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

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

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

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

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

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

✓ Маљалла ба хотири гуногунандешї маводеро низ нашр мекунад, ки бо он 
мувофиќ нест. Ба дурустии далелњо муаллифон љавобгаранд.  

 
 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

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

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

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

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

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
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20 СОЛИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ 

 

РОБИТАҲОИ 

ГУМАНИТАРИИ 

ТОҶИКИСТОН БО 

ХИТОЙ  
(дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай) 

 

Созмони ҳамкориҳои Шанхай аз замони 

вуҷуди хеш худро ҳамчун сохторе муаррифӣ 

кард, ки барои тавсеаи ҳамкориҳо дар соҳаи 

гуманитарӣ ва илмиву фарҳангӣ ҷаҳд 

мекунад. Дӯстиву ҳамкорӣ байни халқҳои 

тоҷику чин ба умқи қарнҳо расида, ҳанӯз аз даврони қадим байни якдигар бо робитаҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ ва тавассути Шоҳроҳи бузурги Абрешим бо ҳамдигар 

муносибатҳои доманадор доштанд. Дар масири истиқлоли давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон илму 

маориф ва фарҳангро аз самтҳои афзалиятнок шуморида, дар ин самт ҳамкориҳои дуҷониба ва 

бисёрҷонибаи худро бо шарикони хориҷии хеш ва ниҳоду созмонҳои гуногун ба роҳ мондааст. 

Ҳамкориҳои бисёрсамтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ комилан ба манофеи миллии 

кишвар мувофиқат мекунанд ва ин ҳамкориҳо имрӯз дар тамоми самтҳои манофеи умумӣ – 

сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, савдо, илму техника, фарҳанг ва маориф дар ҳоли рушд қарор 

доранд. Махсусан, густариши ин муносибатҳо дар низоми ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Хитой 

ва дигар кишварҳои аъзои Созмони ҳамкориҳои Шанхай зиёд ба назар мерасад. Равобити 

созандаву самарабахш ва ҳамкориву ҳамдастии Ҷумҳурии Тоҷикистону Ҷумҳурии 

Мардумии Чин сол аз сол ҳам дар чаҳорчӯбаи муносибатҳои дуҷонибаи байнидавлатӣ ва ҳам 

дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай вусъати тоза пайдо намуда, соҳаҳои навро дар бар 

мегиранд. Дар санади асосии созмон – Хартияи СҲШ омадааст, ки ҳамкорӣ дар соҳаи 

гуманитарӣ ва илмиву фарҳангӣ яке аз вазифаҳои афзалиятноки фаъолияти созмон ба ҳисоб 

меравад. Дар даврони навин бо дарёфти истиқлоли давлатӣ робитаҳо байни Тоҷикистону 

Хитой мазмуну мундариҷа, характер ва самтҳои нав ба худ гирифтанд. Дар тӯли 30 соли 

соҳибистиқлолӣ робитаҳои ду ҳамсоякишвар ба сатҳи баланди шарикии стратегӣ расида, 

натиҷаҳои судмандро дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг, чи дар самти муносибатҳои 

дуҷониба ва чи бисёрҷониба, махсусан, дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба бор 

Ҳамкориҳои гуманитарӣ аз тамоилот 

ва самтҳои асосии рушди равобити 

байналмилалии муосир буда, ҳадафаш 

мусоидат ба инкишофи қобилиятҳои 

мардуми кишварҳо, минтақаҳо ва 

қитъаҳои дунёст. Ба андешаи мо, вазифаи 

асосии ҳамкориҳои гуманитарӣ эҷоди 

муҳити ҳамдигарфаҳмӣ байни кишварҳои 

муттафиқ ва халқҳои сокини онҳо, 

ҳамкории муштарак дар соҳаи рушди 

зарфияти инсонист. Тавре дар 

Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омадааст: “Раванди 

босуръати ҷаҳонишавӣ муносибатҳои 

наздики миллатҳо ва давлатҳоро тавсеаи 

бесобиқа бахшида, дастрасӣ ба комёбиҳои 

навину арзишманди башарӣ ва 

баҳрабардорӣ аз дастовардҳои тафаккури 

созандаи инсониро барои аҳли башар 

муяссар мегардонад. Дар баробари ин, 

мушкилоти моддиву маънавӣ ва ахлоқии 

башар низ хислати глобалӣ касб карда, ин 

амр боиси торафт афзудани фишор ба 

сохторҳо, арзишҳои милливу фарҳангии 

халқҳо ва ангезиши бархӯрди тамаддунҳо 

мегардад.” 
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оварданд. Роҳбарони Тоҷикистону Хитой нисбат ба ҳамкории ду кишвар дар соҳаи гуманитарӣ 

аҳамияти бештар медиҳанд. Ин мавзӯъ дар давоми ҳар як вохӯрӣ ба сатҳи олӣ матраҳ мегашт ва 

барои мусоидати ҳалли робитаҳои ҳамкорӣ вусъати тоза мебахшад. Дар Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба 

илм ва фарҳанги Хитой хеле зиёд аст. Аз ин рӯ, сафи омӯзандагони забони хитоӣ сол то сол 

бамаротиб меафзояд. Фарҳанг ва илм аз воситаҳои асосии рушди дипломатияи мардумӣ ба ҳисоб 

рафта, рушди он заминаро барои ҳамкориҳои соҳаҳои гуногун устувор менамояд. Мутобиқи 

оморҳои пешниҳоднамудаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 112 донишгоҳу 

донишкадаҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин зиёда аз 3 ҳазор донишҷӯёни тоҷик таҳсили илм 

мекунанд. Дар баробари ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 Маркази Конфутсий фаъолият 

менамоянд, ки шумораи зиёди донишҷӯёни тоҷик аз омӯзиши забони чинӣ баҳра мебаранд. 

Ҳамзамон, дар донишгоҳу донишкадаҳои Тоҷикистон ихтисосҳои вобаста ба омӯзиши забону 

таърихи Чин вуҷуд доранд, ки заминаро барои омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба 

мегузоранд. Ҳамчунон, байни донишгоҳҳои Тоҷикистону Чин санадҳои ҳамкорӣ ба имзо 

расидаанд, ки табодули донишҷӯёну устодонро ба роҳ мондаанд. Дар заминаи занҷираи 

Донишгоҳҳои Созмони ҳамкории Шанхай низ равобити мутақобилан судманд ба роҳ монда 

шудааст. 

Дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон Гӯшаи фарҳанги Чин бунёд гардидааст, ки дар 

баргузории чорабиниҳои фарҳангиву илмии дуҷониба ва омӯзиши забони чинӣ нақши бузург 

дорад. Ташкил ва гузаронидани рӯзҳои фарҳанги байни Тоҷикистону Чин ба ҳусни анъана 

даромада, ҳамасола дар пойтахти кишварҳо баргузор карда мешаванд. Дар ин замина 

мардумони ду кишвар бо фарҳангу санъати якдигар аз наздик шинос мешаванд. Байни 

вазоратҳои фарҳанги Тоҷикистону Чин 2 сенябри соли 2015 барномаи табодули фарҳангӣ ба 

имзо расидааст, ки омили хубест дар муаррифии фарҳанги ду кишвари ҳамсоя. Робитаҳои 

илмии дуҷониба дар заминаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Академияи илмҳои 

Чин ба роҳ монда шудаанд. Моҳи марти соли 2016 сафари президенти Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, ки дар 

ҷараёни он санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд. Дар заминаи ин ҳамкориҳо 19-уми 

ноябри соли 2020 байни Академии миллии илмҳои Тоҷикистон ва Академия илмҳои 

ҷамъиятии Чин видеоконфронс дар мавзӯи “Ҳамкориҳои Чину Тоҷикистон дар доираи 

Камарбанд ва Роҳ: имкониятҳо ва мушкилот” баргузор гардид. Вазъияти кунунии ҷаҳон дар 

давраи пандемияи COVID-19 исбот намуд, ки ҳеҷ кишваре наметавонад ба танҳоӣ вуҷуд 

дошта бошад. Дар ин вазъияти душвори иқтисодӣ дар раддабандии кишварҳои ёрирасон ба 

Тоҷикистон, Чин дар мавқеи аввал қарор дорад. Аз аввали ба қайд гирифтани ин беморӣ дар 

Тоҷикистон, Чин кумаки моддиву техникии худро аз аввалиҳо шуда равон кард. Дастаи 

пизишкони соҳибтаҷрибаи чиноӣ низ барои дастгирии ҳамтоёни тоҷики худ вориди шаҳри 

Душанбе гардиданд. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ додааст, 

ки дар 11 моҳи соли 2020 58 давлати ҷаҳон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 16 ҳазору 952 

тонна ба маблағи 38 миллиону 212,3 ҳазор доллар ёрии башардӯстона расондаанд, ки Чин бо 

42,2% дар садри радабандӣ қарор дорад.  

Бояд қайд намуд, ки муносибатҳои фарҳангии байни ду давлат моҳияти гузаронидани 

Рӯзҳои фарҳангӣ дар кишварҳоро танзим намуд. Солҳои 2008, 2013, 2019 дар Чин Рӯзҳои 

фарҳангии Тоҷикистон, инчунин солҳои 2007 ва 2014 дар Тоҷикистон Рӯзҳои фарҳангии Чин 

гузаронида шудаанд. Ҳамчунин, ҳамасола бо дастгирӣ ва пешниҳоди Созмони ҳамкории Шанхай 

дар кишварҳои узв намоишгоҳҳои фарҳангӣ баргузор мегарданд, ки дар онҳо бо ҷалби 

мутахассисон мавзеъҳои таърихиву саёҳӣ, расму ойин, анъана, намоишномаҳои фарҳангӣ 

намоиш дода мешаванд. Таҳлили робитаҳои фарҳангиву илмӣ ва гуманитарии Тоҷикистону Чин 

дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай шаҳодат аз рушди ин муносибатҳо аз муқоиса ба оғози 
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равобити дипломатӣ дар давраи ҳамкории ҳамаҷонибаи стратегӣ медиҳанд. Дар робита ба рушди 

муносибатҳои фарҳангӣ Тоҷикистонро ҳам зарур аст, то дар Пекин ва дигар шаҳрҳои бузурги 

Чин гӯшаҳои фарҳангии худро боз намуда, чиниҳоро бо фарҳангу тамаддуни бойи тоҷикон 

шинос намояд. Барои рушди муносибатҳои илмии дуҷониба ба роҳ мондани табодули 

таҳқиқотчиёну донишҷӯён байни муассисаҳои илмӣ ва илмиву таҳқиқотии Тоҷикистону Чин 

заминаи рушди ҳамкориҳои илмиро дар давраи наздик ба миён хоҳад овард. Қобил ба зикр аст, 

ки мутобиқи муқаррароти СҲШ, мутаносибан иҷлосияи ҷашнии сарони кишварҳои узви СҲШ 

соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд. Соли ҷорӣ ба таъсиси СҲШ 20 сол пур 

мегардад. Кишвари мо омодагиро ҷиҳати пазируфтани раёсат дар СҲШ дар солҳои 2020-

2021 оғоз намуда, ният дорад, ки дар рушди минбаъдаи созмон саҳми арзанда гузорад. Дар 

ин робита, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи тадорукотро ҷиҳати омодагӣ ва 

баргузории сатҳи баланди нишасти ҷашнии Созмони ҳамкории Шанхай дар Душанбе таҳти 

роҳбарии Сарвазири кишвар таъсис додааст, ки он ҳоло фаъолона кор мекунад. Ба ин хотир, 

дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 

20-солагии таъсисёбии СҲШ ва дар асоси розигии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Маркази 

дӯстӣ ва ҳамкории Созмони ҳамкориҳои Шанхай дар Тоҷикистон” ифтитоҳ гардид. 

Вазифа ва самтҳои асосии фаъолияти маркази мазкур тақвият бахшидан ба ҳамкорӣ ва 

дӯстӣ байни давлатҳои аъзо, мусоидат ба эътимоди тарафайн ва ҳамсоягии нек, 

ҳамбастагӣ байни миллатҳо ва мазҳабҳо, рушди муколамаи тамаддунҳо, табодули ҳайати 

дуҷониба, омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ, коркарди ташаббусҳо, ташкилу баргузории 

чорабиниҳои сатҳи миллию байналмилалӣ, фароҳам овардани шароит барои таҳкими 

фазои дӯстона байни ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ташкилотҳои ҷавонон ва занони 

кишварҳои СҲШ, мусоидат ба рушди ҳамкориҳои кишварҳои СҲШ дар соҳаи илм, маориф, 

фарҳанг, иқтисодиёт, сайёҳӣ, ташаккули захираҳои иттилоотӣ ва ҳамкорӣ бо ВАО бо мақсади 

тавзеҳи васеи ҳадафҳо, вазифаҳо ва афзалиятҳо мебошад. Дар давраи раёсати худ Тоҷикистон 

ният дорад, ки барои таъмини амният ва субот, таҳкими равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва 

фарҳангию гуманитарӣ дар паҳнои СҲШ кӯшиш ба харҷ диҳад. Новобаста аз навтаъсис будан, 

тибқи ченакҳои байналмилалӣ, СҲШ дар давоми мавҷудияти хеш худро ҳамчун майдони 

босамари мубодилаи афкор, коркарди мавқеъҳои муштарак ва ҳамоҳанг сохтани нуқтаи назари 

гуногун нишон дода, вобаста ба талаботҳои замони муосир мақсаду вазифаҳои доштаашро 

такмил хоҳад дод. Ба муносибатҳои имрӯзаи Тоҷикистону Чин назар карда бо боварӣ метавон 

гуфт, ки он дар оянда низ рушди устуворро бархӯрдор хоҳад буд. Умуман, мо метавонем чунин 

хулоса барорем, ки Ҷумҳурии халқии Хитой дар доираи СҲШ муносибатҳои дарозмуддати 

стратегӣ бо Тоҷикистонро бунёд мекунад ва тибқи ҳадафҳои геополитикии худ манфиатдор низ 

ҳаст. Ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби СҲШ барои ҶТ ва дигар кишварҳои узв ҳам дар сатҳи минтақавӣ 

ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ муҳим ва муассир хоҳад буд. 
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СОЛГАРД 

 

30 ШЕЪРИ ТОЗАИ 

УСТОД АЙНӢ 
 

 Ба хабаргузории “Ховар” ходими 

пешбари илмии Институти забон ва адабиёти 

ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон Абдухолиқ Набавӣ атрофи 

шеърҳои тоза пайдошудаи устод Айнӣ сухан гуфт. Мавсуф 

изҳор дошт, ки дар ҷараёни омодагӣ ба таҳияи Куллиёти 

нави устод Садриддин Айнӣ имкон пайдо гардид, ки ба 

бойгонии эшон даст ёбем. Ҳамзамон хеле дастнависҳо аз 

назар гузаронда, ба рӯйхат гирифта шуданд. 
 - Ин кор бо супориши директори 

онвақтаи Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рӯдакии Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон, академик 
Носирҷон Салимӣ ба уҳдаи банда, 
Мубашшири Акбарзод ва Хуршеди 
Эҳсон гузошта шуд, - таъкид намуд ӯ. 
- Мо дар муддати якуним ҳафта 
парвандаҳои бойгониро аз назар 
гузаронидем. Аммо дар ин маврид як 
назар ба пешгузаштаи ин ҷустуҷӯҳо 
бояд биандозем. Зеро то ин ҳангом барои даст ёфтан ба 
дастнависҳои устод, ки ба гумони баъзеҳо аз бойгонӣ берун 
рафтаанд, ду дафъа комиссия ташкил карда шуда буд. Ва 
умед ба се говсандуқе буд, ки калидашон гум шудаву 
асрорангез менамуданд. Дафъаи охир барои боз кардану 

тафтиш кардани маводи дохили ин сандуқҳо ҳатто аз Бонки миллӣ мутахассисони сейф (сандуқ)-
кушо даъват ва бо хазинаи муайян боз карда шуданд. Вале дар дохили онҳо ба ғайр аз 
дастнависҳои номукаммалу пароканда ва аксҳои нусхабардоришуда чизҳое, ки умедвораш 
будем, ба даст наёмад. Аммо ба ин ҳама ташвиш кормандони бойгонӣ посухе намедоданд ва 
роҳнамо намешуданд. Шояд онҳо гумон доштанд, ки комиссия дар пайи ҷустуҷӯи чизҳои дигар 
мебошад. Ҳарчи бошад, ба мо муяссар гардид, ки ба хазинаи бойгонии устод Айнӣ роҳ ёбем. 

