинос шуда, олами 

маънавӣ, маданияти ахлоқӣ, эътиқоди 

ғоявии худро ташаккул медиҳанд. 
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Дар ин асос дар вақти таълими ҳикоят-латифаҳои рисолаи «Дилкушо» ба ҷиҳатҳои зерин 

аҳамият додани омӯзгор лозим аст: 

1. Хониши ифоданоки ҳикоят-латифаҳо ва мазмуни онҳоро нақл кардани талабаҳо.  

2. Ба воситаи саволу ҷавоб муайян кардани мақсади аслӣ ё худ ҳадафи шоир.  

Аниқ кардани калима, ибора ва ҷумлаи хулосавӣ ё худ калима ва ё иборае, ки лутф 

дорад. Дар китоби дарсии синфи VII аз «Рисолаи дилкушо» 7 ҳикоят -латифа ба таври 

намуна оварда шудааст. Аммо ин латифаҳо барои амалӣ гардидани мақсадҳои дар пеш 

гузоштаи мо нокифоя аст. Бинобар ин, ҳангоми таълим аз дигар латифаҳои нависанда 

вобаста ба баёни ин ё он мақсади таълимӣ истифода бурдан лозим аст. Бояд қайд кард, 

ки ҳикоят-латифаҳои Убайди Зокониро бо роҳу усулҳои гуногун таълим додан мумкин 

аст. Вале, ба назари мо, ҳангоми таълими онҳо бо роҳи хониши ифоданок ва аз рӯи 

нақшаи зикршуда таҳлили асар ё худ саволу ҷавоб беҳтару самарабахштар аст. Зеро 

хонандагон дар ин ҳолат, аз як тараф, усули бо китоб кор карданро омӯзанд, аз тарафи 

дигар, худашон мустақилона фикру муҳокимарониро ёд мегиранд, ки ин боиси 

инкишофи нутқ, ташаккули тафаккури мантиқӣ ва бой гардидани захираи луғавию 

таҷрибаи ҳаётӣ ва эҷодии онҳо мегардад. 

Ҳамин тариқ, баъди пурсиши вазифаи хонагӣ, ва хонандае фармуда мешавад, ки 

латифаи «Ҷанозаеро дар роҳ мебурданд»-ро ифоданоку бурро хонад ва мазмунашро 

гӯяд. Баъд бо мақсади ҳаматарафа таҳлил намудани мундариҷа ва ғояи латифа ба аҳли 

синф бо чунин саволҳо муроҷиат кардан мумкин аст:  

1. Мақсади нависанда аз тасвири ҳаёти дарвеш чист? 2. Ҳикоя бо кадом суханҳо 

анҷом ёфтааст? 3. Аз сухани падару писар шумо чӣ фаҳмидед?  

4. Забон ва тарзи баёни нависанда чӣ гуна аст? 

Ба саволи аввал хонандагон ҷавоб хоҳанд дод, ки мақсади шоир аз тасвири ҳаёти 

дарвеш нишон додани ҳаёти қашшоқонаи ӯ мебошад. Вале дар кушодани ҳадафи 

нависанда душворӣ мекашанд. Дар ин сурат, муаллим худаш ба онҳо мефаҳмонад, ки 

нависанда дар тасвир кардани ҳаёти дарвеш ҳаёти дарвешони бисёреро қайд кардааст, ки 

онҳо бо ин ё он сабаби иҷтимоӣ ба ин аҳвол дучор шудаанд. Нависанда бо овардани 

муколамаи дарвешу писар ва нишон додани ҳаёти шахсии онҳо камбудиҳои ҳаёти 

ҷамъияти онвақтаро ҳадафи танқид қарор додааст.  

Ба саволи дуюм хонандагон ҷавоб дода қайд хоҳанд кард, ки «Ҳикоя бо сухани 

«Магар бо хонаи мо мебарандаш?» анҷом ёфтааст. Дар ин сухан нодории он мард тасв ир 

ёфтааст, ки хонаи ӯ ҳам мисли гӯр аз ашёи зиндагӣ тамоман холӣ будааст».  

Ба саволи сеюм бошад, шояд хонандагон ҷавобҳои норавшан диҳанд. Дар ин сурат 

муаллим ба тариқи ҷамъбаст метавонад гӯяд, ки дар латифа мақсади асосӣ дар ҷумлаҳои 

охир дар муколамаи падар ва писар ба тариқи ҳазл ифода ёфтааст. Бояд қайд кард, ки 

ҷавоби писарро ҳаргиз ҳазли беозор гуфтан нашояд, зеро нависанда маҳз ҳамин ҷумларо 

барои ифодаи мақсад истифода бурдааст. Баръакс, ӯ метавонист дар ҷавоби падар «ба 

гӯр» гӯяду ҳикояро анҷом диҳад. Маҳз барои ифода кардани мақсади дигар ӯ ҷумлаи 

охир - ҷавоби ғайри чашмдошту тезу тунди писарро илова кардааст, ки латифаро 

намакину шево гардонидааст. Ин сухани ҳозирҷавобона дорои лутфи нозуке аст ва 

мазмуни ниҳонӣ дорад, ки пурра нақл кардани он вобаста ба хусусияти кӯтаҳбаёни 

навъи латифа лозим шуморида намешавад. 

Ба саволи охирин хонандагон бе мушкилӣ ҷавоб хоҳанд дод, ки забони латифа сода 

ва тарзи баёнаш ҳаҷвист. Баъд хонандаи дигар латифаи «Саг дар масҷид»-ро хонда, 

мазмунашро нақл мекунад. Сипас, муаллим ба аҳли синф чунин саволҳо медиҳад.  

1. Дар ин латифа чӣ гуна фикр ифода ёфтааст? 
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2. Лутфи латифа дар сухани кӣ ифода гардидааст?  

3. Чӣ гуна асарро латифа меноманд? 

Хонандагон ба саволи якум ҷавоб дода, қайд хоҳанд кард, ки дар ҳикоя як воқеаи 

хандаоваре тасвир ёфтааст. Ба саволи «Чӣ гуна асарро латифа меноманд?» талабаи дигар 

мувофиқи маълумотҳои дар синфи V-VI гирифтааш ҷавоб медиҳад ва қайд мекунад, ки 

латифа чунин як навъи асари бадеист, ки ҳаҷман он қадар калон набошад ҳам, мазмуни 

баланд, фикрҳои амиқро дарбар мегирад. Дар латифаҳо ягон хислати нохуби амиру 

амалдорон, муллову рӯҳониён ва ғайра ҳаҷву масхара карда мешаванд ва хондани он ба 

мо хурсандию фараҳ мебахшад. 

Боз хонандагони дигар ҳикоятҳои «Қозӣ ва кӯзаи равған», «Сӯфӣ ва хирс», «Ҷомаи 

хоси Султон Маҳмуд»-ро хонда, мазмунашонро нақл мекунанд. Баъд ба онҳо чунин 

саволҳо дода мешавад: 

1.«Хатро биёр, дар он саҳве ҳаст” - гуфтани қозӣ чӣ маъно дорад? 2. Дар муносибати 

боғбон ва сӯфӣ кадом фикрҳо ифода ёфтааст? 3. Талҳак Султон Маҳмудро  чӣ меномад? 

Хонандагон ба ин саволҳо ҳам ҷавобҳои қаноатбахш дода, қайд хоҳанд кард, ки 

қозии порахӯру фиребгар, дар айни вақт фиребхӯрда хост, ки туркманро дубора фиреб 

диҳад. Аммо туркмани зираку доно ба тавассути фаҳму фаросат қозиро бори дигар 

аҳмақ кард. 

Онҳо ба саволи дуюм чунин ҷавоб медиҳанд: «Суфӣ намояндаи дин аст, зотан 

фиребгару гурусначашм, дузд, разил, баднафс мебошад. Дар муносибати онҳо дар шахси 

сӯфи диндоронро бад дидани боғбон ифода гардидааст. Дар ин муносибат, агар 

нависанда, аз як тараф фурсати интиқом гирифтани боғбонро ифода карда бошад, аз 

тарафи дигар, дар ҷавоби ӯ ба саволи сӯфӣ хислатҳои зотии рӯҳониёнро бо лутфи нозуке 

аз забони боғбон фош кардааст.  