Ба зикри ходими пешбари илмии Институти забон ва адабиёт, дар бойгонӣ чанд асари 
муҳимми Садриддин Айнӣ, масалан, нусхаи дастнависи «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», 
«Дохунда», «Ғуломон», се дафтари ашъор, ки устод дар онҳо ашъори тоинқилобии худро гирд 
овардаву майли чоп кардан доштааст, «Марги судхӯр» ва қисмҳои 3-4 «Ёддоштҳо», мақолоти 
публитсистӣ ва боз баъзе чизҳо дарёфт нашуданд.  

- Ҳоло мо суратнусхаи парокандаи ашъори тоинқилобӣ, маҷмӯаи «Ёдгорӣ», ҳикояи «Аҳмади 
девбанд», шакли мукаммали рисолаи Айниро дар бораи Навоӣ бо интихоби намунаҳои осори ӯ, 
ду қарина аз тадқиқоти ӯ дар бораи Бедил бо интихоби матн аз осори ӯ, баъзе мақолоти илмӣ, 
нусхаи комили романи «Ғуломон» ба забони ӯзбекӣ, номаҳо ва чизҳои парокандаеро дар даст 
дорем. Инчунин Аламхон Кӯчаров (узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон) 
суратнусхаи романҳои «Дохунда» ва «Ғуломон»-ро, ки доштааст, манзур кард. Куллиёти нав дар 
заминаи ин маводи мавҷуда тартиб дода шуд, -афзуд устод. 

Аммо, чунонки гуфта шуд, дар таҳриру таҳияи осори назмии устод суратнусхаи парокандаи 
шеърҳои ӯ, ки гумон меравад аз ҳамон се дафтари шеър аст, инчунин ба ҷуз аз дастнависи 
«Ёдгорӣ», варақҳои парокандаи шеърҳои дар замони шӯравӣ навиштаашон мавриди истифода 

Имсол ба зодрӯзи сардафтари адабиёти 

муосири тоҷик, Қаҳрамони Тоҷикистон, 

нависандаи барҷаста ва нахустин 

президенти Академияи илмҳои Тоҷикис-

тон Садриддин Айнӣ 143 сол пур шуд. 

Бахшида ба ин рӯз дар Институти забон 

ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи 

миллии илмҳои Тоҷикистон конфронси 

илмӣ доир гардид. 
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қарор гирифтанд. Дар натиҷа зиёда аз сӣ шеъри тозаи устод Садриддин Айнӣ ба даст омад. 
Таҳияи он аз ҷониби Абдухолиқ Набавӣ, Мубашшири Акбарзод ва Хуршеди Эҳсон ба анҷом 
расида, чанд намунаи он пешкаши хонандагон мегардад. 

Тазмин 
Мо зи ёрон чашми ёрӣ доштем, 
Худ ғалат буд, он чи мепиндоштем. 

 Ҳофиз 
 
Дар замини дӯстдорию вафо 
Сабз шуд ҷав, гарчи гандум коштем. 
Марҳамат ҷустем аз сангиндилон, 
Чашми худро худ ғуборан боштем. 
Сангро, эй во, гумон кардем мум, 

Кӯҳро, афсӯс, коҳ ангоштем. 
Дил ҷавононро ба пирӣ бохтем, 
Доруи милтиқ ба оташ доштем. 
Бодро бо гард бастан хостем, 
Пунбаро пеши шарар бигзоштем. 

*** 
Биёр бода, ки ҳуҷҷоҷ шукри лиллаҳ боз, 
Сӯи ватан бирасиданд шодмон зи Ҳиҷоз. 
Бирафташон, ки зи тан рафта буд ҷони азиз, 
Ба омад-омадашон ҷони рафта омад боз. 
Муборак аст ба ҳар ҳол дидани аҳбоб, 

Хусус аз сафар оянд баъди аҳди дароз. 
Расидаанд муҳиббони мози хоки ҳарам, 
Сазад ба хоки қадамшон ниҳем рӯи ниёз. 
Қадам ба дидаи Айнӣ ниҳед, эй ҳуҷҷоҷ, 
Ки фарши роҳи шумо ҳаст меҳр пойандоз. 

*** 
Тарҷеъбанд 

Эй монда зи васли ту ҷудо ман, 
Ҳаҷри ту, бибин, чӣ кард бо ман 
Ман зарра, ту офтоби тобон, 
Ҳайҳот, куҷо туву куҷо ман. 
Биншин нафасею оташамро 
Биншон ба зулоли васл, то ман 
Биншинаму бо ғами ту созам 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 
Гар бар сару чашми ман нишинӣ, 
Нозат бикашам, ки нозанинӣ.” 
Чун нест умеди он ки як шаб 
То рӯз ба пеши ман нишинӣ. 
Биншинаму бо ғами ту созам 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 
З-ин сон, ки раҳи умед бастаст, 
Бар ман раҳи ишқи ту зи ҳар сӯ, 
Он беҳ, ки зи кунҷи ноумедӣ 
По дар домону сар ба зону 
Биншинаму бо ғами ту созам 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 
Мӯе шудам аз ғами миёнат, 
Мурдам зи ду чашми нотавонат, 
Ҷонам ба лаб омаду надидам, 
Коме зи лаби шакарфишонат 
 Дур аз ту зи зиндагӣ ба ҷонам 

Савганд ҳамехӯрам ба ҷонат 
Аз хоки дари ту гарчи имрӯз 
Дурам зи ҷафои посбонат 
Фардо, ки равад ба бод хокам 
Чун гард оям бар остонат. 
Биншинаму бо ғами ту созам 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 
Эй қадди ту сарви нозпарвар, 
Дилдодаи қоматат санавбар 
Мебуд ба сина рози ишқат, 
Аз ҳарчи гумон барам ниҳонтар. 
Сабр аз дили ман рамиду он роз 
Аз парда бурун фитод яксар. 
Нагрифта ба бар ниҳоли қаддат 
Аз нахли умед кай хӯрам бар? 
Биншинаму бо ғами ту созам 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 
Эй сарви суманбари гуландом, 
Аз орази ту хиҷил маҳи шом. 
Боз ой, ки ҳаҷри ҷонгудозат, 
Бурд аз дили ман қарору ором. 
Ҳолӣ чу намешавад муяссар 
Коми дилам аз ту, эй дилором, 
Биншинаму бо ғами ту созам, 
Пинҳон зи ту бо ту ишқ бозам. 

*** 
Куҷоӣ эй бути сангиндили ман? 
Намеоӣ чаро дар манзили ман? 
Ту моҳи оламороӣ, аз он рӯ 
Сияҳ шуд бе ҷамолат маҳфили ман? 
Зи сад ҷавру ҷафо паймон набуррам, 
 

Сиришта бо вафо обу гили ман. 

Ба гӯшат ҳеҷ натвонад расидан, 

Фиғон аз нолаи беҳосили ман. 

Чу хунам рехтӣ, бигрехтан чист? 

Ҳама донад, ту бошӣ қотили ман. 

АМИТ «ХОВАР» 
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ПЕДАГОГИКА 

 

МАСЪАЛАҲОИ 

МАНТИҚӢ ВА  

РУШДИ ТАФАККУРИ 

ТЕХНИКИИ 

ХОНАНДАГОН 
 

Тафаккури техникӣ навъҳои назариявӣ 

ва амалӣ дошта, аввалӣ ба кашфи қонунҳо ва 

маърифати моҳияти объектҳо нигаронида 

шудааст, дуюмӣ татбиқи ин кашфиёту 

донишҳоро дар амалия фаро мегирад. Аз 

таърифи боло аён мегардад, ки тафаккури 

техникӣ бо ратсионализм, ақлоният ва 

мантиқ пайванди ногусастанӣ дорад. Аз ин 

рӯ, барои рушди тафаккури техникии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 

қабл аз ҳама, онҳо бояд бо мантиқ шиносоӣ дошта бошанд. Дар ин росто нақши иҷрои машқу 

масъалаҳои мантиқӣ хеле муҳим ба шумор меравад. Доир ба мантиқ ва тафаккури мантиқӣ сухан 

ронда, бояд зикр намуд, ки инсон мавҷуди маърифаткунанда буда, ҳадаф аз маърифат ё 

донистани ӯ ин бадастории ҳақиқат мебошад. Ҳақиқат танҳо тавассути тафаккур ба даст меояд. 

Лекин на ҳар гуна тафаккур ба ҳақиқат 

мебарад, зеро дастёбӣ ба он фақат тавассути 

тафаккури дуруст имконпазир мегардад. 

Тафаккур ва қонунҳои онро мантиқ 

меомӯзад. Аз ин рӯ, мантиқро одатан ҳамчун 

илм дар бораи қонунҳои тафаккури дуруст, 

ки ба ҳақиқат мебарад, маънидод мекунанд. 

Худи мафҳуми «мантиқ» (аз калимаи 

арабии «нутқ») ё «логика» (аз калимаи 

юнонии «фикр», «ақл,» «калима», 

«қонуният») барои ифодаи се маънӣ 

истифода мегардад:  

- робитаи мутақобила ва қонунияти рафтори одамон ё раванди ҳодисаҳо дар олами воқеӣ; 

тартиби қатъӣ ва қонунияти раванди тафаккур; илми махсус, чунонки болотар зикр гардид, 

шаклҳо ва амалиёти мантиқӣ ва қонунҳои тафаккури дурустро, ки ба онҳо алоқаманданд, 

меомӯзад. 

Ҳамин тариқ, шайъи омӯзиши мантиқ тафаккур ба ҳисоб меравад. Ин мафҳум дар 

психология низ омӯхта мешавад, вале байни ин ду илм тафовути зиёде вуҷуд дорад: психология 

тафаккурро дар умум ва тамоми навъҳои онро меомӯзад – тафаккури кӯдак, тафаккури одами 

муқаррарӣ, тафаккури инсони гирифтор ба бемории рӯҳӣ, тафаккури шахси нобиға ва ғайра. 

Яъне барои психология худи раванди тафаккур муҳим аст, ки он чӣ гуна сурат мегирад. Мантиқ 

шароитеро меомӯзад, ки бо мавҷуд будани онҳо фикр дуруст мешавад. Ба ибораи дигар, мантиқ 

қонунҳоеро нишон медиҳад, ки тафаккури мо барои дуруст будан бояд ба онҳо тобеъ бошад. 

Вазифаи асосии мантиқ ҳамчун илм ба хулосае бо такя бар асосе расидан ва дар натиҷаи он 

Чунонки маълум аст, тафаккури 

техникӣ ба донишҳои илмӣ ва ба донишҳои 

мантиқан ва бо тарзи ратсионалӣ (ақлонӣ) 

бадастомада такя мекунад. Ин мафҳумро 

бори аввал ба илм муҳандиси рус П. К. 

Энгелмейер (1855-1942) дар асари худ 

«Фалсафаи техника» ворид сохта, ду 

махсусияти онро таъкид доштааст: 

тафаккури техникӣ шакли фаъоли 

инъикоси воқеият дар шуури инсон буда, ба 

маърифати ҳадафнок, бавосита ва умумии 

воқеият нигаронида шудааст, робита ва 

муносибатҳои моҳиятии ашё ва зуҳуротро 

фаро мегирад, аз бунёди эҷодкоронаи ғояҳои 

нав ва пешбинии ҳодисаҳо ва фаъолиятҳо 

иборат аст; тафаккури техникӣ амали 

мантиқиест, ки ба таҳия, эҷод ва 

истифодаи воситаҳои техникӣ ва 

равандҳои технологӣ нигаронида шуда, 

ҳадафи он маърифат ва дигаргунсозии 

табиат ва ҷомеа мебошад. 
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ҳосил намудани дониши дуруст дар бораи шайъи мавриди муҳокимаронӣ қарордошта мебошад. 

Барои расидан ба ин ҳадаф мантиқ нишон медиҳад, ки муҳокимарониҳо ва хулосабарориҳои мо 

ба кадом қонунҳо бояд итоат кунанд, то ки дуруст бошанд. Инсон ин қонунҳоро аз худ карда, 

метавонад муайян намояд, ки оё дар муҳокимаронӣ ва хулосабарориҳои мушаххаси ӯ ин қонунҳо 

риоя шудаанд ё не. Дар асоси гуфтаҳои боло таъкид кардан мумкин аст, ки қоида ва қонунҳое 

вуҷуд доранд, ки тафаккури мо бояд барои дуруст будан ба онҳо такя намояд. Яке аз онҳо ин 

исбот кардан аст. Исбот кардан ба далелҳо ё муқаррарот такя мекунад, ки дар навбати худ ба ду 

қисм ҷудо мешаванд: 1) далелу муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бевосита маълум аст; 2) 

далелу муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бавосита муайян карда мешавад, яъне ба воситаи 

далелу қоидаҳои дигар, ки ҳақиқӣ будани онҳо бевосита маълум мебошад. Масалан, «Борон 

борида истодааст» - ҳақиқати ин далелро мо бевосита муайян карда метавонем, зеро боронро худ 

бевосита мушоҳида карда истодаем. «Шаб борон борида буд» - ҳақиқӣ будани ин далел танҳо 

тавассути далели дигар муайян карда мешавад, аз ҷумла, агар замин тар бошад. Яъне, тар будани 

замин барои мо асос шуда метавонад, ки шабона боридани боронро исбот намоем. Аз ин рӯ, 

исбот гуфта, бадастории ҳақиқати номаълумро тавассути ҳақиқати бевоситаи маълум 

мефаҳманд. Ҳамзамон, далелу муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бевосита маълум аст, ба 

исбот ниёз надоранд. Далелу муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бавосита муайян карда 

мешавад, тавассути далелу муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бевосита маълум аст, исбот 

карда мешаванд. 

Таносуби муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бавосита муайян карда мешавад ва далелу 

муқаррароте, ки ҳақиқӣ будани онҳо бевосита маълум аст, нишон медиҳад, ки дар раванди 

маърифат мо хулосабарорӣ намуда, метавонем, ки ба иштибоҳ роҳ диҳем. Аз ин рӯ, мантиқ 

қоидаҳоеро нишон медиҳад, ки тавассути онҳо мо метавонем хулосабарории хаторо аз дуруст 

фарқ намоем. Дар бораи аҳамияти мантиқ сухан ронда, бояд қайд намуд, ки қоидаҳои тафаккури 

дурустро омӯхта ва дар раванди тафаккур онҳоро ба кор бурда, мо комилан дуруст фикрронӣ 

мекунем. Вале ин маънии онро надорад, ки мантиқ ба мо воситаҳои кашфи ҳақиқатро дар ҳамаи 

соҳаҳои илму маърифат меомӯзонда бошад. Мантиқ ҳақиқатро намекушояд, мантиқ ҳақиқатҳои 

мавҷудбударо исбот менамояд. Ба ибораи дигар, аҳамияти мантиқ аз он иборат аст, ки иштибоҳу 

хатоҳоро мекушояд ва тавассути мантиқ мо метавонем аз иштибоҳҳо канораҷӯӣ намоем. Бо 

ҳамин сабаб, фарқияти мантиқ аз тафаккури муқаррарии солим аз он иборат аст, ки он на танҳо 

иштибоҳҳоро мекушояд, балки онҳоро мефаҳмонад, тавсиф мекунад ва сабаби хато будани ҳар 

гуна хулосабарориро бо истифода аз қоидаҳои мантиқӣ нишон медиҳад. 

Дар илми мантиқ чор қонуни асосӣ вуҷуд дорад – қонуни айният (ҳар як чиз он аст, ки ҳамон 

аст ё худ ягон фикр худ ва акси худ буда наметавонад), қонуни зиддият (аз ду гуфтори бо ҳам зид 

дар як вақт ва дар як муносибат ҳар ду баробар дуруст буда наметавонанд), қонуни истиснои 

салоса (аз ду ҳукми ба ҳам зид ҳама вақт яке ҳақиқӣ ва дигар дурӯғ аст, ҳукми сеюм вуҷуд 

надорад) ва қонуни асоси басанда ё кофӣ (ҳар як фикр дуруст аст, агар бо асосҳои кофӣ асоснок 

шуда бошад). Барои ҳама гуна илмҳо мантиқ ва қонунҳои он ҳамчун восилаи муҳимтарини 

маърифатӣ хизмат мекунанд. Бояд таъкид намуд, ки донистани мантиқ ва асосҳои он барои 

ҳалли ҳар гуна масъалаҳо кумак менамояд, ки дар байни онҳо масъалаҳои мантиқӣ ҷойгоҳи 

махсус доранд. Масъалаҳои мантиқӣ гуфта чунин масъалаҳоеро меноманд, ки барои ҳалли онҳо 

тафаккури мантиқӣ, зеҳну идрок, баъзан тафаккури ғайристандартӣ, на донишҳои махсуси сатҳи 

баланд, талаб карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳалли масъалаҳои мантиқӣ барои рушди тафаккур ва 

зеҳну идроки хонандагон, аз ҷумла, барои рушди тафаккури техникии онҳо хидмат мекунад.  

Мантиқ, чунонки қайд гардид, илм дар бораи тафаккури боварибахшу дуруст аст. Шахсе, ки 

бо такя бар мантиқ фикр меронад, қобилияти тафаккури мураттаб ва муназзам бо истифода аз 

исботкунӣ ва муайянсозии қонунмандиҳо мегардад. Бояд таъкид намуд, ки ҳалли ҳар гуна 

масъала истифодаи мантиқро талаб мекунад, вале масъалаҳои мантиқӣ аз масъалаҳои дигар 

тафовут доранд – барои ҳалли онҳо асосан фикрронӣ талаб карда мешавад. Ҳамзамон, 

масъалаҳои мантиқӣ дақиқ буда, дар онҳо ба иштибоҳ бурдан мушоҳида намегардад. 
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Масъалаҳои мантиқӣ чун масъалаҳои дигар роҳҳои ҳал ё алгоритми худро доранд. Алгоритм (аз 

номи математики тоҷик Ал-Хоразмӣ) низоми амалиётеро мефаҳмонад, ки дар асоси қоидаҳои 

муайян бо тартиби мушаххас барои ҳалли ягон вазифа, масъала ё мушкилоте истифода 

мегарданд. Алгоритм ё усулҳои ҳалли масъалаҳои мантиқӣ дар қатори корбурди муқаррарии 

тафаккури мантиқӣ роҳҳои гуногунро фаро мегирад: моделсозии нимростхаттӣ, тавассути 

ҷадвалҳо, графика, схемаҳои блокӣ, диаграммаҳои доиравӣ ва ғайра. Ҳоло бо сетои онҳо 

шиносоӣ пайдо мекунем: 1) корбурди муқаррарии тафаккури мантиқӣ; 2) моделсозии 

нимростхаттӣ; 3) моделсозӣ тавассути ҷадвалҳо. 

Корбурди муқаррарии тафаккури мантиқиро бо мисоли зерин нишон медиҳем, ки аз 

дастурҳои мавҷуда оид ба мантиқ гирифта шудааст. Масъала: Дафтар аз қалами рангдор 

арзонтар, вале аз қалами сиёҳ қиматтар аст. Кадом ашё аз инҳо арзонтарин аст? 

Роҳи ҳалли ин масъала корбурди муқаррарии тафаккури мантиқиро талаб мекунад, ки 

алгоритмаш чунин аст: Қалами рангдор аз дафтар қиматтар, дафтар бошад, аз қалам қиматтар 

аст. Пас қалам арзонтарин байни ин ашё аст. 

Моделсозии нимростхаттӣ бошад, барои ҳалли масъалаҳое корбаст мегардад, ки асосан 

муайянсозии тартиби ашё ва зухуротро талаб мекунанд. Ин моделро низ бо мисоли мушаххас, ки 

аз дастурҳои мавҷуда оид ба мантиқ гирифта шудааст, шарҳ медиҳем. Масъала: Чор дӯст ба 

маҳфили бегоҳирӯзӣ рафтаниянд – Салима, Раҳима, Маҳмуд ва Собир. Собир қабл аз Салима 

омад, вале якум набуд. Муайян намоед, ки ин дӯстон бо кадом тартиб ба маҳфил омаданд, агар 

Раҳима аз ҳама охир омада бошад.  

Алгоритми ҳалли масъала ба таври зайл имкон дорад. Аз шартҳои масъала бармеояд, ки 

Раҳима охирин омадааст: 

  

 

?      ?         ?   Раҳима 

Инчунин, аз шартҳои масъала бармеояд, ки Собир пеш аз Салима, лекин якум наомадааст, 

пас Салима, сеюм ва Собир дуюм омадаанд: 

 

  

 

     ?  Собир    Салима  Раҳима 

 

Пас: Маҳмуд якум, Собир дуюм, Салима сеюм ва Раҳима чорум омадаанд: 

 

  

 

Маҳмуд   Собир    Салима  Раҳима 

Оид ба моделсозӣ тавассути ҷадвалҳо сухан ронда, бояд таъкид намуд, ки онро барои ҳалли 

масъалаҳое истифода намудан мумкин аст, ки мутобиқату мувофиқати ин ё он унсурҳоро бо 

ҳамдигар талаб менамоянд. Масъала: Вазирзода, Полвонзода, Лутфзода ва Собирӣ - 4 ҷавони 

боистеъдоданд. Яке аз онҳо раққос аст, дигаре - рассом, сеюмӣ – овозхон ва чорум - нависанда. 

Дар бораи онҳо чунин маълумот мавҷуд аст: 1) Вазирзода ва Лутфзода дар толори консерватория 

он шоме нишаста буданд, ки дар ҳамон вақт овозхон бори аввал консерти худро баргузор мекард. 

2) Полвонзода ва нависанда як замон дар якҷоягӣ дар рӯ ба рӯи рассом барои кашидани 

расмашон нишаста буданд; 3) Нависанда дар бораи Собирӣ асари бадеии тарҷумаиҳолӣ навишта, 

ният дорад, ки дар бораи Вазирзода низ нависад; 4) Вазирзода умуман Лутфзодаро намешиносад. 

Аз ин 4 ҷавон кӣ соҳиби кадом касб мебошад? (масъала аз дастурҳои мавҷуда оид ба мантиқ 

иқтибос шудааст). 

Алгоритми ҳалли масъала бо чунин тарз имкон дорад. Барои ҳалли ин масъала қабл аз ҳама, 

чунин ҷадвал сохтан зарур аст:  
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Раққос  Рассом  Овозхон  Нависанда  

Вазирзода         

Полвонзода         

Лутфзода         

Собирӣ         

Аз шартҳои масъала бармеояд, ки: 

1. Вазирзода ва Лутфзода овозхон нестанд; 

2. Полвонзода нависанда ва рассом нест; 

3. Вазирзода ва Собирӣ нависанда нестанд. 

Пас: Лутфзода нависанда аст.  
Раққос  Рассом  Овозхон  Нависанда  

Вазирзода     -  -  

Полвонзода   -     - 

Лутфзода  -  - -  +  

Собирӣ       -  

Ҳамчунин, аз шартҳои масъала ва аз натиҷаи аввал бармеояд, ки: 

 1. Лутфзодаро, ки нависанда буда, дар рӯ ба рӯи рассом барои кашидани расмаш нишаста 

буд, Вазирзода умуман намешиносад. Пас: Вазирзода рассом нест. 

2. Вазирзода овозхон ва нависанда низ нест. Пас: Вазирзода раққос аст.  
Раққос  Рассом  Овозхон  Нависанда  

Вазирзода +  -  -  -  

Полвонзода   -     - 

Лутфзода  -  - -  +  

Собирӣ       -  

Аз натиҷаҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки: 

1. Полвонзода ва Собирӣ раққос буда наметавонанд. Пас: Полвонзода овозхон аст. 

Дар натиҷа: Собирӣ танҳо рассом буда метавонад:  
Раққос  Рассом  Овозхон  Нависанда  

Вазирзода +   - -  -  

Полвонзода  - -  +   - 

Лутфзода  - -  -  +  

Собирӣ -   +  - -  

Бори дигар таъкид менамоем, ки барои ҳалли масъалаҳои мантиқӣ донишҳои махсуси сатҳи 

баланд талаб карда нашуда, асосан фикрронӣ зарур аст. Вале ин маънии онро надорад, ки бояд 

одитарин донишҳоро низ надошта бошем. Аз ҷумла, донистани асосҳои математика хеле муҳим 

аст. Вобаста ба ин, тавсия дода мешавад, ки бо машқҳо бо чӯбчаҳо ва ададҳо оғоз намуда, баъдан 

ба хонандагон машқҳо бо ҳарфу калимаҳо, оид ба мувофиқати фигураҳо, машқҳои гуногуни 

мантиқӣ ва амсоли он пешниҳод карда шаванд. Ҳамчунин, пешниҳоди масъалаҳо аз бозии 

шашкаву шоҳмот низ, ки барои рушди тафаккури мантиқӣ хеле муфид аст, айни муддао хоҳад 

буд. Раванди таълимро бо истифода аз масъалаҳо тавассути «кубики Рубик», механизму 

гиреҳкушоиҳои гуногун ва ғайра низ шавқовар гардонида, ба рушди тафаккури мантиқӣ ва 

мутаносибан, тавсеаи тафаккури техникии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ноил гаштан мумкин аст. 

 

Хуршед ЗИЁӢ – 

доктори илми фалсафа, профессор,  

директори Маркази тадқиқоти стратегии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ТАҲСИЛОТ ВА ЗАМОН 

 

МАСЪАЛАҲОИ 

НАЗАРИЯВИИ 

ТАЪЛИМИ ҲАМГИРО  

ДАР МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ 

(Ба озмун) 

 Мафҳуми «ҳамгироӣ» аз рӯи маънои 

умумӣ бо мафҳуми «ҳамгирошавӣ» мутобиқ 

буда, маънои раванди муттаҳидшавии 

қисматҳои алоҳида ягонагии комилро дорад, 

ки ба қонуни таносуби байни том ва ҷузъҳои 

он тобеъ мебошад. Барои тавсифи 

ҳамгирошавӣ метавонанд ягонагӣ ва таъсири 

мутақобила хизмат кунанд, вале хусусияти 

ҳамгироӣ усули ташаккули система 

мебошад. Қобили қайд аст, ки дар луғати 

истилоҳоти лингвистӣ мафҳуми «ҳамгироӣ» 

чун наздикшавии забонҳо бо якдигар, 

баробаршавии фарқияти онҳо дар раванди муттаҳидшавӣ ба як забон таъриф карда мешавад. Дар 

луғати методӣ бошад, мафҳуми «ҳамгирошуда» (аз калимаи лотинии integer – пурра, бутун) чун 

шакли таълиме таъриф мешавад, ки вобаста ба дарки ягонагии олами атроф ҷудокунии дониш ба 

фанҳои алоҳидаро инкор мекунад. Вале баъзе муҳаққиқон бар он назаранд, ки истилоҳи 

«ҳамгирошавӣ» бо муродифи худ - «ягонагӣ» бевосита наздик буда, алоқамандиро на ба 

аломатҳои берунии зуҳури ягонагӣ ва томият, балки бо сабабҳои бештар ҷиддии мавҷудияти ин 

хосият ва нигоҳдории он далолат мекунад. Ҳамгирошавиро омилҳои бавуҷудоварандаи низом 

меноманд, ки дар байни онҳо муҳимтаринашон 

гуногунтаркибӣ ва зиддиятнокии унсурҳо 

мебошанд. 