Ба саволи сеюм низ хонандагон ҷавоб дода, қайд хоҳанд кард, ки Султон Маҳмуд 

подшоҳи истилогар буд. Халқ ӯро бад медид. Онҳо дар латифаҳои худ ӯро ба ҳар чӣ 

нисбат дода, масхара мекарданд. Дар ин латифа, ки ғояаш халқӣ мебошад, Убайд аз 

забони Талҳак Султон Маҳмуд ва вазири ӯро хар номидааст.  

Ҳамин тавр, аз рӯи нақша ва тартиби дар боло зикрёфта, чор латифаи Убайди 

Зокониро дар ин соат таҳлилу ҷавобҳои хонандагонро дар охир ҷамъбаст кардан мумкин 

аст. Чунон ки аз мазмуни ҳикояҳо равшан гардид, Убайди Зоконӣ ҳамчун нависандан 

ҳаҷвнигор барои фош кардани хислатҳои ношоистаи ҳокимон, амалдорон, рӯҳониён ва 

нишон додани бартарии синфи меҳнаткаш дар донишу ақлу заковат, одамгарӣ ва ғайра 

шакли латифаро истифода бурдааст. Латифа як шакли фолклорӣ буда, дар баёни 

мақсадҳои ҳаҷвии Убайди Зоконӣ, ки он аз танқиди аҳли замон, намояндагони дин, фош 

кардани камбудиҳои ҳаётӣ иборат мебошанд, мувофиқ гардидааст. Нависанда дар 

латифаҳои худ тавассути каломи зебову саҳлу сода мақсадро бо усули ҳаҷву мутоиба 

хеле образноку барҷаста ифода кардааст. Ин шакл ва тарзи баёни он аз нависанда 

таҷрибаи бой ва маҳорати баланди нависандагӣ металабад. Убайди Зоконӣ дар ин ҷабҳа 

дар радифи Саъдии Шерозӣ истода, давомдиҳандаи анъанаи бойи ӯ гардид.  

Дар поёни дарс супориш дода мешавад, ки дар хона ҳикоят -латифаҳои мазкурро боз 

як бори дигар хонда биёед; а) латифаи дуюмро аз ёд кунед; б) ду-се латифаи халқиро, ки 

аз даҳони одамон шунидаед, навишта гиред. 

 

Шаҳло ҚАЛАНДАРОВА — 

омӯзгори гимназияи №2, 

ноҳияи Шоҳмансур 
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ШИНОХТ 
 

АЗ ШУМОРИ ХИРАД 

ҲАЗОРОН БЕШ... 
 

(Сухане чанд оид ба яке аз 

нерумандтарин зани ҷаҳон Агнес 

Гонҳа Божаксиу) 
 

Модар Тереза 26 августи соли 1910 дар 

шаҳри Скопие, ҳоло пойтахти Македонияи 

Шимолӣ (пештар он дар ҳайати империяи 

Усмонӣ буд) дар оилаи сарватманди албанӣ таваллуд шудааст. Гонҳа фарзанди хурдии оилаи 

Никола ва Дранафиле Бернай Божаксиу буда, пас аз Ага Божаксиу ва Лазар Божаксиу фарзанди 

сеюми хонавода буд. Падараш Никола Божаксиу (1872-1918) ягона узви католикии Рум дар 

шӯрои шаҳри Скопие, тоҷири бузурги албанӣ буд, ки ӯ бо амалҳои хайрхоҳонаи худ байни 

мардуми албанӣ шуҳрат дошт. Вай фурӯшгоҳи молҳои яклухт дошт ва дар баробари забони 

албанӣ, забонҳои фаронсавӣ, итолиёӣ, булғорӣ, серб-хорватӣ ва туркиро низ хуб медонист. 

Фаъолияти кории ӯ дар Скопие ба ҳайси дорусоз 

шуруъ гардида, сипас, шуҳрат пайдо мекунад. 

Ҳамчунин, бо кумаки ӯ аввалин театри Ускуб (ҳоло 

Скопие) бунёд гардида, барои сохтани роҳи оҳани 

Косово-Скопие маблағгузорӣ ва дар ин кори бузург 

шахсан иштирок кардааст. 

Баъдан ӯ ҳамчун сиёсатмадор баҳри озодии 

Албания ба чандин гурӯҳи истиқлолхоҳи албанӣ 

мепайвандад. Вай дар рӯзи Эъломияи истиқлолияти 

Албания, 28 ноябри соли 1912 бо Бажрам Курри –

Қаҳрамони Албания (16.01.1862 – 29.03.1925) – 

сарлашкар, яке аз поягузорони истиқлолияти 

Албания ва Ҳасан Приштинаи маъруф ба Ҳасан 

Бериша (27.09.1873 – 13.08.1933) – сиёсатмадор ва вазири ҳукумати Албания дар соли 1921 

шинос гардида, ба созмонҳои сиёсии гуногуни ҳуқуқии албанӣ дохил мешавад. Дар соли 1919 

баъд аз як мулоқоти сиёсӣ дар Белград вафот мекунад. Сабаби марги вай то ҳол номаълум аст, 

вале ҳадсу тахминҳое ҳастанд, ки ӯ аз тарафи гумоштаҳои Сербия заҳролуд шудааст. Дар хусаси 

заҳролудшавии падар фарзандон назарҳои мухталиф доранд. 

Пас аз марги Никола Божаксиу рафиқонаш тамоми меросашро аз худ карда, барои 

фарзандонаш чизе боқӣ намегузоранд ва оилаи онҳо зиндагии дигареро бо камбизоатӣ аз сар 

мегузаронанд. 

Ӯ дар таълими модари худ мемонад ва ё не, дақиқ нест. Вай дар 12-солагиаш дарк мекунад, 

ки бояд ба мардум кумак кунад ва дастгири ниёзмандону бепарасторону беморони бекас бошад. 

Ӯ ба конгрегатсия, ки мазҳаби католикӣ мебошад, шомил мешавад. Дар ҳамон ҷо Агнес Гонҳа 

Божаксиу ба худ номи “Тереза”-ро мегирад, забони англисиро хуб омӯхта, соли 1928 дар 18-

солагиаш хонаро тарк мекунад ва ба иттиҳодияҳои хоҳарони лоретанӣ мепайвандад ва дар ҳаёти 

худ танҳо як маротиба ба Скопие, он ҳам барои кушодани хонаи саломатии иттиҳодияи хоҳарони 

шафқат меояд. Тереза ба Тирана кӯчид ва дар соли 1929 ба Ҳиндустон рахти сафар баст. Дар 

донишкадаи Марями муқаддас, дар Калкутта қариб 20 сол фаъолият мекунад ва дар соли 1944 

директор таъйин мешавад. Ӯ касби омӯзгориро дӯст медошт ва бо шавқ дар Калкутта дарс медод. 

Дунё пур аз инсонҳои одию хоксор ва дар 

навбати худ аз ягон ҷиҳат қаҳрамон 

мебошад. Гоҳо одам бо як амали кучаки худ 

дар назди башар машҳур ва шинохта 

мегардад ва гоҳи дигар шахси машҳур бо як 

амали ноҷои худ шуҳрати худро ба даст 

овардаашро аз даст медиҳад. Дар ин матлаб 

доир ба яке аз заноне ҳарф хоҳем зад, ки на 

танҳо миллати худро, балки ҷаҳонро бо 

амалу кирдорҳои наҷиби худ такон додааст. 