Тавре ки омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи 

мазкур собит намуд, «ҳамгироӣ» раванди 

муттаҳидшавии ҷузъҳо дар илм ва зуҳури 

мафҳумҳои нав дар натиҷаи ин раванд мебошад. 

Дар мавриди истифодаи мафҳуми «ҳамгироӣ» 

нисбат ба омӯзиши фанни «забони хориҷӣ» 

метавон гуфт, ки дар машғулиятҳои таълимии ин 

фан ҳангоми истифодаи равиши ҳамгироӣ имкон 

дорад намунаҳо ва мисолҳо аз дигар соҳаҳои дониш ва аз дигар фанҳои таълимӣ васеъ истифода 

бурда шаванд. Инҳо метавонанд порчаҳои матн аз таърих ва адабиёт, масъалаҳои риёзӣ, 

истифодаи харитаҳо, маводи аудио ва видеоӣ ва ғайра бошанд. Истифодаи мисолҳо метавонад, 

на танҳо шавқу алоқамандии омӯзандагонро бедор кунад, балки ба ҷаҳонбинӣ ва рағбати онҳо 

таъсири мусбат расонда, фаъолнокии маърифатиро баланд бардорад ва ба такмили донишу 

қобилияти онҳо мусоидат намояд.  

Таҳлили маводи мавҷудаи илмӣ собит 

месозад, ки доир ба ифодаи проблемаи 

ҳамгироӣ дар адабиёти педагогӣ мафҳуми 

аниқ ва ягона вуҷуд надорад. Олимону 

муҳаққиқон барои шарҳу тафсири истилоҳи 

«ҳамгироӣ» ифодаҳои гуногун, аз ҷумла, 

«ҳамгироии таҳсилот», «таълими 

ҳамгиро», «курси ҳамгироӣ», «равиши 

ҳамгироӣ» ва ғайраро истифода мебаранд. 

Бояд зикр намуд, ки ду мафҳуми охирӣ аз 

ҷиҳати аҳамият ва истифодаи худ фарқ 

мекунанд. Масалан, тавсифи хоси 

«ҳамгироӣ» - сифат, иштироки фаъол дар 

раванди муттаҳидкунӣ мебошад. Аммо ба 

ақидаи мо, мафҳуми «курси ҳамгирошуда» ва 

«курси ҳамгиро», маъмулан чун мафҳумҳои 

ҳаммаъно ба кор бурда мешаванд. 

«Ҳамгироӣ», ҳамчунин, маънои як навъ 

тавсифи хоси «ҳамгирошуда»-ро дошта, 

зоҳиран ба он далолат мекунад, ки курси 

мазкур дар натиҷаи якҷо шудани якчанд 

фан ё унсурҳои онҳо ба вуҷуд омадааст. 
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Маврид ба зикр аст, ки омӯзиш ва таҳлили масъалаи моҳият ва табиати ҳамгироӣ мавзӯи 

пажӯҳиши муҳаққиқони мухталиф қарор гирифтааст. Масалан, муҳаққиқ В.А. Эргелгардт се 

зинаи ҳамгироии ҷузъҳо ва томро муайян намудааст: а) мавҷудияти низоми алоқа ва муносибати 

байни ҷузъҳо; б) аз даст рафтани сифатҳои аввалияи ҷузъҳо ҳангоми воридшавии онҳо ба 

таркиби том; в) зуҳури хосиятҳои нав дар томияти (бутунии) бавуҷудомада. 

Зимни баррасии масъалаи ҳамгироӣ дар раванди таълим, бояд таҳқиқоти дар ин самт 

анҷомдодаи Ю.А. Шрейдер мавриди таваҷҷуҳи хоса қарор дода шавад. Ю.А. Шрейдер моҳияти 

баҳамалоқамандии илмҳои ҷомеашиносӣ ва табиатшиносиро баррасӣ менамояд, ки дар он, ба 

ақидаи вай, на ҳамкории шарикони мустақил, балки «сабзиш» ё пайванди мутақобила муҳим 

мебошад».  

Тавре ки маълум аст, равандҳои ҳамгироӣ дар таълимоти муосир умумишавии вазифаҳои 

ҳар як соҳа, инкишофи мунтазами онҳо, ҳамоҳангсозии иртибот байни онҳоро дар назар дорад. 

Ҳар як зернизоми намунаи муосири маориф бояд бадин тартиб сатҳи низоми ягонагиро баланд 

бардорад, ки дар навбати худ ба ташаккули низоми ягонаи том оварда мерасонад. Бартараф 

намудани тафовут ва баробар кардани сатҳи инкишоф махсусият ва муҳим будани раванди 

ҳамгироӣ маҳсуб мешавад. Тавре ки маълум аст, асоси онро на ҷалбу пайванди механикии як 

зуҳурот ба зуҳуроти дигар, балки раванди рушди ҳамаҷонибаи он ташкил медиҳад. Маҳз 

муносибсозии таълими фанҳои гуманитарӣ, такмили таълими онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти 

ҳамагонӣ шарти тақвияти боҳамалоқамандии байни онҳо ва мутаносибан, баробаршавии сатҳи 

инкишофи онҳо мебошад. Дар робита ба маълумоти гуманитарӣ таъсиси низоми чандзинагии 

маълумоти гуманитарӣ бо назардошти омили пайдарпайии он, ҳамгироӣ бо фанҳои гуманитарӣ, 

табиатшиносӣ ва техникӣ мебошад. Дар равандҳои ҳамгироии баррасишаванда метавон як 

махсусиятро ҷудо кард, яъне инкишофи ҳамаҷонибаи ҳар яке аз ҷузъҳои ҳамгирошавандаи 

низоми чандзинагии маълумоти гуманитарӣ мебошад, ки боиси амиқшавии алоқа ва 

ҳамоҳангшавии муносибат байни онҳо мегардад. Маҳз чунин фаҳмиши моҳият ва қонунмандии 

ҳамгироӣ имконият медиҳад, то дарк карда шавад, ки чи тавр ташаккули ягонагии нави низоми 

таҳсилоти гуманитарӣ сурат мегирад. Зимни баррасии моҳияти ҳамгироӣ муҳаққиқ В.В. 

Левченко таносуби байни мафҳумҳо – дихотомияҳо: алоқа – ҳамгироӣ, таъсири мутақобила – 

ҳамгироӣ, система – ҳамгироӣ, ягонагӣ – ҳамгироиро таҳлил намудааст. Чунончи, алоқа ва 

баҳамалокамандӣ зуҳуроти бо ҳам вобаста буда, дар фазо ва вақт ҷудо шудаанд. Робитаи 

ҳамгироӣ намуди махсуси иртиботи унсурҳо дар низом мебошад, ки тамоюлоти муттаҳидшавии 

онҳоро дар шакли том ифода менамояд; «равандҳои ҳамгироӣ, на танҳо алоқаи унсурҳо бо 

якдигар, балки муносибати унсурҳои гуногунро нисбат ба низоми ягона ифода менамоянд».  

Таъсири мутақобила категорияи инъикоскунандаи алоқаи мутақобилаи объектҳо нисбат ба 

якдигар, вобастагии байни онҳо ва пайдоиши як объект аз объекти дигар мебошад. Таъсири 

мутақобилаи ҳамгироӣ, пеш аз ҳама, раванди тақвияти иртибот, баланд бардоштани мувофиқати 

таъсири мутақобила ва баланд бардоштани сатҳи умумияти манфиатҳо ва ҳадафҳои 

иштирокчиёни баҳамалоқамандӣ мебошад.  

Низом маҷмӯи унсурҳо буда, дар муносибат ва иртибот бо якдигар қарор дошта, томияти 

муайян, яъне ягонагиро ба вуҷуд меоваранд. Аммо низоми ҳамгироӣ тамоюлоти рушди онро чун 

ниҳоди том ва ягона тавсиф менамояд. Дар айни замон, равандҳои ҳамгироӣ метавонанд ҳам дар 

доираи низоми шаклгирифта (дар ин сурат онҳо боиси баланд бардоштани ягонагии он 

мегарданд) ва ҳам ҳангоми ба вуҷуд омадани низоми нави бо унсурҳои пештар алоқанадошта 

ҷой дошта бошанд.  

Ягонагӣ умумият, шабоҳати комил, томият ва ҳамбастагии иртиботи мутақобилаи пайдарпай 

мебошад.  

Қобили қайд аст, ки масъалаи таъмини технологии равандҳои ҳамгироӣ дар байни 

хонандагон аз тарафи муҳаққиқ И.П. Яковлев мавриди таҳқиқи муфассал қарор дода шудааст. Ба 
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андешаи ӯ, ҳамгироӣ дар раванди тайёр кардани мутахассисон боиси тағйирот дар методҳо, 

шаклҳо ва воситаҳои раванди таълим мегардад. И.П. Яковлев моҳияти ин тағйиротро дар 

гузариши аз шакл ва методҳои таълим, тарбияи бо ҳам нисбатан камтар алоқамандбуда ба 

маҷмӯи васеъ ва боҳамалоқаманди ҳамгироии минбаъдаи онҳо ба низоми ба якдигар алоқаманди 

мутобиқ бо вазифаҳои ҷамъбаст ва умумишавии дониш ва фаъолияти мутахассисон иборат 

медонад. Ба сифати мисоли ҷудошавии технологии таълим чунин далел оварда мешавад, ки 

дарсҳои назариявӣ ва машғулиятҳои амалӣ аз якдигар ҷудо мебошанд; дар марҳалаи аввал 

матраҳшавии аломатҳои муҳиму фарогири масъалаҳои назариявӣ ва дар марҳалаи дувум 

«омӯзиши вазифавӣ» бартарӣ доранд. Ин, ба ақидаи И.П. Яковлев, боиси тафовут байни 

донишҳои маъмули илмӣ ва амалӣ мегардад. Тарзи таълими ҳамгиро, ба ақидаи И.П. Яковлев, 

воситаи муҳимми фаъолшавӣ ва баланд бардоштани самаранокии машғулиятҳои таълимӣ 

мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар таҳқиқоти муаллифон ба масоили ҳамгироии шаклҳои ташкилии 

таълим ва, қабл аз ҳама, ба дарс таваҷҷуҳи бештар дода мешавад. Чунин объекти таҳқиқот, 

монанди ҳамгироии ташкилӣ – идоравӣ, ки ба алоқамандии маориф ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ, 

аз ҷумла истеҳсолот дахл мекунад, мавриди таваҷҷуҳи хосаи олимон қарор гирифтааст. Дар 

баробари ҷанбаҳои психологии ҳамгироии амалӣ дар педагогика, муҳаққиқон проблемаи 

ҳамгироии компютерӣ, масоили ҳамгироии илмҳои академӣ ва таҳсилоти олии гуманитарӣ ва 

ғайраро низ баррасӣ мекунанд. Бояд ёдовар шуд, ки барномаи байнифаннии тавсеаёфта маҳсули 

якҷошавии чанд фан дар як фан мебошад. Зимни баррасии ҳадди имконпазири ҳамгироӣ метавон 

қайд кард, ки дар барномаи мазкур барои муттаҳид намудани фанҳои гуногун кӯшиш ба харҷ 

дода шудааст. Аз ҷумла: фанҳои бо якдигар наздик – кимиё ва физика ба кимиёи физикӣ; забон 

ва таърих ба таърихи забон ва ғайра; илмҳои гуногуни табиатшиносӣ; илмҳои бунёдӣ 

(фундаменталӣ) ва ҷамъиятӣ; илмҳои табиатшиносӣ ва фалсафа; санъат, забон ва адабиёт; 

илмҳои табиатшиносӣ ва ҷамъиятӣ; забонҳои хориҷӣ ва муҳити фарҳангии онҳо. Тавре ки 

таҳлилҳо собит намуданд, ҳадду ҳудуди ҳамгироӣ амалан вуҷуд надорад. Дар ин бора курсҳо ва 

тарҳҳои ҳамгироии фаъол дар хориҷа шаҳодат медиҳанд. Масалан, дар «Курси ҳамгирошудаи 

физикҳои Гарвард», ки ба сифати «ҷавҳар»-и асосӣ физикаро интихоб намуданд, илмҳои 

табиатшиносӣ бо таърих, фалсафа, санъат ва адабиёт пайванду ҳамгиро мешаванд. «Китоби 

илмии Донишгоҳи Сидней» астрономия, физика, кимиё, биология ва геологияро муттаҳид 

месозад ва аз худ кардани категорияҳои умумӣ барои ин фанҳоро ҳадафи худ қарор додааст, ки 

аз нигоҳи гуногун, аз ҷумла фаҳмиши астрономия, физика ва ғайра баррасӣ мешаванд.  

 Муҳиммияти проблемаи мазкур моро водор месозад, ки ба масъалаи таҳқиқшаванда 

муносибати ҷиддии илмӣ ва таҳлили васею фарогир дошта бошем. Ин, қабл аз ҳама, дар шакли 

«низом» зоҳир мешавад, ки дидактикаи робитаҳои байнифанниро дар раванди таълим ташкил 

медиҳад. Аз ҷониби дигар, ин шарти дидактикии баланд бардоштани самаранокии таълим 

маҳсуб шуда, дар амалишавии усулҳои бунёдии таълим ва мазмуни маълумот зоҳир гашта, дар 

айнияти барномаҳои таълимӣ ифода меёбад. Маврид ба таъкид аст, ки дар амалияи рушди 

маориф, хусусан, дар шароити муосир масъалаи муносибати ҳамгиро дар раванди таълими 

фанҳои мухталиф, аз ҷумла, забоҳои хориҷӣ дар мактаб ба зарурати воқеӣ табдил ёфтааст. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ, рушди босуръати илму технология ва равобити фарҳангии байни 

миллатҳои гуногун водор месозад, ки олимону коршиносон ба таҳқиқи масъалаи мазкур ва 

мушкилоти он боз ҳам ҷиддитар ва дақиқтар машғул шаванд.  