Ин зан Агнес Гонҳа Божаксиу (Anjezë 

Gonxhe Bojaxhiu) ва ё маъмулан Модар 

Тереза мебошад. 
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Вале Тереза дар атрофи худ камбизоатон ва бенавоёни зиёдро мебинад. Хусусан, соли 1943, дар 

қаҳтии Бенгалия сафи камбизоатон бамаротиб афзуд ва ин боиси бенизомӣ дар саросари 

Ҳиндустон, асосан миёни мусулмонон ва дигар қабилаҳои мазҳабии ҳинд гардид. Ҳамчунин, 

беморони гирифтории махав (яке аз бемории доманадорест, ки муҳаққиқон тахмин мезананд, ки 

он 2000 сол пеш аз мелод пайдо гардида, то имрӯз дар Ҳиндустон, қитъаи Африқо ва дигар 

манотиқи олам паҳн шудааст, низ рӯз то рӯз меафзуд, вале касе набуд, ки ба доди бенавоён 

бирасад, ба онҳо сарпараст ва ба дардашон дармон гардад (дар ҳамин хушунатҳо соли 1947 

давлати Покистон ташкил карда шуд). 

Тереза соли 1950 “Иттиҳодияи хоҳарони шафқат”-ро таъсис дод, ки мақсади асосии он кумак 

ба шахсони бемори махав ва бенавоён буд. Ҳамширагоне, ки ба ин иттиҳодия мепайвастанд, бояд 

аз хешу ақрабо ва оилаи худ ба тамом даст мекашиданд, камбағал мемонданду ба бечорагону 

бенавоён кумак мерасонданд, ба кӯдакони ятиму бепарастор модар мешуданд. 

Ҳамаи онҳое, ки ба Тереза мепайвастанд, бояд беморхонаҳо, мактабҳо, ятимхонаҳо, 

марказҳои ҷавонону паноҳгоҳҳоро мегаштанд, то ин ки мубталои бемории махавдошта, бемории 

ВИЧ/СПИД ва бемории силдоштаро ройгон табобат намоянд. 

Дар соли 1952 бо мадади маъмурони Калкутта яке аз маъбади партофташудаи ҳиндуҳоро 

таҷдиду навсозӣ  кард ва кори худро дар он ҷо шуруъ намуд. Тереза  онро “Хонаи дили пок” 

номгузорӣ кард ва ҳар якеро бо ҳамон дини худ нигоҳубин мекард (Ҳиндустон динҳои зиёди 

гуногун дорад, ки ҳама паҳлуи ҳам зиндагӣ мекунанд. Шахсони бемории махавдошта, ҳар яке бо 

ҳамон дин ва расму оини мазҳабиашон ҷасадҳояшонро дафн мекарданд). 

Барои табобати беморони гирифтории бемории махав меҳмонхона кушода, онро Шанти 

Нагар, яъне шаҳри Сулҳ ном монд. Иттиҳодияи хоҳарони шафқат дар саросари Калкутта 

марказҳои саломатиро таъсис ва беморонро бо либос, ғизо ва дору таъмин мекард. Бо бештар 

гардидани сафи кӯдакони бесарпаноҳ , Тереза хонаеро бо номи “Хонаи кӯдакони дили муқаддас” 

таъсис дода, онро ба паноҳгоҳи кӯдакони ятим ва ҷавонони бехонумон табдил дод. 

Иттиҳодияи хайрияи Тереза бузургтар гардида, соли 1960 бо ҷалби сармоягузорон дар 

саросари Ҳиндустон хонаҳои барои табобати беморони махавдошта ва ятимхона барои кӯдакони 

бесарпаноҳ таъсис дода мешуд. Ин иттиҳодия ба андозае бузург гардид, ки филиалҳои он берун 

аз хориҷа низ фаъолиятро шуруъ карданд. Аввалин филиали он дар соли 1965 дар Венесуэла бо 5 

хоҳари шафқат ва дар солҳои 70-ум ин иттиҳодия дар давлатҳои ИМА, кишварҳои Осиё, Африқо 

ва Аврупо филиалҳои худро боз кард ва дар соли 2012 иттиҳодияи хоҳарони шафқат дар 133 

кишвари олам фаъолияти густурда ба роҳ монда, дар онҳо беш аз 4500 ҳамшираи шафқат ва беш 

аз 3000 ҳазор корманди тиб дар саросари дунё бо ҷалби миллионҳо нафари хайрхоҳ фаъолият 

мекарданд. 

Соли 1979 хидмати бузурги Тереза аз назарҳо пинҳон намонд. Ба модар Тереза Ҷоизаи 

Нобел барои сулҳро доданд ва ӯ тамоми ин  маблағи гирифтаи худро барои харҷи беморон сарф 

намуд. 

Дар соли 1982, дар авҷи ҷанги Бейрут миёни Исроил ва Фаластин ҳарду тараф оташбаси 

муваққатӣ эълон намуда, дар беморхонаи фронтӣ (госпитали саҳроӣ) 37 кӯдакро наҷот дода, ба 

яке аз хонаҳои иттиҳодияи худ интиқол дод. 

Дар Осиёи Миёна Тереза натавонист чунин хайрияҳои худро боз кунад, чунки 

сиёсатмадорони Шӯравӣ ба ин кор иҷозат надоданд. Соли 1988 пас аз заминларзаи шадид дар 

Арманистон ӯ бо раиси Шӯрои вазирон – Николай Рижков мулоқот карда, кумаки худро каме 

ҳам бошад, ба офатзадагон расонид. Ҳамчунин, ба гуруснагони Эфиопия, қурбониёни 

радиатсияи Чернобил низ дасти ёрӣ дароз кард ва аз наздик бо беморон вохӯрӣ доир намуд. 

Модар Тереза бемории қалб дошт ва вараҷа низ азияташ мекард. Ӯ соли 1983 дар Рим бемор 

мегардад ва бемориаш аз ҳарвақта вазнинтар мешавад. Соли 1989 вазъи саломатиаш боз бадтар 

гашт. Саломатии модар Тереза рӯз аз рӯз бад шуда, дар соли 1991 ба бемории пневмания мубтало 

мегардад. Вале бо ин нигоҳ накарда, ӯ баҳри солимгардонии бани  башар фаъолияташро давом 

медод ва аз кор ҳеҷ гоҳ ҳарос намекард. Аммо ба таври ногаҳонӣ соли 1996 меафтад ва устухони 
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сутунмуҳрааш мешиканад. 13 марти соли 1997 аз вазифаи сарварии Иттиҳодияи хоҳарони 

шафқат истеъфо медиҳад ва 5 сентябри соли 1997 вафот мекунад. Дар марги ӯ миллионҳо нафар 

гиристанд. Чи буддо, чи мусалмон, чи ҳинду дар Ҳиндустон он рӯзро рӯзи мотами саросарӣ, 

мотами миллӣ эълон карданд. Зеро ба қавли Одамушшуаро Рӯдакӣ: 

Аз шумори ду чашм як тан кам, 

В-аз шумори хирад ҳазорон беш... 

Дар ҳақиқат, марги модар Тереза марги на як нафар, балки марги ҳазорон хирадманду 

асолатпеша буд. Зеро ӯ ба танҳоӣ тавонист назари дунёро дар баробари зан иваз намояд, нишон 

диҳад, ки дар ин дунё ғайр аз марг кори имконнопазир вуҷуд надорад. 

Модар Тереза дар тӯли фаъолияташ бо чандин мукофоту ҷоизаҳо сарфароз гардидааст. Аз 

ҷумла, бо ордени Падма Шри (соли 1962, Ҳиндустон), ҷоизаи Рамон Магсайсай (соли 1962, 

Филипин), ҷоизаи Ҷавоҳирлаъл Неру (соли 1969, Ҳиндустон), ҷоизаи сулҳи Лиоанс ХXIII (соли 

1971, Ватикан), ҷоизаи Темплтон (соли 1973, ИМА), ҷоизаи байналмилалии Алберт Швейтсер 

(соли 1975, ИМА), ҷоизаи сулҳ ва озодӣ дар Террис (соли 1976, ИМА), медали хизмат ба 

башарияти Ла Сторт (соли 1976, ИМА), ордени рутбаи лейтенанти Британияи Кабир (соли 1977, 

Великобритания), ҷоизаи байналмилалии Балзан (соли 1978, Италия), ҷоизаи сулҳи Нобел (соли 

1979, Шветсия), медали Патронал (соли 1979, ИМА), ҷоизаи давлатии Бҳарат Ратна (соли 1980, 

Ҳиндустон), унвони фахрии шаҳрванди Скопие (соли 1980, Македония), ордени фахрии Леги 

(соли 1980, Гаити), ордени Австралия (соли 1982, Австралия), ордени Манитоба (соли 1982, 

Канада), ордени Меррит (соли 1983, Великобритания), медали президентии Озодӣ (соли 1985, 

ИМА), медали тиллои “Барои муборизаи роҳи сулҳ” (соли 1987, СССР), медали тиллои Толстой 

аз “Бунёди кӯдакони Россия” (соли 1990, СССР), шаҳрванди фахрии Загреб (соли 1990, 

Хорватия), ҷоизаи Юнеско (соли 1992, СММ), ордени малика Елена (соли 1995 Хорватия), 

шаҳрванди фахрии ИМА (соли 1996, ИМА), ордени Табассум (соли 1996, Полша), ордени 

“Шарафи миллат” (соли 1996, Албания) ва медали тиллои Конгрессияи ИМА (соли 1997, ИМА) 

шарафёб шуда, тамоми мукофотпулиҳояшро баҳри табобати беморон сарф намудааст. 

Ин порае аз корномаҳои бузурги модар Тереза буд, ки баҳри сиҳатии миллионҳо инсони рӯи 

замин кӯшид ва то чӣ андоза қудратманд ва неруи бузург доштани занро ба оламиён амалан 

исбот намуд. 

 

Абдурозиқ РАҶАБЗОДА –  

муҳаққиқ 

 

* * * * * 

 

 

 
 

Қалби инсон раиси аъзои ӯст. Раёсати қалб ба хотири 

қувваташ нест, зеро устухон аз қалб дида қавитару маҳкамтар 

аст. Раёсати қалб ба хотири бузургии он нест, чунки рони пой аз 

қалб дида бузургтар аст. Раёсати қалб барои тезию нозукии он 

нест, чунки нохун аз қалб дида бориктару тезтар аст. Пас, бидон, 

ки раёсати қалб дар бадани инсон танҳо ба хотири илму 

маърифат аст. 

Фахруддини Розӣ 
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ҶАШНИ ДОНИШКАДА 
 

БО ДАСТПАРВАРОНИ 

ХУД ИФТИХОР ДОРЕМ 
 

Ифтитоҳи нахустин ва ягона муассисаи 

олии варзишӣ дар кишвар Донишкадаи 

тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, бешубҳа, як 

воқеаи муҳим ва фараҳбахш дар ҳаёти 

маънавӣ-фарҳангӣ ва варзишии мардуми 

Тоҷикистон маҳсуб меёфт. 

Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ 

дастоварду натиҷаҳои варзишии мамлакат, 

аз ҷумла, нишондиҳандаҳои Донишкадаи 

тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи 

Саидмуъмин Раҳимов бамаротиб боло рафт. 

Баъди ба даст овардани соҳибистиқлоли 

кишвар, муносибат ба варзиш ҳамчун 

мактаби бузурги тарбия ва воситаи 

муаррифии давлати соҳибистиқлол мазмуну моҳияти нав пайдо кард. Ба шарофати сиёсати 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон варзиш дар Тоҷикистон ҷузъи 

таркибӣ ва пураҳамияти арзишҳои фарҳангӣ гардида, 

рушд бахшидани он дар байни табақаҳои васеи омма 

яке аз омилҳои муҳимми солимгардонии ҷомеа ба 

шумор мерафт. Сиёсати маорифпарваронаи Роҳбари 

давлат, таваҷҷуҳ ва ғамхории ҳамаҷониба ва 

рӯзафзуни давлат ба илму маориф ба соҳаи варзиш 

дар фаъолияти гуногунҷанбаи донишкада нақшу 

таъсири амиқ ва файзбахше гузошт. 

Ҳоло донишкада дорои 5 факултет, 16 кафедра, 4 синфхонаи компютерӣ, 9 толори машқӣ, 13 

варзишгоҳ ва майдончаҳои тамринӣ, китобхонаи бузурги дорои адабиёти сершумор ва 

китобхонаи электронӣ барои ҳамаи ихтисосҳо мебошад. Имрӯз донишкада ба як маркази бузурги 

омода намудани варзишгарони касбӣ, тайёр намудани омӯзгорон, мураббиён, доварон, афсарон, 

сайёҳон, кӯҳнавардҳо, воқеанигорони соҳаи варзиш мубаддал гаштааст. Айни замон қариб 300 

нафар устодону мутахассисони ботаҷриба дар донишкада кору фаъолияти пурсамар дошта, 

теъдоди донишҷӯён ба 6000 нафар расидааст. Агар донишкада панҷ сол қабл дар зинаи даҳум 

қарор дошт, пас, аз соли 2011 инҷониб ба зинаи шашум дар байни дигар донишгоҳу 

донишкадаҳо баромад. Имрӯз аҳли илм ва устодони донишкада дар рақобатҳои илмӣ, табъу 

нашри китобҳои таълимӣ, барномаҳои ихтисосӣ, таълифи маҷмуаю мақолаҳои илмӣ дар як саф 

бо дигар муассисаҳои олии кишвар қарор гирифтаанд. 

Сиёсати Сарвари давлат ва Ҳукумати ҷумҳурӣ дар мавриди ба таҳсил ҷалб намудани 

духтарон ва писарон аз деҳоти дурдасту ноҳияҳои кӯҳистон аз ҷониби роҳбарияти донишкада 

ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. Айни замон дар факултетҳои мухталифи донишкада қариб 280 

нафар тибқи квотаи Президентӣ таҳсил намуда истодаанд, ки барои онҳо шароитҳои таҳсил ва 

фароғат фароҳам оварда шудааст. 

Дар мавриди робитаву ҳамкориҳои донишкада бо донишгоҳҳои олии касбии кишварҳои 

дигар қайд кардан лозим аст, ки донишкада аз соли 2007 ба узвияти Ассотсиатсияи байналхалқии 

Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов 

панҷоҳ сол муқаддам, соли 1971 дар шаҳри 

Душанбе таъсис ёфта буд. Донишкада дар 

асоси факултети тарбияи ҷисмонии 

Донишкадаи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ (он вақт 

Институти педагогии ба номи 

Т.Г.Шевченко) ташкил шуда, дар оғози 

фаъолият ҳамагӣ ду факултет дошт. Ин 

маркази тарбияву парвариш, махзани 

бузурги илму ирфон ва варзиш баланд 

бардоштани сатҳи маърифат, дониш, 

маънавиёти мардум ва бад-ин васила бунёди 

ҷомеаи мутамаддин ва рӯзгори шоистаро 

барои халқи мо ҳамчун вазифаи муқаддас ва 

рисолати аслӣ ва таърихӣ мақсади 

фаъолияти худ гузошт. 
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мактабҳои олии касбии ҷаҳон шомил гардид ва дар ин радиф 55 мактаби олии варзишии ҷаҳон 

донишкадаро чун муассисаи таҳсилоти олии пешрафта ба расмият шинохтаанд. Дар ин замина, 

солҳои таҳсили 2011-2012 ва 2012-2013 пайи ҳам ду кунгураи илмии байналмиллалӣ бо 

иштироки намояндагони беш аз 40 донишгоҳу донишкадаи олии ҷаҳон дар Тоҷикистон, бевосита 

дар Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов доир гаштанд, ки 

дар он олимон ва мутахассисони соҳаи варзиш масоили мубрами варзиш ва хусусиятҳои 

гуногунпаҳлуи онро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. Моҳи октябри соли 2015 Кунгураи 

Y Ассотсиатсияи байналхалқии мактабҳои олии варзишии ҷаҳон низ дар Донишкадаи тарбияи 

ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов доир гардид, ки ин тадбири воқеан ҳам 

сиёсию таърихӣ, фарҳангию варзишӣ ба шумор мерафт. Баъди узвият ба Ассотсиатсияи 

байналхалқии мактабҳои олии касбии ҷаҳон дар навбати худ намояндагони донишкада дар бисёр 

конгрессҳои байналхалқии илмӣ, аз ҷумла, дар кишварҳои Чин, Муғулистон, Россия, Беларус, 

Арманистон, Қазоқистон, Булғористону Украина ширкат варзида, бо ҳаёти варзишии мактабҳои 

олии ин кишварҳо аз наздик шинос гардида, таҷриба андӯхтанд. 