  

 

Фарангис ҚУРБОНОВА –  

аспиранти кафедраи педагогикаи ДМТ 
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ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ 

 

РУШДИ ШАХСИЯТИ 

ХОНАНДА 
(Ба озмун) 

 Дар асоси ин омилҳои манфӣ, ки ба 

раванди тарбияи дурусти насли наврас таъсири 

манфӣ мерасонанд, Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳое 

андешиданд, ки ба беҳтар намудани фазои 

таълимӣ дар муассисаҳои таълимӣ нигаронида 

шудаанд. Дар Паёми навбатии худ 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

моҳи январи соли ҷорӣ Президенти кишвар, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар якҷоягӣ бо 

дигар мушкилоти мубрам дар ҳаёти иҷтимоӣ 

ва иқтисодии ҷумҳурӣ, диққати мақомоти 

давлатӣ, ҷамъиятӣ, падару модаронро оид ба 

вазифаҳои тарбияи хонандагон дар рӯҳияи анъанаҳои миллӣ, ахлоқи воло, таҳаммулпазирӣ, 

эҳтиром ба таърих, фарҳанг, забони модарӣ равона карданд. Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин 

ташаббусҳо, баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал, 

наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, 

арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, фарҳанги 

бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу 

ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои 

дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф” дар баробари навсозии усулҳои таълим 

такмили шаклҳо ва усулҳои таълимро пешбинӣ 

мекунад. Самти афзалиятноки фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ бояд ҷанбаҳои ҳаётан муҳим, 

аз қабили ташаккули арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ, арзиши гуманистии мундариҷаи 

таълим, ташаккули озодонаи шахсияти кӯдак, муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зистро дар бар 

бигирад. Ба мақсади танзими корҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ 3 марти соли 2006, 

мутобиқи моддаи 17 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

тасдиқ кард, ки дар он гуфта мешавад: “Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва 

педагогӣ буда, барои танзими ҳаёти инсон ва пешрафти ҷамъият хизмат менамояд.” 

 Тарбияи миллӣ дар хонандагон чунин сифатҳоеро, ба монанди фарҳанги баланд, 

ҳувияти миллӣ, гуманизм, тафаккури озод, мавқеи шаҳрвандӣ ва иҷтимоӣ, ташаббус ва ғайра 

ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд метавонад фаъолияти худро аз нуқтаи назари манфиатҳои 

миллӣ ба роҳ монад, ба зуҳуроти манфӣ дар ҷомеа аз нигоҳи интиқодӣ баҳо диҳад, ватани худро 

Мушоҳидаи ҳамарӯзаи ҳаёти мо, 

таҳлили сатҳи таълим ва тарбияи насли 

навраси ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки бо 

вуҷуди дигаргуниҳои мусбӣ дар ин самт, 

солҳои охир арзишҳои системаи 

таълимии таҳсилот аз байн рафтааст, 

ки он ба масъалаи гум шудани арзишҳои 

миллӣ, маънавӣ, ахлоқӣ ва урфу одат 

оварда мерасонад. Тарбияи хонандагон дар 

шароити муосир бо бисёр равандҳои 

номатлубе, ки дар ҷомеаи мо ба амал 

омада истодаанд, печидатар мешавад: 

Буҳрони системаи иҷтимоӣ, тезутунд 

шудани вазъи сиёсӣ, ташаннуҷи иҷтимоӣ, 

муноқишаҳои байналмилалӣ, ноустувории 

иқтисодӣ, афзудани ҷинояткорӣ, бад 

шудани вазъи экологӣ ва коста гардидани 

ахлоқ сабабҳои асосии пайдо шудани ин 

мушкилот мебошанд.  
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дӯст дорад ва дифоъ кунад ва дар рушди ҷомеа ҳамчун як шахсе, ки тафаккури миллӣ дорад ва 

фарҳанги миллиро эҳтиром мекунад, саҳмгузор бошад. 

 Бо дарназардошти вазифаҳое, ки ҳангоми баёну тавзеҳи мундариҷаи таълиму тарбия бо 

насли наврас гузошта шудаанд, ҳайати омӯзгорони мактаби Президентӣ барои хонандагони 

болаёқат дар шаҳри Хоруғ ба масъалаҳои афзалиятноки навсозии мундариҷаи корҳои таълимӣ 

дар партави талаботе, ки дар Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Паёмҳои 

Президенти кишвар ба Маҷлиси Олӣ ва эҳтиёҷоти воқеии хонандагон барои ошкор кардани 

аҳамияти як мушкили мушаххас дар ҳаёти онҳо муайян шудаанд, фаъолият мекунанд. 

Самаранокии татбиқи мундариҷаи таълим аз интихоби асосноки педагогӣ ва системаи 

истифодаи технологияҳои таълимӣ, шаклҳои фаъолияти якҷояи хонандагон ва калонсолон 

вобаста аст. Дар мактаби Президентӣ хонандагон аз тамоми ноҳияҳои ВМКБ таҳсил 

мекунанд. Хонандагони минтақаҳои дурдаст дар хобгоҳи мактаб зиндагӣ мекунанд, ки дар 

он барои зиндагӣ ва таҳсил ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудаанд. Барои ҳамоҳангсозии 

корҳои таълимӣ дар мактаб ҳар сол барномаи ягонаи корҳои тарбиявӣ таҳия карда мешавад, 

ки дар татбиқи он маъмурият ва омӯзгорони муассиса, мураббиёни хобгоҳ, ташкилоти 

худидоракунии хонандагон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва волидони худи хонандагон фаъолона 

иштирок мекунанд. «Барномаи ягонаи фаъолияти таълимӣ” пешбинӣ мекунад: 

 - омӯзиши сатҳи зеҳнӣ, шавқ, қобилияти хонандагони мактаб; ислоҳи ҷанбаҳои манфии 

тарбияи фарзанд, ки дар ҷараёни омӯзиши шахсияти онҳо ошкор мегардад; таҳияи рӯйхати 

чорабиниҳо ва чорабиниҳо оид ба ташаккули ҷузъи таълимӣ дар мактаб; фароҳам овардани 

шароити зарурӣ барои татбиқи Барнома; такмили шаклҳо ва механизмҳои ташкилию идоракунии 

рушди корҳои таълимӣ дар мактаб; ташкили ҳамкорӣ байни ҳайати омӯзгорони мактаб, 

ташкилотҳои худидоракунии хонандагон, кумитаи падару модарон ва муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ (мактабҳои рассомӣ ва варзишӣ, Маркази рушди эҷодии хонандагон, Академияи хурд, 

Маркази рушди истеъдодҳо).  

 Дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудааст: «Дар асри XX ва 

оғози асри XXI экология ва ҳифзи муҳити зист аз масъалаҳои муҳимми ҳаёти инсон гардид. 

Ба ифлосшавии муҳит на танҳо корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои хизмати маишӣ, нақлиёт ва 

ғайра, ки партовҳои зиёди истеҳсолии ба саломатии инсон ва табиат зарарнокро ба табиат 

мепартоянд, балки инсонҳои алоҳида низ сабаб мешаванд, ки хошок, партовҳои зиндагиро ба 

ҳар ҷо мепартоянд, дарахтонро мебуранд, кабудизорҳоро нест мекунанд, ҳайвонотро шикор 

карда, ба камшавии саршумори онҳо сабаб мешаванд, гиёҳҳои шифобахшро решакан карда, 

мувозинати табиатро вайрон мекунанд. Ташкили тарбияи самараноки экологии шаҳрвандон 

имконият фароҳам меоварад, ки инсон муҳити зист ва биосфераро ҳимоя кунад, тоза нигоҳ 

дорад, онро афзун гардонад ва худ дар он сиҳату саломат умр ба сар барад, муҳити аз ҷиҳати 

экологӣ тозаро ба наслҳои оянда боқӣ гузорад. Тарбияи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист, пеш 

аз ҳама, ҳимояи генофонди миллатро дар назар дорад». Бо ин мақсад, дар мактаб маҳфили 

“Муҳофизаткорони ҷавони табиат” амал мекунад, ки онро муаллимони биология роҳбарӣ 

мекунанд. Ҳадафи асосии маҳфил фароҳам овардани шароит барои ташаккули муносибати 

боэҳтиёт ва эҳтиромона ба табиат, рушди қобилиятҳои эҷодӣ, таваҷҷуҳ ба олами атроф ва васеъ 

намудани доираи хонандагон мебошад. 

 Ба мазмуни кори ин доира шомил мегардад: 

 - ташаккули муносибати арзишӣ ба табиат, муҳити зист, эҳтиром ба раванди азхудкунии 

захираҳои табиии минтақа; ташаккули муносибати масъулиятнок ва салоҳиятнок ба натиҷаҳои 

фаъолияти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолии инсон, ки ба вазъи экологӣ дар сатҳи маҳаллӣ ва 

ҷаҳонӣ таъсир мерасонанд ва тағйир медиҳанд, ташаккули фарҳанги экологӣ, малакаҳои рафтори 
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бехатар; фароҳам овардани шароит барои ташаккули таҷрибаи ҳамкории бисёрҷанбаи 

хонандагони мактаб дар равандҳои ҳифзи муҳити зист. 

Чорабиниҳои асосии аъзои маҳфил дар соли таҳсили 2019-2020: 

 -Конфронсҳои илмӣ ва амалии «Оби тоза - сарвати миллии мо», «Мо табиати беназири 

худро ҳифз мекунем» (бо саъйи аъзои маҳфил барои хонандагони синфҳои 5-11); 

 - Амалиёт барои тоза кардани соҳилҳои дарёи Ѓунд аз партовҳо (дар аксия хонандагони 

синфҳои 5-11 ширкат варзиданд); 

 -Озмунҳои зеботарин тасвирҳои табиати минтақаи мо (аз ҷониби хонандагони синфҳои 

1-4).  

Ҳар як чорабиние, ки гузаронида мешуд, ба сатҳи маълумот ва маърифати 

хонандагон, ҷаҳонбинии онҳо таъсир мерасонд. Дар натиҷаи чунин чорабиниҳо эҳсос 

мешавад, ки хонандагон ба табиат бештар ғамхорӣ мекунанд, бе дастури муаллимон ва 

мураббиён, онҳо дар ободонии ҳудуди мактаб ширкат варзида, парандаҳо ва ҳайвонотро ҳам 

нигоҳубин карданд. Баъзе хонандагон, асосан аъзои маҳфили "Табиатшиносони ҷавон", 

шунавандагони Академияи хурди илмҳо шуданд, ки аз онҳо 5 нафар хонандаи синфҳои 9-11 

дар конфронси ҷумҳуриявӣ маърӯзаҳои илмӣ карда, мақоми узви вобастаро соҳиб 

шуданд. Баъзеи онҳо ҳатто тасмим гирифтанд, ки дар оянда агроном ва эколог шаванд. Дар 

мактаб ҳар моҳ рӯзномаи деворӣ (“Табиатшиноси ҷавон”) нашр мешавад, ки дар сафҳаҳои он 

дар бораи падидаҳои аҷиби табиӣ кроссвордҳои экологӣ, натиҷаҳои мушоҳидаҳои хонандагон 

дар бораи олами ҳайвонот ва набототи ҷаҳон мақолаҳои гуногун чоп мешаванд. 

 Дар категорияи намудҳои таълим тарбияи зебоипарастии наврасон ва ҷавонони 

мактаб мавқеи махсус дорад. Тибқи талаботи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «тарбияи эстетикӣ яке аз ҷанбаҳои муҳимми тарбияи инсон ба ҳисоб меравад. Ин 

эҳсосоти мусбатро дар инсон бедор мекунад. Манбаъҳои зебоӣ метавонанд манзараҳои гуногун, 

тасвирҳои ҳайкалтарошӣ, асарҳои бадеӣ, ороиши, биноҳои меъморӣ, асарҳои саҳнавӣ, мусиқӣ, 

либос, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, ашёи рӯзгор ва чизҳои дигаре бошанд, ки ҳисси зебоии 

инсонро бедор мекунанд. Зебоӣ инсонро аз ҷиҳати маънавӣ илҳом мебахшад ва бой 

мекунад. Қобилияти ҳис кардани зебоӣ имкон медиҳад, ки инсон аз ҷиҳати ахлоқӣ, маънавӣ ва 

фарҳангӣ рушд кунад, олами ботинии худро бой гардонад." Вобаста ба ин, ҳайати омӯзгорони 

мактаби мо ҳамасола як қатор чорабиниҳоро таҳия мекунанд, ки ба ташаккули завқи эстетикӣ 

ва ҳиссиёти хонандагон равона карда шудаанд. Бо мақсади тарбияи эстетикии хонандагон, 

дарёфти истеъдодҳо ва рушди минбаъдаи онҳо, дар мактаб маҳфилҳои "Ҳунарманди ҷавон" 

ва "Ансамбли эҷодиёти халқ" ташкил карда шуданд, ки дар онҳо хонандагон ба расмкашӣ, 

кандакории чӯб, рақс, навохтани асбобҳои миллӣ машғуланд. Ҳар моҳ дар мактаб чунин 

намудҳои фаъолияти эҷодии хонандагон, ба монанди озмун барои беҳтарин расмкашӣ, 

ороиши эстетикии синфҳо ва утоқҳои хобгоҳи мактаб тарроҳии овезаҳои гуногун дар долони 

бинои мактаб, озмуни хонандагон ташкил карда мешаванд. Асарҳои лирикӣ ва насрии 

шоирону нависандагони классик ва муосири тоҷику рус, ба саҳна гузоштани эпизодҳо аз 

асарҳои адабиёти тоҷик ва рус, озмуни “Беҳтарин суруд” (классикӣ, поп) ва бисёр дигар 

чорабиниҳо гузаронида мешаванд. Ансамбли эҷодиёти халқии мактаб зиёда аз 50 нафар 

хонандаро бо майлу рағбат ба санъати халқӣ муттаҳид менамояд. Ансамбл аз се гурӯҳ иборат 

аст: мусиқӣ, вокалӣ ва рақсӣ. Бояд гуфт, ки аксари аъзои ин ансамбл хонандагони 

минтақаҳои дур мебошанд, ки дар хобгоҳи мактаб зиндагӣ мекунанд. Дар ин ҷо барои 

фаъолияти эҷодии онҳо шароити хуб фароҳам оварда шудааст. Онҳо дар ихтиёри худ як 

толори мусиқӣ ва асбобҳои мусиқии халқии тоҷикӣ доранд. Роҳбарони бадеии мактаб собиқ 

артистони боистеъдоди Театри мусиқӣ- драмавии вилоят ва муаллимони мактаби мусиқии 

вилоят маҳсуб меёбанд. Ҳар гурӯҳ барномаи худро дорад, ки ба мавзӯи муайян ё санаи 
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таърихие (ватандӯстӣ, меҳнат, баҳор, Рӯзи дониш, Рӯзи истиқлоли Тоҷикистон, рӯзи 

Конститутсия, идҳои 8 март, Наврӯз, Соли нав, Рӯзи Ғалаба ва ғ.) бахшида шудааст. Дар 

баробари ин, гурӯҳҳои вокалӣ, мусиқӣ ва рақсӣ барномаи муштарак ҳам таҳия мекунанд, ки дар 

чорабиниҳои мактабӣ, шаҳрӣ ва минтақавӣ намоиш дода мешавад.  