Бояд зикр кард, ки дар давоми 50 соли мавҷудияти худ ин боргоҳи ягонаи олии варзишии 

кишварро беш аз 33 ҳазор нафар хатм кардаанд ва ин далели он аст, ки ҳайати кадрии донишкада 

аз уҳдаи тайёр намудани мутахассисони варзида сарбаландона мебароянд. Баъдан, ба шарофати 

хатми ҳамасола шуҳрату эътибори донишкада дар байни сокинони шаҳру ноҳияҳо боз ҳам афзуд 

ва барои зиёд шудани сафи хоҳишмандони таҳсил дар донишкада ва шумораи довталабон 

мусоидат намуд. Сокинони кишвар мудом аз пирӯзию сарбаландӣ ва муваффақиятҳои ҷолиби 

варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ Зебуннисо Рустамова, Андрей Абдувалиев, Саидмуъмин Раҳимов, 

Аҳтам Раҷабов, Иброҳим Ҳасанов, бародарон Юрий ва Михаил Лобановҳо, Анатолий Старостин, 

Гавҳар Пӯлодова, Вадим Соков, Хайрулло Назриев, бародарон Алишеру Рустам, Расулу Ҳаким 

Боқиевҳо, Гулсара Додобоева, Дилшод Назаров, Эрика Шиллер, Муқаддас Набиева ва амсоли 

инҳо ифтихор менамоянд, ки онҳо аз нахустин нафароне буданд, ки донишкадаро хатм кардаанд. 

Хушбахтона, имрӯз 260 нафар беҳтарин донишҷӯ аз рӯи 15 намуди варзиш аъзои тимҳои 

мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Дар Бозиҳои тобистонаи 29-уми олимпие, ки соли 

2008 дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардуми Чин доир гардид, аз 15 нафар узви даста, 9 нафари 

онҳоро маҳз дастпарварони донишкада ташкил медоданд. Ва фоли басо нек ҳам буд, ки байни 

онҳо хатмкардаи донишкада Расул Боқиев соҳиби зинаи сеюм ва сазовори ҷоизаи биринҷӣ 

гардид. Барандаи медали Бозиҳои олимпӣ дар Лондон Мавзуна Чориева ифтихори на танҳо 

донишкада, балки ҷумҳурӣ мебошад, Дастоварди Дилшод Назаров дар бозиҳои навбатии олимпӣ 

ифтихор ва сарфарозии мардуми тоҷик мебошад. 

Тӯли солҳои охир донишкада ба дастовардҳои назаррас дар таҳкими раванди таълим, илм, 

варзиш, корҳои тарбиявӣ ва таҳкими пойгоҳи таълимию илмӣ ноил гардид. Пеш аз ҳама, дар 

раванди такмили сифати таълим дар донишкада, бо мақсади тайёр намудани мутахассисони ба 

талаботи замон ҷавобгӯ як қатор тағйироти куллӣ ба амал омаданд. Аввалан, компиютеркунонии 

раванди таълим идома ёфта, ташкили марказҳои компютерӣ ва қабули санҷишу имтиҳонҳо 

тариқи маркази тестӣ падидаи ҷавобгӯи талаботи замон мебошад. Дувум, донишкада аз 

аттестатсияи давлатӣ бо муваффақият гузашта барои тайёр намудани мутахассисон аз рӯи 

зинаҳои бакалавру мутахассис иҷозатнома дорад. Савум, дар як муддати кӯтоҳ масъалаи 

ташкили кафедра ва факултетҳои нав, ҳалли худро ёфтанд. Чаҳорум, дар тӯли солҳои охир 

тағйироти назаррас дар фаъолияти илмию варзишии ҳайати олимону омӯзгорони донишкада ба 

вуқуъ омаданд. Танҳо дар тӯли панҷ соли охир дар донишкада 5 симпозиуми 

байналмиллалӣ, 11 конференсияи ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 52 конференсияи 

донишкадавӣ доир гардиданд. 

 

Ҳабибулло ҚУДРАТЗОДА – 

ноиби ректори ДДТҶ ба номи Саидмуъмин Раҳимов, 

номзади илмҳои педагогӣ 
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СОЛГАРД 
 

ФУРӮҒИ МАЪРИФАТ 
 

Ин боргоҳи дониш яке аз куҳантарин 

муассисаҳои таълимии кишвар буда, дар 

тарбияи садҳо ва ҳазорҳо мутахассиси соҳаи маориф, омӯзгорони варзида саҳми арзанда 

гузоштааст. Комиссариати маорифи халқии РСС Тоҷикистон соли 1931 дар шаҳри Кӯлоб курси 

педагогӣ кушод. Бо фармони №139 Комиссариати маорифи халқи РСС Тоҷикистон аз 10 июли 

соли 1934 «Дар бораи азнавбарқароркунии системаи кадрҳои муассисаҳои таълимӣ» техникуми 

педагогиро ба комбинати педагогӣ муттаҳид гардонд. Солҳои 1934-1935 дар комбинат 127 нафар 

дар 7 синф таҳсил мекард. Дар соли таҳсили 1937-1938 комбинати педагогӣ ба омӯзишгоҳи 

омӯзгорӣ тадбил дода шуд. 

Саҳми омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб 

на танҳо дар пешрафи соҳаи маориф ва маданияти 

Кӯлоб, балки дар тамоми ҷумҳурӣ бузург аст. Ин 

даргоҳ садҳо шахсиятҳои бузургро ба воя 

расонидааст, ки дар ҷумҳурӣ ва берун аз он кор ва 

хизмати арзанда кардаанд. Муассисаи мазкур дар 

минтақаи Кӯлоб аввалин муассисаи таълимие буд, 

ки хатмкунандагони он дар тамоми соҳаҳои 

хоҷагии халқ кор ва фаъолият мекарданд. Дар 

омӯзишгоҳи омӯзгорӣ аз тамоми гӯшаю канори 

Тоҷикистон, махсусан, аз Дарвоз, водии Рашт, 

Бадахшон ва водии Вахш ҷавонон таҳсил 

мекарданд. Ҳамчун фурӯғгоҳи фарҳангии минтақа 

ва вилояти Кӯлоб саҳми он дар тарбияи 

омӯзгорони варзида, олимону шоирон, 

нависандагони шинохта, воқеанигорону рӯзноманигорон, роҳбарону сарварони идораю 

мауссисаҳои давлатӣ басо калон аст. Аз байни хатмкунандагони ин даргоҳи маърифат мо бо 

ифтихор номҳои узви вобастаи АИ Тоҷикистон, профессор Соҳиб Табаров, академик 

Самариддин Каримов, профессорон Саймуҳаммад Одинаев, Худойназар Асозода, номзадҳои илм 

Асламшо Раҳматуллоев, Аҳмад Алиев, Барот Нозимов, Борон Файзиев, Қодир Рустамов, Барот 

Латипов, Саттор Ғаффоров, ходимони намоёни давлатӣ Низорамо Зарипова, Бозгул Додхудоева, 

Нусратулло Абдулҳақов, кормандони ниҳодҳои қудратӣ Ҳомиддин Шарипов, Ҳамрохон Зарифӣ, 

кормандони ҳифзи ҳуқуқ Саидкабир Шарипов, Ҳақназар Шодиев, адибону ҳунармандон Шараф 

Шароф, Ғаффор Мирзо, Ҳақназар Ғоиб, Муҳаммад Ғоиб, Салими Хатлонӣ, Сафар Аюбзодаи 

Маҳзун, омӯзгорони варзида Соҷидамо Акаллаева, Аслбӣ Шарипова, Маҳмадулло Шарипов, 

Шарифҷон Бегиев ва дигаронро ба забон оварда метавонем, ки аз ҳамин даргоҳи маърифат ба 

шоҳроҳи бузурги зиндагӣ қадам монда ба халқу Ватани азиз ва миллати тоҷик хизмати шоиста 

карданд. Узви вобастаи АИ Тоҷикистон, профессор Соҳиб Табаров қайд намудааст: «Ман соли 

1939 таҳсилро дар омӯзишгоҳи маҳбуби худам бо баҳои аъло хатм намудам, ки дар он солҳо 

толибилмон хеле кам буданд, бештар дар омӯзишгоҳ бачагони ятимхонаҳо таълим мегирифтанд, 

ҳамроҳи ман дар як курс Акрам Сафаров, Ашӯр Давлат, Амон Бобоев, Чорӣ Пирназаров, 

Лашкарӣ Раҳмон, Ҳамроҳ Раҷаб ва дигарон сабақ мегирифтанд. Ҳамчун муассисаи аввалини 

таълимӣ беҳтарин муаллимони ҷумҳурӣ ба мо сабақ меомӯхтанд. Абдулло Ҳамроев, директори 

онвақтаи омӯзишгоҳ аз фанни таърих, Аҳмадҷон Раҳимзодаи Бухороӣ аз фанни педагогика, 

Ғулом Ҷабборӣ аз фанни физика, бародари Сотим Улуғзода - Мухтор Улуғзода аз фанни 

ҷуғрофия, Ятимови Файзободӣ аз фанни адабиёт, Раиса Кастюкова аз фанни забони русӣ, Солеҳ 

Дар арафаи ҷашни 30-солагии Истиқлоли 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон коллеҷи 

омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки пештар 

Омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ном дошт, 90-сола 

шуд. 

Бинои аввалини омӯзишгоҳи омӯзгорӣ 
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Каримови Самарқандӣ дарс мегуфтанд. Кори маҳфилҳо хело фаъол буд. Аз ин маҳфилҳо 

ходимони намоёни илму фарҳанг тарбия гирифта ба воя расиданд.» 

Ҳуҷуми аҳдшиканонаи Германияи фашистӣ ба бисёриҳо имконият надод, ки ҷавонони 

болаёқат таҳсилро давом диҳанд. Аксарияти донишҷӯён ва омӯзгорони омӯзишгоҳ ба фронт 

фиристонда шуданд. 31 марти соли 1959 бо қарори Комиссариати халқии маориф (№342) 

омӯзишгоҳи омӯзгорӣ ба филиали Институти педагогии шаҳри Душанбе ва баъдтар ба филиали 

Институти педагогии шаҳри Кӯлоб табдил дода шуд. Баъдтар ин филиал номи Институти 

педагогии шаҳри Кӯлобро гирифт. Соли 1962 омӯзишгоҳи омӯзгорӣ  ҳамчун муассисаи мустақил 

аз нав ба фаъолият сар кард. Аз давраи фаъолияти худ ба ин муассиса шахсони маъруф ва 

соҳибмаърифат сарварӣ намуданд, ки бо таҷрибаи худ обрӯи муассисаро дар миқёси ҷумҳурӣ 

баланд бардошта буданд. Дар давоми фаъолияти худ онҳо тавонистанд, ҳайати дӯст ва иттифоқи 

омӯзгоронро тарбия намоянд. Саҳми онҳо дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ хеле 

назаррас буд.  

– Соли 1956 дастаи ҳаваскорони омӯзишгоҳ дар шаҳри Москва дар фестивали дастаҳои 

ҳаваскорони санъат бо барномаи рангин баромад мекунад, – иброз медошт омӯзгори ҳамин 

муассиса, шодравон Раҳматулло Бобоев. – Баъди аз Москва баргаштан аз ҳисоби дастаи 

ҳаваскорони омӯзишгоҳ театри ҳалқии Кӯлоб ташкил карда мешавад. Дар солҳои 1960-1980 

таълим дар омӯзишгоҳ бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ ба роҳ монда шуда буд ва дар он 

миллатҳои гуногун паҳлу ба паҳлу истода кор мекарданд. Инҳо Ризоева Мария Николаевна, 

Холматова Хосият, Чебрукова Александра Эмиляновна, Ҳасанов Шамсӣ Нуриевич, Эргашов 

Куган, Нурматов Тохтар, Шикачихина Зинайда Ивановна, Казакова Зайнаб, Вера Ивановна, 

Тӯрахонов Сарахон, Ризоев Муҳаммад, Ғозиев Барот буданд, ки номшаон дар саҳифаҳои таърихи 

коллеҷ бо хатти заррин наившта шудааст. 

Дар он солҳо нафароне пайдо шуданд, ки хостанд омӯзишгоҳро банданд, вале бо талошҳои 

онвақтаи директори бисёр дурандеш ва маорифпарвар Абдукарим Ҳалимов омӯзишгоҳ барқарор 

монд. Номбурда ба Ҳукумати ҷумҳурӣ бо мактуб муроҷиат намуд, ки ин омӯзишгоҳ омӯзишгоҳи 

таърихӣ аст, дар вилояти Кӯлоб аввалин муассисаи муаллимтайёркунӣ ба шумор меравад, садҳо 

ва ҳазорҳо зиёиёнро ба воя расондааст, ки онҳо мутахассисони арзанда, омӯзгорони соҳибкасб 

буда, дар ободии Ватан саҳми арзанда гузоштаанд. Бинобар ин, баста шудани омӯзишгоҳи 

педагогии шаҳри Кӯлоб ба номи А.Лоҳутӣ хатоии азимест. Ташкилотҳои болоӣ таърихи 

омӯзишгоҳоро омӯхта, ба қароре омаданд, ки омӯзишгоҳи омӯзгории Кӯлоб барҳам дода нашуда, 

ихтисосҳо ва тарзи тайёр кардани кадрҳои педагогӣ тағийр дода шаванд. Абдукарим Ҳалимов, 

сарвари коллеҷ, чун гавҳаршинос беҳтарин омӯзгоронро ҷамъ оварда, пояи илмӣ ва маънавии 

коллеҷро пурқувват гардонд. Ӯ шуъбаи ғоибонаро ташкил кард. Муаллимоне, ки дар деҳаҳои 

дурдаст бе маълумот кор мекарданд, дар шуъбаи ғоибона таҳсил намуда, соҳиби диплом 

гардиданд. Ҳоло дар шуъбаи ғоибона 1270 нафар таҳсил менамоянд, ки аз ин шумора 1188 

нафарашон духтарони деҳоти дурдаст мебошанд. 

Бо шарофати соҳибистиқлолии Тоҷикистон соли 1999 дар ҳаёти омӯзишгоҳ воқеаи муҳимми 

таърихӣ ба вуқуъ пайваст. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми август (№266) 

омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб ба коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ табдил дода шуд. Агар омӯзишгоҳ қаблан аз рӯи ду ихтисос муаллим 

тайёр мекард, ҳоло аз рӯи якчанд ихтисос мутахассис тайёр мекунад, ки онҳо омӯзгорони соҳаи 

забон ва адабиёти тоҷик, забони англисӣ, забони русӣ, математика, таърих, методикаи таълими 

ибтидоӣ, таҳсилоти томактабӣ, барномасоз мебошанд. 

Соли 2006 баъд аз таҷлили ҷашни 2700-солагии Кӯлоб, дар коллеҷи омӯзгорӣ 2 нафар 

доктори илм, 11 нафар дотсент ва номзади илм, 20 нафар муаллими калон ва 14 нафар ассистент 

кор ва фаъолият мекарданд. Аз тарафи омӯзгорони коллеҷ қариб 20 дастури илмӣ -методӣ 

пешниҳод шудааст. Бо роҳбарии директори коллеҷ аввалин олимон Фарҳод Шафизода ва Барот 

Латипов рисолаҳои номзадии худро ҳимоя карданд. Дар натиҷаи омӯзиш ва пажӯҳиш Абдукарим 
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Ҳалимов то ба дараҷаи профессорӣ расид. Дар тайёр кардани кадрҳои соҳибмаълумоти омӯзгорӣ 

саҳми омӯзгорони муассиса басо назаррас аст. 