 Рассомони ҷавони мактаб низ барномаи мушаххаси эҷоди асарҳои худро доранд. Онҳо 

иштирокчиёни фаъоли мусобиқаҳои гуногун мебошанд. Соли 2016 ҳунармандони ҷавони мактаб 

ҷоизадорони озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ дар мавзӯъҳои "Зодгоҳи ман", "Чашмаҳои 

диёри мо", "Намуди нашъаманд ба назари ман", "Об манбаи ҳаёт дар рӯи замин” гардиданд Дар 

озмуни “Эпизод аз асарҳои адабиёти тоҷик” ҳам рассомони ҷавон ва ҳам аъзои маҳфили 

ҳаваскорони бадеї бо майли том ширкат меварзанд. Рассомони ҷавон дар асоси тасаввуроти худ 

қаҳрамонҳои асосии асарҳои бадеӣ, эпизодҳои рӯйдодҳои инфиродиро тасвир мекунанд ва аъзои 

ансамбли ҳунарҳои мардумӣ аз ин асарҳо эпизодҳои алоҳидаро ба саҳна мегузоранд. Омили хуб 

барои рушди қобилиятҳои эҷодии рассомони ҷавон эҷоди портфолиоест, ки ҳар кадоми онҳо 

доранд. Эҷоди портфолио вазифаҳои зерини педагогиро ҳал мекунад: 

➢ дастгирии ҳавасмандии баланди хонандагон дар ҳама самтҳои фаъолияти онҳо; ҳавасманд 

кардани фаъолият ва мустақилияти онҳо, тавсеаи имконияти омӯзиш ва худомӯзӣ; ташаккул 

додани малакаҳои интеллектуалӣ ва худомӯзӣ; фардисозии раванди баҳодиҳии дастовардҳои 

хонандагон. 

Портфолио (портфолио) дар бораи дастовардҳои эҷодии хонандагон, нишондиҳандаи 

афзоиши эҷодии онҳо мебошад. Портфолио ба шумо имкон медиҳад, ки на танҳо 

дастовардҳои таълимӣ, балки ба дастовардҳои эҷодӣ ва коммуникатсионии хонанда низ баҳо 

диҳед. 

Дар хотима мехоҳам қайд намоям, ки самаранокии корҳои таълимӣ аз чаҳор омили дар 

мактаб ташаккулёфта вобастагӣ дорад: 

➢ роҳбарии педагогӣ дар шахси кадрҳои педагогӣ - генератор ва ташкилотчии ғояҳои 

тарбиявии мактаб; волидоне, ки дар татбиқи бошууронаи фаъолияти мактаб саҳм мегиранд; 

муҳити зист, шарикони иҷтимоии мактаб.  

Таҳсилот падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, равонӣ ва омӯзгорӣ буда, барои танзими тарзи 

ҳаёти инсон ва рушди ҷомеа хидмат мекунад. Он ҳамчун як фаъолияти махсуси мақсадноки 

инсон, ба рушди неруи шахс ва татбиқи он дар раванди зиндагӣ ва сохтмони ҳаёти 

фарҳангии ҷомеа мусоидат мекунад. Ба ин маъно, тарбия як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳадафҳо 

ва вазифаҳои давлат мебошад, ки татбиқи онҳо ба манфиати ҷомеа ва ҳар як шаҳрванд 

аст. Давлат чунин тартибро муқаррар мекунад, ки ба ҳаёти инсон ва тарбияи миллии 

шаҳрвандон мусоидат мекунад. Таълими миллӣ дар шаҳрвандон чунин сифатҳоро ба монанди 

фарҳанги баланд, ҳувияти миллӣ, гуманизм, тафаккури озод, мавқеи шаҳрвандӣ ва иҷтимоӣ, 

ташаббус ва ғайра ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд қодир аст, ки фаъолияти худро аз нуқтаи 

назари манфиатҳои миллӣ ба роҳ монад, ба зуҳуроти манфӣ дар ҷомеа аз нигоҳи интиқодӣ баҳо 

диҳад, ватани худро дӯст дорад ва дифоъ кунад ва дар рушди ҷомеа ҳамчун як шахсе, ки 

тафаккури миллӣ дорад ва фарҳанги миллиро эҳтиром мекунад, саҳмгузор бошад. 

 Ҳадаф ва вазифаи ниҳоии таълими миллӣ ташаккули шахсияти ҳамаҷониба ташаккулёфта 

бо сифатҳои шаҳрванди ватани худ, шахсияти дорои намуди олии ахлоқӣ ва ахлоқӣ, фарҳанг ва 

дигар сифатҳои беҳтарини инсонӣ мебошад. 

 

Алидод АБДОЛБЕКОВ –  

омӯзгори Мактаби Президентӣ барои 

 хонандагони болаёқат дар шаҳри Хоруғ  
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ТАҲСИЛОТ 

 

САМАРАИ ДАРСИ 

ТАКРОР ВА ҶАМЪБАСТ  
дар ташаккули салоҳиятҳои 

хонандагон аз физика 
  
Мақсади такрор ва ҷамъбаст дар ҷараёни 

таълим гуногун аст: а) пешгирӣ кардани 
фаромӯшхотирӣ ва танзими фаъолияти 

дарккунии хонандагон; б) мустаҳкаму мукаммал кардани маводи омӯхташуда ва салоҳиятҳои 
хонандагон; в) саҳеҳ ва амиқ кардани татбиқи қонунҳо ва назарияҳо тавассути ҳалли масъалаҳои 
гуногун, инчунин мураттаб кардани хулосаҳои муҳимми бобҳо ва ғайра. Дарси такрору 
ҷамъбастро дар шаклҳои зайл ташкил кардан имконпазир аст: лексияҳои ҷамъбастӣ (дар синфҳои 
X-XI); суҳбатҳои ҷамъбастӣ; ҳалли машқу масъалаҳо; иҷрои корҳои озмоишӣ (практикумҳо); 
татбиқи қонун ва назарияҳои гуногун; муҳокимаи филмҳои таълимӣ, илмию оммавӣ ва 
барномаҳои махсуси таълимии оинаи нилгун ва ғайра. Дар бештари дарсҳои такрор ва ҷамъбасти 
маводи омӯхташуда шаклҳои номбаршударо омехта ё пай дар пай истифода мебаранд. Дарсҳои 
такрор ва ҷамъбаст бештар барои танзим ва мукаммал кардани салоҳиятҳо доир ба татбиқи 
қонуну назарияҳо, масалан татбиқи қонунҳои Нютон, назарияи молекулавӣ-кинетикӣ, назарияи 
майдони электромагнитӣ, инчунин барои омӯхтани 
мавзӯъҳои умумӣ – механизатсияи хоҷагии кишоварзӣ, 
электриконии ҷумҳурӣ, тараққиёти кайҳоннавардӣ, 
манзараи илмии олам ва ғайра ташкил карда мешавад. 

 Ҷузъҳои дарс (таркиби дарс): 1) такрор ва 
танзими дониш дар асоси маводи омӯхташуда; 2) 
муҳокимаи маърӯзаи хонандагон (муҳокимаи ҳалли 
масъалаю машқҳо); 3) муҳокимаи филмҳои таълимӣ; 
4) хулосаи дарс; 5) супориши хонагӣ. 

 Барои ба дарс омода кардани хонандагон омӯзгор 
ба онҳо супоришҳои зайлро пешниҳод мекунад: 1) 
такроран хондани мавзӯъҳои “Инерсия”, “Қувва. Воҳидҳои қувва”, “Қуваи вазнинӣ. Вазни ҷисм”, 
“Қонунҳои Нютон”, “Қувваи ҷозибаи умумиолам”, “Қувваи чандирӣ”, “Қувваи соиш”; 2) ба 
хонандагони алоҳида тайёр кардани ахбор ва маърӯзаи кӯтоҳро доир ба мавзӯъҳои «Қувваҳои 
табиат» пешниҳод кардан;  

Мавзӯи дарс: Қувваҳои табиат – 1 соат (синфи 7).  
Мақсадҳои таълим (дарс): такрор ва танзими маводи омӯхташуда; оид ба инерсия мисолҳо 

оварда тавонистан; қувваро таъриф дода тавонистан; сабаби ба замин афтидани ҷисмҳоро 
фаҳмонда тавонистан; доир ба қонунҳои Нютон масъалаҳои амалӣ эҷод карда, ҳал карда 
тавонистан; пайдоиши қувваи чандириро маънидод карда тавонистан; намудҳои соишро аз 
ҳамдигар фарқ карда тавонистан; формулаи қувваи соишро навишта шарҳ дода тавонистан; 
мушоҳида ва хулосабарорӣ карда тавонистан.  

Барномаи дарс. Қисми ташкилии дарс; кор бо матни китоби дарсӣ; кор бо расмҳои китоби 
дарсӣ; такрор ва танзими салоҳиятҳо; муҳокимаи маърӯзаҳои хурди хонандагон; ҷамъбасти 
муърӯзаҳои хонандагон; ҳалли масъалаҳо; алоқаманд намудани мазмуни мавзӯъ бо мавзӯъҳои 
пешина ва ҳаёти воқеӣ; кор бо тестҳо.  

Воситаҳои аёнӣ: компютер, проектори мултимедиявӣ, намоишнома, расм, нақша ва 
графикҳои китоби дарсӣ ва ғайра. 

Дар хонандагон ташаккул додани 

салоҳиятҳо ҷараёни тӯлонӣ, бисёртаркиба 

ва мураккаб аст. Аз ин рӯ, омӯзгор методҳои 

шифоҳӣ, аёнӣ ва амалиро дар дарсҳои 

гуногуннавъ истифода бурда, мекӯшад, ки 

хонандагон маводи таълимиро пурра дарк 

карда, салоҳиятҳои фанниро аз худ намоянд 

ва ба саволҳои пайдошуда ҷавоби саҳеҳ 

гардонанд, инчунин маводи омӯхтаашонро 

дар ҳалли масъалаҳои гуногуну ношинос 

татбиқ карда тавонанд. 
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Такрор ва танзими салоҳиятҳо. Доир ба саҳеҳ кардани мазмуни салоҳиятҳои зарурӣ 
суҳбати кӯтоҳ гузаронида, масъалаҳои зерро низ муҳокима мекунанд: 1) Қувваҳои табиат ва 
намудҳои он; 2) Шарҳи ҳодисаҳои инерсия, деформатсия, соиш ва ғайра  

 Ташаккул додани салоҳиятҳо.  
Муҳокимаи маърӯзаи хонандагон: І. Дар ҷараёни суҳбат барои ошкор кардани моҳияти 

инерсия маърӯзаи хонанда Саида Аминзодаро мешунаванд. Барои маърӯза ӯ аз аробача, тахтача, 
халтачаи рег истифода бурда, таҷрибаеро нишон медиҳад: а) Тахтаро ба рӯи миз моил гузошта, 
ба болои миз регро мерезем ва аробачаро аз рӯи тахтачаи моил ба ҳаракат медарорем (нигаред ба 
расми 1). Аробача ба рег бархӯрда аз ҳаракат мемонад; б) Регро паҳн карда боз аробачаро ба 
ҳаракат медарорем. Ин дафъа аробача масофаи зиёдро тай мекунад; в) Баъд аз рӯи миз регро тоза 
карда мегирем ва аробачаро боз аз рӯи тахтаи моил ба ҳаракат медарорем. Аробача ин даъфа 
масофаи зиёдтарро тай мекунад; г) Ба рӯи миз лавҳаи шишаро гузошта таҷрибаро боз такрор 
мекунем. Аробача масофаи боз ҳам зиёдтарро тай мекунад.  

  
Расми 1.    Расми 2. 

 Барои шарҳи ҳодисаи инерсия хонанда ба ҳамсинфонаш нигариста савол медиҳад: - Агар 
дар роҳи ҳаракати аробача ягон монеъгӣ набошад, он чӣ гуна ҳаракат мекунад?  

Хонандагон ҷавоб медиҳанд, ки аробача бо суръати доимӣ ҳаракат мекунад. Хонанда ба 
баёни маърӯзааш давом дода қайд мекунад, ки ҳамин ҳодисаи доимӣ - нигоҳ дошта шудани 
суръати ҷисм ҳангоми ба он таъсир накардани ҷисмҳои дигар инерсия номида мешавад. 
Хусусияти ҳолати оромӣ ва ё ҳаракати ростхаттаи мунтазами худро нигоҳ дошта тавонистани 
ҷисмҳоро инерсия меноманд. Ҳангоми баёни хонанда саволу ҷавоб сурат гирифта, хулосаҳои 
зарурӣ бароварда мешаванд.  

 II. Хонанда Исмоил Убайдзода зимни маърӯзаи хеш таҷрибаи баҳамтаъсироти ҷисмҳои 
гуногунро нишон дода, мафҳуми қувваро шарҳ медиҳад: а) ҳангоми баҳамтаъсиррасонии як ҷисм 
ба ҷисми дигар суръати ҳаракати ҷисмҳо тағйир меёбад (нигаред ба расми 2). Масалан, агар ба 
аробачаи дар ҳаракатбудаи расми 2 – ро таъсир оварем, суръати он тағйир меёбад; 2) Дар ин ҷо 
қувва чун сабаби тағйирёбии суръати ҷисм маънидод карда мешавад; 3) Ба ҷои калимаи «ба ҷисм 
дигар ҷисм таъсир кард» калимаи «ба ҷисм қувва таъсир кард»-ро истифода карда метавонем.  

Сипас, тавассути саволу ҷавоб таърифи қувва дода шуда, воҳидҳои онро хонандагон ба 
хотир меоранд. 

 III. Хонанда Дилноза Тошова саққои дар дасташбударо сӯи боло ҳаво медиҳад; 1) саққо 
баъди муҳлати муайяни ба самти боло ҳаракат кардан рӯ ба афтидан меорад; 2) хонанда баъди ин 
таҷриба таъкид мекунад: “Ҳамаи ҷисмҳо, масалан, одам, оби баҳру уқёнусҳо, дарёҳо, хонаҳо, 
Офтоб радифони маснӯи Замин ва ғайраҳоро ба худ ҷазб менамоянд.” Аз ин мисолҳо ба чунин 
хулоса меоем: қуввае, ки бо он Замин ҷисмҳоро ба худ ҷазб мекунад, қувваи вазнинӣ номида 
мешавад; в) Бояд қайд кард, ки қувваи вазнинӣ ба массаи ҷисм вобаста мебошад; г) массаи як 
ҷисм аз массаи ҷисми дигар чанд маротиба зиёд бошад, қувваи вазнинии ба ҷисми якум 
таъсиркунанда назар ба қувваи вазнинии ба ҷисми дуюм таъсиркунанда ҳамон қадар бузург аст; 
д) Қувваеро, ки бо он ҷисм дар натиҷаи ба Замин ҷазб гардиданаш ба такягоҳ ё овеза таъсир 
мекунад, вазни ҷисм меноманд; е) Қувваи вазнинӣ ва вазни ҷисм аз ҳам фарқ мекунанд. Қувваи 
вазнинӣ ба худи ҷисм, вале вазни ҷисм ба такягоҳ ё ба овеза таьсир мекунад. 

 Пас аз муҳокимаи таҷриба ва шарҳи қувваи вазнинию вазни ҷисм саволу ҷавоб гузаронида 
шуда, фарқияти байни онҳоро муқоиса мекунанд. 
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 IV. Хонанда Мустафои Муллошариф таҷрибаеро анҷом дода, ба шарҳи қонунҳои Нютон 
шурӯъ намуд: а) Саққоро дар болои новаи дар мизбуда мегузорем. Бо як даст саққоро дошта, бо 
дигар даст новаро мунтазам ба ҳаракат медарорем. Баъд дастро аз саққо мегирем, саққо бо 
ҳамроҳии нова ҳаракати мунтазам мекунад. Агар новаро якбора нигоҳ дорем, саққо бо 
инерсияаш аз рӯи нова ҳаракат мекунад. Мувофиқи қонуни якуми Нютон агар ба ҷисм дигар 
ҷисмҳо таъсир накунанд, ё таъсири якчанд ҷисм компенсасия шавад, ҷисм ё дар ҳолати оромӣ 
мешавад, ё ки бо суръати доимӣ ростхатта ҳаракат мекунад; б) қонуни дуюми Нютон ба ҳисоб 
кардани бузургии қувваи ба ҷисм таъсиркунанда, ки дар зери таъсири ин қувва ҷисм шитоб 
гирифтааст, бахшида шудааст. Ин қонун ба саволҳои: қувва чӣ гуна бузургист? Ба чӣ баробар 
аст? Қувва ва шитоб чӣ гуна алоқамандӣ доранд? ва ғайраҳо ҷавоб медиҳад. Ин қонун аз тарафи 
Нютон чунин таъриф дода шудааст: шитобе, ки бо он ҷисмҳо ҳаракат мекунанд, ба қувваи ба ин 
ҷисм гузошташуда мутаносиби роста буда, ба массаи ҷисм мутаносиби чаппа аст. Ин қонун дар 

шакли математикӣ ин тавр навишта мешавад: 
m

F
а =  

в) Қонуни сеюми Нютон шарҳ медиҳад, ки қувва умуман чӣ тавр пайдо мешавад: ғ) қувва 
ҳангоми таъсири мутақобилаи ҷисмҳо ба вуҷуд меояд ва дар ин маврид ба ҳар як ҷисми 
мутақобил таъсир мекунад ва ҳар яки он ҷисмҳо шитоб мегиранд. Масалан, агар шумо 
пойафзоли худро аз ресмонаш дошта боло бардоред, пойафзоли шумо ресмонро ба поён 
мекашад. Қувваи ба боло равонашуда қувваи таъсиркунанда ва қувваи ба поён равонакардашуда 
қувваи муқобили он номида мешавад. Ин қувваҳо аз ҷиҳати бузургӣ баробар буда, аз ҷиҳати 
самташон муқобили якдигаранд. Аз ин мисол бармеояд, ки ҷисмҳо ба якдигар бо қувваҳое 
таъсир мекунанд, ки онҳо модули якхела, вале самти муқобил доранд. Ин тасдиқот қонуни 

сеюми Нютон номида мешавад. Қонуни сеюми Нютонро дар шакли 21 FF −=  навиштан мумкин 

аст. Сипас, порчае аз филми «Асосҳои динамика» муҳокима карда мешавад.  
 V. Хонандаи Таманно Нарзиева савол мегузорад: агар ба пружинаи овезон бор гузорем, 

таҳти таъсири қувваи вазнинӣ он чанд лаҳза ба поён ҳаракат мекунад ва баъд меистад. Чаро?  

 Хонандагони дигар дар ҷараёни суҳбат қайд мекунанд, ки пружина аз он сабаб аз ҳаракат 

мемонад, ки ба он ғайр аз қувваи вазнинии ба поён самтдошта боз қувваи дигари ба боло 

самтдошта таъсир кардааст. Ин қувваро қувваи чандирӣ меноманд. Дар мавриди баробар шудани 

қиматҳои қувваҳои чандирӣ ва вазнинӣ ёзиши пружин қатъ мегардад. Агар борро аз нӯги пружин 

озод кунем, он ҳолати аввалашро мегирад. Ҳангоми кашидан ё фишурдани пружин қувваи 

чандирӣ пайдо мешавад, ки пружинро боз ҷамъ мекунад. Инро на танҳо дар пружин, балки дар 

ҷисмҳои дигар низ дидан мумкин аст. Масалан, ҳангоми кашидани миллае, ки як нӯгаш маҳкам 

аст, хангоми фишурдан, ҳангоми хам кардан, ё тоб додани ҷисмҳо. Дар ҳамаи ин мисолҳо шакл 

ва андозаи ҷисм тағйир меёбад, ки онро деформатсия меноманд. Дар ин ҷо саволе ба миён меояд: 

сабаби пайдоиши қувваҳои чандирӣ дар чист? Агар масофаи байни зарраҳои ҷисм андак зиёд 

шавад, қувваи кашиши байни зарраҳо меафзояд, аммо агар масофаи байни зарраҳо андаке кам 

шавад, қувваи теладиҳии байни зарраҳо меафзояд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки сабаби 

пайдоиши қувваи чандирӣ деформатсияшавии ҷисм аст. Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки қувваи 

чандирӣ ба дефформатсияшавии ҷисм (кӯчиши нӯги озоди мила) мутаносиб аст, аммо самти 

муқобил дорад. Ин вобастагиро чунин ифода мекунанд: xkF −=  

 VI. Хонанда Абдурозиқ Соқизода: 1) дар бораи соиш, намудҳои соиш ва қувваи соиш 

маълумот медиҳад; 2) хосияти бо мурури замон кам шудани суръати ҳаракати ҷисмҳо ва аз соиш 

вобаста будани онро қайд мекунад; 3) қувваеро, ки дар вақти ҳаракати як ҷисм аз рӯи ҷисми 

дигар пайдо шуда, ба ҷисми ҳаракатнок гузошта мешавад ва ба муқобили самти ҳаракат равиш 

мегирад, қувваи соиш номида мешавад; 4) ҳамчунин, ҳангоми лағжидани як ҷисм аз рӯи ҷисми 

дигар, ҳангоми як ҷисм аз болои ҷисми дигар ғелиданаш низ қувваи соиш пайдо мешавад; 5) 

Формулаи қувваи соиш дар шакли математикӣ чунин навишта мешавад: mgNFc  == . 

 Сипас, порчае аз филми «Роҳҳои каму зиёд кардани соиш» намоиш дода, саволу ҷавоб сурат 
мегирад.  
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Хонапурии анаворд: 

 
Саволҳо: 1. Кадом қувва бо формулаи xkF −=  ҳисоб карда мешавад? (чандирӣ); 2. Яке аз 

намудҳои соиш (ғелиш); 3. Деформатсияи ғайричандирӣ дар кадом ҷисмҳо ба амал меояд? (аморфӣ); 
4. Мувофиқи қонуни дуюми Нютон … ки бо он ҷисмҳо ҳаракат мекунанд ба қувваи ба ин ҷисм 
гузошташуда мутаносиби роста буда, ба массаи ҷисм мутаносиби чаппа аст. Ба ҷои нуқтаҳо ҷавоби 
дурустро гузоред (шитоб); 5. Соише, ки байни ду ҷисми ором вуҷуд дорад чӣ ном дорад? (ором); 6. 
Асбобе, ки бо ёрии он қувваро чен мекунанд? (динамометр); 7. Қуввае, ки тавассути он ҳамаи ҷисмҳо 
ба Замин ҷазб карда мешаванд, чӣ меноманд? (вазнинӣ); 8. Қонунҳои асосии динамикаро кадом олим 
кашф намудааст? (Нютон); 9. Дар формулаи xkF −=  ҳарфи k ... – и пружинаро мефаҳмонад 

(сахтӣ); 10. Намуди соише, ки зимни ҳаракат кардани як ҷисм аз рӯи ҷисми ором ба амал меояд чӣ 
ном дорад? (лағжиш); 11. Ҳодисаи доимӣ нигоҳ дошта шудани суръати ҷисм ҳангоми ба он таъсир 
накардани ҷисмҳои дигар чӣ номида мешавад? 

Ҳалли масъалаҳо 
Гурӯҳи 1. 1. Сабаб чист, ки ҳангоми якбора зиёд шудани суръати автобус саворони он сӯи 

ақиб, вале ҳангоми якбора истодани автобус сӯи пеш калладав мераванд? 2. Хурӯс 6 кг, хирс 400 
кг, гург 40 кг, каркадан 2 т ва фил 4 т масса доранд. Вазни онҳоро ҳисоб кунед. 

Гурӯҳи 2. 1. Қандили дар шифти хона овезон вазни 49 Н – ро доро аст. Массаи қандилро 

ҳисоб кунед. 2. Ба ҷисми массааш 10 кг қуввае таъсир кард, ки шитобаш 2 м/с
2

баробар шуд, 
Қувваи таъсиркардаро ҳисоб кунед. 

Гурӯҳи 3. 1. Қувваи ба ҷисм гузоштаро ҳисоб кунед, агар массааш 4 кг ва шитоби гирифтааш 

ба 2 м/с
2
баробар бошад. 2. Ба ду фанар қувваҳое таъсир карданд, ки ҳар ду фанар ба қадри 

баробар фишурда шуданд. Агар фанари аввала зери таъсири қувваи 10 Н қарор дошта бошаду 
сахтиаш 100 Н/м бошад, пас фанари дуюм, ки сахтиаш 150 Н/м аст, зери таъсири чӣ гуна қувва 
қарор гирифта аст? 

Гурӯҳи 4.1. Пружинаи (фанари) динамометр зери таъсири қувваи 4 Н ба қадри 5 мм дароз 
шуд. Ҳисоб кунед, ки зери таъсири чӣ гуна қувва вай ба қадри 16 мм дароз хоҳад шуд? 

2. Зимистон бо роҳҳои яхбастаро қум пошидан чӣ зарурат дорад? 
 Дар охир омӯзгор дарсро ҷамъбаст намуда, дар тахтаи синф ҷадвали зеринро мекашад ва 

хулосаҳоро бо ёрии хонандагон сабт мекунад.  
Ҷамъбасти дарс  

Навъи қувваи табиат Ҳодиса Формула 

   

   

   

   

   

Супориши хонагӣ: омӯзгор бо салоҳдиди худ супориш медиҳад.  

У.УМАРОВ – дотсенти  
ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 

А.УБАЙДОВ – аспиранти  
ПРМ ба номи А. Ҷомии АТТ 
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САВОДОМӮЗӢ 

  

МАВҚЕИ БОЗИҲОИ 

ДИДАКТИКӢ ДАР 

ТАЪЛИМИ САВОД 
  
«Алифбо» дари илму донишро ба рӯйи 

мактаббачаи хурдсол боз мекунад. 
Муваффақияти донишомӯзии талаба, аз як 
тараф, ба омӯзгор вобаста бошад, аз тарафи 
дигар, ба ҳамин китоби рангаи «Алифбо» 
вобаста аст. Навомӯзон аз «Алифбо» 
баробари ёд гирифтани хондану навиштан 

тарбия низ меёбанд, ки ин ягонагии таълиму тарбияро таъмин менамояд. Талабагон аз саҳифаҳои 
аввал бо тасвиру матни Нишони давлатӣ, Парчами давлатӣ, Суруди миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, пайкараи Исмоили Сомонӣ, расмҳои қаҳрамонони Тоҷикистон - С. Айнӣ, Б. 
Ғафуров, Э. Раҳмон, М. Турсунзода, Н. Махсум, Ш. Шотемур шинос мешаванд. Дар «Алифбо» 
намунаҳои беҳтарини назму наср, мазмуни афсонаҳо дар шакли расм, асарҳои бадеии бачагона 
ва фолклор, чистону зарбулмасалҳо оварда 
шудаанд. Роҳ ва тарзҳо, усул ва воситаҳо дар роҳи 
таълиму тарбия зиёданд. Аз ҳама асосӣ ва муҳимаш 
коштани донаи умед дар дили хонандагон мебошад. 
Бовар ба худ ва қувваи худ! Ин аст калиди 
сеҳрноке, ки тавассути он дари илму фан ба рӯи 
хонандагон боз мешавад. Хонандагонро аз 
мушкилиҳои таҳсил ҳеҷ гоҳ натарсонед, дар қалби 
поку беғаши онҳо тарсу бим набояд ҷой дошта 
бошад. То ба мактаб омадан кӯдак дар оила ва ё 
кӯдакистон тарбия меёбад ва фаъолияти 
пешбарандаи ӯ бозӣ мебошад. Баробари ба мактаб омадан, дар шароити нав фаъолияти 
пешбарандаи кӯдакон фаъолияти таълимӣ ба шумор меравад. Ба кӯдакони синни хурди мактабӣ 
якбора аз фаъолияти бозӣ ба фаъолияти таълимӣ гузаштан ниҳоят душвор аст. Барои он ки 
гузариш аз як навъи фаъолият ба фаъолияти дигар, аз бозӣ ба таълим бенуқсон бошад,ҷиҳатҳои 
равонию синнусолии хонандагонро ба эътибор бояд гирифт. Зери мафҳуми бозӣ ҳамон тарзҳое 
фаҳмида мешаванд, ки барои рафъи хастагии хонандагон хизмат намуда, шавқу ҳаваси онҳоро ба 
дарс зиёд мекунанд. Бозӣ қувваи бузург ва ниҳоят хубу ивазнашавандаи инкишофи ақли кӯдак 
аст. Атфол ба бозӣ бештар майлу ниёз доранд, ки ин табиатан хоси онҳост ва ин нуктаро 
равоншиносон низ ёдрас шудаанд. Дар синфҳое, ки хонандагони синни хурди мактабӣ таҳсил 
мекунанд, шароити хуби ташкил ва истифодаи бозиҳо дар ҷараёни дарсҳои саводомӯзӣ 
мушоҳида мегардад. Бозӣ фаъолияти равонии хонандагонро муътадил намуда, шавқу 
ҳавасашонро ба дарс, хоса ба давраи саводомӯзӣ ва ба дарси забони модарӣ афзун менамояд, 
имконоти фарогирии маводро бештар сохта, хасташавиро рафъ мекунад ва ҷараёни омӯзишро 
осон мегардонад. Истифодаи бозиҳо дар ҷараёни таълим вазифаҳои асосии методиро амалӣ 
менамояд. Ба монанди: омодагии равонии хонандагон ба нутқи мураттаб; таъмини табиии 
такрори пайвастаи маводи зарурии забон; тамрини дурусти талаффуз, ки тайёрӣ ба 
фаъолияти нутқ мебошад. 