Ба тасвиб расидани Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҷлили ҷашни 80-

солагии коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб, соли 2011 таваҷҷуҳ ва қардшиносии 

Ҷаноби олӣ, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ин даргоҳи маърифат 

маҳсуб меёфт. Дар ҷашни 80-солагии 

коллеҷ хатмкунандагони он, олимон, 

шоирон, муаллимони варзида 

иштирок намуданд. Меҳмононро 

дастовардҳои коллеҷ ва баромади 

дастаи ҳаваскорони муассиса шоду 

масрур намуд. 

Бо ташаббуси роҳбари ҷавон, 

Фарҳод Шафизода (солҳои 2010-

2019) 2 синфхонаи компютерӣ, 2 

маркази тестӣ, китобхонаи коллеҷ бо 

таҷҳизоти нави техникӣ ва гурӯҳҳои 

таълимӣ бо тахтаи электронӣ 

таҷҳизонида шуданд. Дар давраи 

Истиқлол Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 маротиба ба коллеҷ ташриф оварданд. 

Суханронии Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кушодашавии бинои 1 ва 2 мо - 

устодони коллеҷи омӯзгориро вазифадор сохт, ки тарз ва услуби корро такмил бахшида, 

мутахассисони соҳаи маорифро дар сатҳи баландтар омода созем ва ҷавонони шоистаи давронро 

тарбия намоем. Сарвари давлат дар назди устодони таълимгоҳ чунин вазифа гузошт: «Дар 

шароити нави таърихӣ маъсулияти омӯзгор, мураббӣ ва устоди таълимгоҳ дучанд афзудааст, 

чунки тақдири миллат ва Тоҷикистони азизи соҳибистиқлол дар дасти онҳост». 

Аҳли коллеҷ дар ҷашн гирифтани 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

саҳми шоиста гузоштанд. Аз тарафи устодони кафедраҳо нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои 

таълимӣ, дастурҳои методӣ таҳия шуданд, донишҷӯёни мо дар озмунҳои «Рӯдакихонӣ», 

«Чакомаи гесу» сазовори ҷойҳои якум ва дуюм гардиданд. 

Соли 2020 донишҷӯёни коллеҷ дар озмӯни вилоятии «Шаҳдрез» ҷойи аввалро ишғол 

намуданд. Донишҷӯён Беҳрӯз Шарифов дар озмун бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фаннҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» байни муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи касбӣ сазовори ҷой аввал ва Фарзона Одинаева ғолиби озмуни шаҳрии «Фурӯғи субҳи 

доноӣ» гардида, ба озмуни вилоятӣ роҳхат гирифтанд. 

Аз тарафи директори коллеҷ, номзади илмҳои педагогӣ Арафамо Даминова мунтазам 

семинарҳо оид ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, чорабиниҳои таълимӣ-тарбиявӣ баҳри баланд 

бардоштани сифати дониши мутахассисони соҳибкасб гузаронида мешаванд. Таҳти роҳбарии ӯ 

се нафар омӯзгор дар арафаи ҳимояи кори илмӣ буда, 12 нафари дигар аз рӯи мавзуъҳои илмӣ-

таҳқиқотии худ кор карда истодаанд. Бо мақсади муаррифии фаъолияти коллеҷ ва кормандони 

он нашрияи коллеҷ таҳти унвони «Маърифат» ташкил карда шудааст. 

 
Тобусбӣ АХМЕДОВА – муаллимаи калони 

кафедраи педагогика ва психологияи 

Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

 

Бинои ҳозираи коллеҷи омӯзгорӣ 
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МАҚОМ 

 

ОМӮЗГОР ҲОМИИ АРЗИШҲОИ МИЛЛИСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар ҷомеаи мо баланд бардоштани сатҳи инкишофи соҳаҳои илму 

маориф мебошад. Муаллим барои тарбия ёфтан, ба камол расидан ва бузург гаштани ҳар як 

шогирдаш кӯшиши беандоза мекунад. Шогирди хуб ифтихори муаллим мегардад.  

Я.А.Коменский менависад: «Ба омӯзгорон вазифаи олиқадр супорида шудааст, ки дар зери 

офтоб аз он баландтаре нест». К.Д.Ушинский: «Кори омӯзгор зоҳиран хоксорона бошад ҳам, 

бузургтарин кор дар таърих аст». 

Омӯзгор алоқамандии ҷомеа бо насли наврасро таъмин 

менамояд. Ҷомеа мақсад ва вазифаҳои таълиму тарбияи 

ҷавононро муайян мекунад ва иҷ ба дасти омӯзгор борои 

онҳоро боварии комил месупорад. Ҷараёни азхудкунии 

таҷрибаи ҷамъиятӣ аз тарафи ҷавонон дар зери роҳбарии 

омӯзгор амалӣ мегардад. 

Омӯзгор ташаккули ҷаҳонбинии илмии ҷавонон ва 

инкишофи маънавии онҳоро таъмин менамояд. Ӯ вазифаи 

масъултарини ҷомеаро ба ӯҳда дорад. Ба ӯ ояндаи ҷомеа, 

дар айни ҳол, аз ҳама нозуктарин неъмати табиат супорида 

мешавад.  

Омӯзгори имрӯза бояд чунин хислатҳою сифатҳо дошта 

бошад: 

- ба давлат, ҷамъият, ба ғояҳои бунёди давлати 

соҳибистиқлол, демократӣ ва дунявӣ содиқ бошад; 

- ҳаматарафа маълумотнок бошад, ихтисоси худро пурра ва чуқур аз худ карда бошад, 

маданияти баланди донишандузӣ дошта бошад; 

- устоди касби худ бошад, педагогика, психология ва услуби таълими фанни ихтисосро 

пурра донад; 

- нисбат ба бачагон меҳру муҳаббати беандоза дошта бошад ва ин эҳсосотро бо муҳаббат 

нисбат ба касби худ якҷоя намояд; 

- одоби касбӣ дошта бошад. 

Дигар хусусиятҳои зарурии омӯзгор инҳоанд: маҳорати дурусти баҳодиҳӣ; симои намунавии 

зоҳирӣ; ҷаҳонбинии фарох; интизомнокӣ; худфаъолиятӣ; мутобиқати гуфтору рафтор; 

қавииродагӣ; мардонагӣ; зиндадилӣ; ростӣ; таҳаммулпазирӣ ва ғайра. 

Дар замони муосир омӯзгор бояд дар бораи иқтисодиёти бозоргонӣ маълумоти кофӣ дошта 

бошад. Бо васоити техникии нави замонавӣ кор карда тавонад. 

Фаъолияти омӯзгор ба ояндаи ҳар як фард ва ҷомеа равона карда шудааст. Яъне, ӯ имрӯз 

инкишофи моддиву маънавии ояндаи шаҳрвандон ва ҷомеаро таъмин ва ҷавононро ба ҳаёт, ба 

фаъолияти касбию амалӣ омода менамояд. 

Омӯзгор ҷараёни аз ҳама мураккабтарин – инкишофи шахсиятро идора мекунад.  

 

Омӯзгорон машъалафрӯзони илму дониш буда, дар замири хонандагон 

шуълаи меҳри хондану азбар намудан ва омӯхтани донишҳои гуногуни илми 

муосири ҷаҳониро меафрӯзанд. Ба ибораи дигар, онҳо шаҳсутуни низоми 

таълиму тарбия ва омӯзишу парвариш мебошанд. 

Эмомалӣ Раҳмон 
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Мураккабии ҷараён дар тағйирёбии олами маънавии ҷавонон мебошад. Омӯзгор идоракунандаи 

таъсирҳои гуногуни мусбию манфӣ нисбат ба шахсияти насли наврас мебошад. Ба шахсияти 

тифлон омилҳои гуногун, аз ҷумла, муҳити зист таъсир мерасонад. 

Тавсифномаи касби омӯзгорӣ ҳуҷҷатест, ки дар он талаботи асосӣ нисбат ба соҳиби касб 

мутобиқи стандарти давлатӣ муайян карда шудааст. Тавсифномаи асосӣ муайян намудани 

мундариҷаи таълиму тарбия дар мактабҳо касбӣ мебошад. Инчунин, дар мавриди банақшагирии 

эҳтиёҷоти ҷомеа нисбат ба касбҳои гуногун истифода бурда мешавад.  

Тавсифномаи касби омӯзгорӣ унсурҳои зеринро дар бар мегирад: 

- ҷои кори мутахассис; 

- талаботҳои умумӣ нисбат ба соҳиби касб; 

- силсилаи донишҳое, ки соҳиби касб бояд аз худ карда бошад; 

- силсилаи маҳорат ва малакаҳое, ки соҳиби касб дорои онҳо бошад. 

Дар тӯли фаъолияти омӯзгориам дарк намудам, ки ин касб паҳлуҳои душвору пурпечутобро 

дорост. Омӯзгор ҳеҷ гоҳ набояд ба камбудие дар назди шогирд роҳ диҳад. Агар камбудие аз 

ҷониби омӯзгор дар назди шогирд аён гардад, шогирд онро то охири умраш дар хотир нигоҳ 

хоҳад дошт. 

 Дар гузашта касби омӯзгорӣ пуршараф ҳисоб шуда, омӯзгор шахси обрӯманд, масиҳатгар ва 

болонишин буд. Сабаби то ҷое паст гаштани мақоми омӯзгор дар он аст, ки солҳои охир 

шумораи омӯзгорони тасодуфӣ зиёд шудааст. Ин гуна омӯзгорон на саводи кофӣ доранду на 

фарҳанги муносибатро медонанд.  Як сабаби дигари паст шудани мақоми омӯзгор, паст будани 

сатҳи зиндагии онҳо ва кам будани маош мебошад. Тангдастӣ омӯзгорро муҳтоҷ ба хонанда, 

донишҷӯ ё волидони онҳо мегардонад. 

 Мушкилии дигаре, ки ба назар зуд аён гашта, қадру манзалати омӯзгорро коста мегардонад, 

бо лаҳҷа суханронии ӯ мебошад. Забони тоҷикӣ забони ғанӣ буда, дар ҳар минтақаи Тоҷикистон 

ба тарзи ба худ хос суханронӣ мекунанд. Мактаб даргоҳест, ки шахс на танҳо савод, балки тарзи 

дурусти суханронӣ, одоби муошират дар ҷамъият фарқияти байни бадиву некиро меомӯзад. 

Ҳамаи ин ҷиҳатҳоро бояд маҳз омӯзгор, на танҳо дар дарсҳои тарбиявӣ, балки ҳамарӯзаю 

ҳамасоата тавассути рафтору гуфтор ва пиндори хеш ба шогирдон шарҳу тавзеҳ бахшад. 

Ҳамаи ин омилҳо боиси паст шудани мақоми омӯзгор дар муассиса ва ҷомеа гаштааст. Аммо 

бовар дорем, ки ҳамаи ин муваққатӣ ва гузаранда мебошад. Ҳамидатарин сифатҳои омӯзгори 

муосир ҳамқадами замон будан ва пайваста омӯхтану маҳорату малакаи худро тақвият бахшидан 

аст. Танҳо дар ҳамин сурат мо, омӯзгорон, дар таълиму тарбияи насли наврас ва ҷалби таваҷҷуҳи 

онҳо ба таҳсили босамару ҷиддӣ ба муваффақият даст ёфта метавонем.  

Мусаллам аст, ки фаъолияти омӯзгорӣ асосан аз ду самт иборат аст: таълим ва тарбия. Ин ду 

самт ба якдигар пайванди узвӣ доранд ва якеро бе дигаре наметавон тасаввур кард. Омӯзгори 

асил бояд ин пайвастагиро ҳамеша дар мадди назар дошта бошад. Азбаски омӯзгор 

машъалафрӯзи ҷаҳони маънавӣ ва нурбахши зиндагӣ маҳсуб мешавад, ин рисолат ӯро дар ҷомеа 

сазовори обрӯ ва эҳтироми хоса гардонидааст. 

Омӯзгор, пеш аз ҳама, афрӯзандаи чароғи дурахшони илму дониш аст ва хушбахтона, қисми 

асосии зиёиёни кишварро омӯзгорон ташкил медиҳанд. Бинобар ин, вазифаи асосии омӯзгор дар 

баробари омӯзонидани илму дониш, инчунин, ҳидояту раҳнамоии шогирдон ба роҳи рост 

мебошад. Ин амр бояд ба меъёри ахлоқии фаъолияти муаллим табдил ёбад.  

 
Амоншо ПАЛАВОНОВ –  

омӯзгори таърих ва ҳуқуқи  

коллеҷи информатика 

 ва техникаи компютерии  

шаҳри Душанбе 
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Д А Ъ В А Т 
 

ТАРЃИБИ ОБУНА 
 

Муштариёни азиз! 
Оё медонед?  
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! 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №11, ноябри соли 2021 64 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНДАРИЉА 

 
6 НОЯБР - РӮЗИ КОНСТИТУТСИЯ 

Д. САФАР. Васфи муқаддасот.......................................................................................3 
ШАХСИЯТ ВА ЭЪТИРОФ 

С. АМРИЕВ. Баҳои сиёсатмадорони шинохта ба Президенти мо..............................4 
ҲАМСОЛИ ИСТИҚЛОЛ 

С. НАБИЗОДА. “Маорифи Тоҷикистон” дар сӣ сол....................................................5 
МУҚАДДАСОТ 

С. АБУНАСРПУР. Парчам – рамзи сарбаландӣ...........................................................9 
СИЁСАТ ВА ЗАМОН 

А. ОДИНАЕВ, А. ОРИФОВ. Масоили таҳким ва дурнамои рушди дунявият........11  
ПРЕЗИДЕНТИ МО 

С. ТЕМИРОВА. Раҳҷӯи бахти халқӣ, эй Пешвои миллат.........................................14 
ТАЪРИХ 

А. ИБОДУЛЛОЕВ. Аҳамияти таърихии Иҷлосияи сарнавиштсози миллат............16 
МАОРИФ ВА ИЛМ 

А. РОЗИҚЗОДА. Бо афсона гуфтан давлат пеш намеравад......................................18 
А. ҚУРБОНОВ. Ҳамгироии илм дар шароити муосир..............................................22 

НУҚТАИ НАЗАР 
З. АБДУЛҲАМИД. Нақши  барномаи  таълимӣ  дар  пешбурди  таҳсилот............27 

МУЛОҲИЗА  
С. АМИНОВ. Баъзе вазифаҳои фасли “Овошиносӣ”.................................................29 

СОЛҲОИ РУШДИ ДЕҲОТ, САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ 
С. БОБОКАЛОНОВ, Г.МАСТОВА. Захираҳои обӣ-рекреатсионии 
Тоҷикистон.....................................................................................................................32 

ЗАМОН ВА ИЛМ 
А. ЗУМРАТОВ. Химия ҳамчун мусиқӣ - нотаҳои химиявӣ ва оҳангҳои  
нави асри нав..................................................................................................................35 

РИЁЗӢ 
А. ИСМОИЛОВ. Усули ба муодилаи квадратӣ оварда ҳал намудани  
муодилаҳои тригонометрӣ............................................................................................40 
И. НУРАЛИЕВ. Ёфтани соҳаи муайянии функсия чиро мефаҳмонад?...................45 

АДАБИЁТШИНОСӢ 
Н. СОЛЕҲОВ. «Ривояти суғдӣ»-и Сотим Улуғзода дар таҳқиқи  
Муҳаммадҷон Шакурӣ..................................................................................................47 

АДАБИЁТ 
Ш. ҚАЛАНДАРОВА. Таълими “Рисолаи дилкушо”-и Убайди Зоконӣ...................50 

ШИНОХТ 
А. РАҶАБЗОДА. Аз шумори хирад ҳазорон беш... ...................................................53 

ҶАШНИ ДОНИШКАДА 
Ҳ. ҚУДРАТЗОДА. Бо дастпарварони худ ифтихор дорем........................................56  

СОЛГАРД 
Т. АХМЕДОВА. Фурӯғи маърифат..............................................................................58 

МАҚОМ 
А. ПАЛАВОНОВ. Омӯзгор ҳомии арзишҳои миллист..............................................61 

 