Бозӣ фаъолияти таълимиест, ки кӯдак дар ҷараёни он имконияти аз назар гузаронидану ламс 
намудани ашё, тарзҳои гуногуни ҳаракат додани онҳо ва истифодаи малакаҳои ҳосилкардаашро 
ёд мегирад. Ҳангоми бозӣ кӯдак бояд худро озод ҳис намояд ва аз иштирокаш дар он қаноатманд 

Аз дидгоҳи устод Муҳаммадулло 

Лутфуллозода муаллимӣ пешаи муътабар 

ва гаронмоятарин касби инсонист. 

Пешрафт ва тараққии кулли рукнҳои 

ҷомеаи истиқлолхоҳ аз фаъолияти 

фидокоронаи ин гуна муаллимон вобастагии 

зич дорад. Ба андешаи устод, ин пешаи 

пурифтихор дар баробари хоксорӣ, заҳмату 

ҷонфидоӣ тақозо менамояд. Ба ин маънӣ бо 

бардошт аз ҳикмату дастурҳои устод М. 

Лутфуллозода мо мавзӯеро, ки иборат аз 

машқу бозиҳои дидактикӣ дар синфҳои 

ибтидоист, ба таваҷҷуҳи аҳли тарбияву 

таълим пешниҳод менамоем.  
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бошад. Бозиҳои таълимӣ шавқовар буда, беихтиёр хонандаро ба дарс ҷалб менамоянд. Ба ӯ 
имконияти нишон додани ҷиҳатҳои хуби шахсиро медиҳад. Ҳавасмандии хонандагонро ҳангоми 
дарс таъмин менамояд ва аз нигоҳи равонӣ онҳоро барои иҷрои фаъолияти минбаъда тайёр 
менамояд. Дар ташкили бозиҳои таълимӣ нақши асосиро муаллим мебозад. Фаъолияти якҷояи 
муаллим ва хонанда обрӯю робитаи муаллиму аҳли синфро мустаҳкам карда, баҳри муттаҳидии 
толибилмон кумак менамояд. Нақши муаллим дар ташкил ва гузаронидани бозиҳои таълимӣ ба 
нақши режиссёри театр монанд аст. Муаллим бояд шахсияти ҳар як хонандаро хуб донад ва бо 
ҳар яки онҳо тарзу усулҳои муносибати фардӣ намуданро ёбад. Барои бомуваффақият ташкил ва 
гузаронидани бозӣ муаллим бояд ҳангоми аз як фаъолият ба фаъолияти дигар гузаштан, яъне аз 
фаъолияти таълимӣ ба фаъолияти бозӣ гузаштан ё баръакс аз фаъолияти бозӣ гузаштан маҳорати 
кор карда баромадани тарзу усулҳои гуногунро дар лаҳзаҳо мувофиқат намояд. Бозиҳои 
дидактикӣ гуфта, бозиҳои таълимӣ ё омӯзишиеро мегӯянд, ки дар ҷараёни дарсҳо ва ё берун аз 
онҳо ташкил ва гузаронида мешаванд. Бозиҳои дидактикиро омӯзгор ба нақшаи дарсӣ ҳамроҳ 
карда, мувофиқи мазмуни дарс ва принсипҳои таълим дар ин ё он лаҳзаҳои дарс истифода 
мебарад. Агар сода карда гӯем, бача бозӣ карда истода мехонад, бозӣ карда истода менависад ва 
бозӣ карда истода нақлу суҳбат мекунад. 

1. Бозии “Ҳарфҳои пошхӯрда». Муаллим дар як варақи коғаз бо ҳарфҳои калон-калон 
калимаеро менависад, вале онро ба хонандагон нишон намедиҳад. Баъд аз он калимаро бо қайчӣ 
бурида, ба ҳарфҳои алоҳида, ҷудо менамояд ва мегӯяд: «Ман калимае доштам, аммо вай пош 
хӯрд». Муаллим ҳарфҳоро нишон дода, онҳоро дар рӯи миз пош медиҳад. 

Супориш: Кӣ тезтар аз ин ҳарҳфо калима месозад, менависад ва онро дуруст мехонад. 
Баъзан аз ҳарфҳои пошхӯрда 2 ё 3 калима сохта мешавад. 

2. Бозии «Охири калима гум шуд». Муаллим дар коғаз калимаеро менависад, онро ба ду 
ҳиҷо ҷудо намуда, аз байн бо қайчӣ мебурад ва ҳиҷои аввалро ба хонандагон нишон дода, эълон 
мекунад: «Ман калимае навиштам, ки номи як ашё аст. Ин ҳиҷои якум аст, ҳиҷои дуюм гум 
шудааст. Калимаро пурра кунед ва нависед. Пас аз он дуруст хонед. Ғолиб ҳамон касест, ки 
аввалин шуда супоришро иҷро мекунад». 

3. Бозии «Бо тартиби алифбо навиштани ҳарфҳо». Хонандагонро ба 3 гурӯҳи баробар 
тақсим менамоем. Тахтаи синфро ба се қисм тақсим карда, дар ҳар қисмат даҳтоӣ ҳарфҳоро пасу 
пеш менависем: 1. ж, и, г, з, л, б, п, д, ш, н. 2. ӣ, м, р, о, у, ф, в, э, ъ, и. 3. у, к, е, ҳ, т, ҷ, ю, ӯ, б, о. 

Супориш: а) кадом қатор ҳарфҳоро тезтар бо тартиби алифбо менависад? 
 б) ҳарфҳои боқимондаро киҳо номбар менамоянд?  
4. Машқи дамгирии «Ангурканӣ». Омӯзгор диққати талабагонро ба расми саҳифаи китоб 

ҷалб намуда, даъват мекунад, ки дар кандан (чидан)-и ангур ба талабагон (одамон) ёрӣ расонанд. 
Машқи амалҳо: Аз ҷой мехезем. Ба токзор меравем. (Талабагон дар ҷойи ист қадам 

мезананд). Ҳангоми роҳравӣ суруд мехонем: Ангури мо ширин аст, Қанду асал барин аст. 
Ба токзор расидем. Сабаду қайчиҳоро мегирем. Акнун ангур мечинем. Бо дасти чап 

(дастҳоро ба боло бардошта) хӯшаи ангурро медорем, бо дасти рост (ду ангуштро монанди 
қайчӣ карда) аз бехи хӯша мебурем. Хӯшаи кандашудаи ангурро беозор дар сабад мегузорем. 
(Талабагон 3-4 маротиба хаму рост мешаванд). Ана, сабадҳо аз ангур пур шуданд. Хӯшаҳои 
ангурро ба қуттиҳо меандозем. Кор ба анҷом расид. Акнун бармегардем. Баъди иҷрои амалҳо 
талабагон дар бозгашт низ ҳамон суруди авваларо месароянд. Расидем. (Шогирдон дар ҷойҳои 
худ мешинанд). 

Ташкил ва гузаронидани бозиҳои таълимӣ ва машқҳои шавқовар дар раванди дарсҳои забони 
модарӣ яке аз усулҳои манфиатноку муфид ба ҳисоб рафта, шогирдонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
хештаншиносӣ, худшиносии миллӣ тарбия менамояд. Таҷрибаи омӯзгорӣ нишон медиҳад, ки 
истифодаи бамавриду самараноки чунин бозиҳо назар ба дарсҳои назариявие, ки аксаран 
хонандагон дилгир мешаванд, хубтару беҳтар аст. Нигоштаҳои зикрёфта бардошт аз таъкид ва 
дастурҳои устоди арҷманд М. Лутфуллоев ҳастанд, ки дар заминаи андеша ва ақидаҳои миллӣ 
ҷиҳати рушди муассисаи таълимии миллӣ матраҳ шудаанд.  

Шаҳноза ОДИЛОВА – 

омӯзгори литсейи №3 барои бачаҳои  
болаёқати шаҳри Душанбе 
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МАВЗӮИ РӮЗ 

 

МУҲТАВОИ 

КИТОБҲОИ ДАРСӢ ВА 

ҲАДАФҲОИ АСОСӢ  
(омӯзиши фанҳои ҷомеашиносӣ 

дар макотиби миёна  

ва олии ҷумҳурӣ, муаллифони 

маҷбурӣ ё...) 
 

Мазмуни китобҳои дарсӣ бояд дар заминаи тозатарин дастовардҳо ва падидаҳои илмию 
назариявӣ мураттаб гардад. Таҳқиқу омӯзиши китобҳои дарсӣ ва вохӯриҳо бо омӯзгорони 
макотиби миёнаи умумии ҷумҳурӣ муайян менамоянд, ки муҳтавои китобҳои дарсӣ, ба хусус 
китобҳои дарсии таърих, хуқуқ ва инсон ислоҳталабанд, яъне ҷавобгӯйи талаботи стандартҳои 
таълим набуда, ниёзи хонандагони макотибро қонеъ гардонида наметавонанд. Тарбияи ахлоқӣ, 
ҳуқуқӣ, ташаккули рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллию таърихӣ аз ҷумлаи чунин 
вазифаҳои муҳимми макотиби имрӯза мебошанд. Ташаккули шахсияти босалоҳият, ки тавонад 
дар рушди ҷомеа саҳм гузорад, аз вазифаҳои муҳимми фанҳои ҷомеашиносӣ дониста мешавад. 
Дар Консепсияи китобҳои дарсӣ пешниҳод гардидааст, ки сифати таълими фанҳои ҷомеашиносӣ 
дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар асоси 
технологияи муосири таълим бо назардошти 
ташаккули салоҳиятҳои хонандагон 
мутобиқи талаботи стандартҳои давлатии 
таълим, ба инобат гирифтани синну соли 
хонандагон ба роҳ монда шавад. Боиси 
тазаккур аст, ки ба роҳ мондани ҷараёни 
таълими ин фанҳо на танҳо дар асоси омода 
намудани барномаи таълим, китобҳои дарсӣ, 
васоити таълим, роҳнамою дастурҳои методӣ 
барои муаллимон, маҷмӯаи харитаҳо замимаҳои электронӣ бояд сурат гирад, балки ташкили 
фазои ягонаи илмӣ ва таълимӣ дар интернет низ бояд ба назар гирифта шавад. Масалан, дар 
ҷараёни таълими фанни таърихи халқи тоҷик фазои ягонаи сиёсиву фарҳангӣ ва таърихии халқи 
тоҷик ташкил карда шавад.  

Яке аз вазифаҳои муҳим дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тарбияи ватандӯстии ҳар 
як хонанда мебошад. Ватандӯстӣ тарбияест, ки дар натиҷаи он шаҳрвандон Ватани худро дӯст 
дошта, баҳри дифоъ, рушди соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии он софдилона заҳмат 
мекашанд. Яке аз омилҳои муфид барои тарбия намудани наврасону ҷавонон дар рӯҳи 
ватандӯстӣ ва дуруст ба камол расонидан тибқи муносибати босалоҳият ба роҳ мондани таълими 
фанни «Таърихи халқи тоҷик» мебошад. Ба туфайли соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон, 
хушбахтона, омӯзиши таърихи миллат, Ватан ва мақоми он дар ҷомеа вазифаи муҳимми таълим 
ҳисобида шудааст. Воқеан, таърих хотираи инсон мебошад. Бинобар он, ҳар як фард бидуни 
омӯзиши таърихи кишвари худ аслу насаб ва маърифати буму ҷомеаашро пойдору бегазанд 
нигоҳ дошта наметавонад, аз решаи хеш дур ё канда шуда, ба вартаи гумномӣ ё фано қадам 
мениҳад. Яъне, инсон таърихи гузаштаи худро фаро нагирад, табиист, ки аз зоти худ, роҳи 
тайкарда, дастовардҳои сиёсиву фарҳангӣ ва бурду бохти мардумонаш ноогоҳ монда, чун 
махлуқи одамсурат, вале бепарво, бемасъулият, бенишон умр ба сар мебарад. Имрӯз, ки мардуми 
кишвар ба худшиносӣ ва барқарор кардани хотираи таърихиии хеш ниёз дорад, вазифаҳои 
маводи таълим низ бояд чунин бошанд: 

Ба роҳ мондани таълими дуруст ва 

босамари фанҳои ҷомеашиносӣ дар 

муассисахои таҳсилоти умумӣ яке аз роҳҳои 

ҳалли вазифаҳои душвор дар назди ҷомеаи 

тозаистиқлоли мо буда, пеш аз ҳама, ба 

сифат ва сатҳи дурусти китобҳои дарсӣ 

вобаста аст. Маҳз, китобҳои дарсии тибқи 

талаботи ҷомеаи муосир таълифгардида ба 

омӯзгор имкон фароҳам меоранд, ки раванди 

таълимро дуруст ба роҳ монда, дар ҳалли 

вазифаҳои гузошташуда комёб гардад. 
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-барои ба даст овардани дониши мустаҳками таърих мусоидат намояд; тасаввурот ва 
ҷаҳонбиниро дар бораи марҳилаҳои асосии рушди давлати сермиллати Тоҷикистон ташаккул 
дода тавонад; таърихи халқи тоҷик ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи раванди таърихии ҷаҳон 
нишон дода шавад.  

 Зимни таълифи китобҳои дарсӣ аз фанни таърих, бахусус “Таърихи халқи тоҷик”, чунин 
нуктаро бояд муҳим донист. Ҳадафи асосии таълими таърихи миллат дар хонандагон бедор 
намудани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, садоқат ба Ватану миллат, эҳтироми беандоза 
ба гузаштаи мутамаддину арзишҳои миллӣ мебошад. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд тайёр 
бошад, ки ҳангоми зарурат дар кишварҳои дигар таъриху фарҳанги ғании халқи худро муаррифӣ 
намояд ва нишон дода тавонад, ки имрӯз ӯ номбардори сазовори ин миллати фарҳангофар 
мебошад. Мо бояд аз дирӯзи дурахшони худ ифтихор намоем ва имрӯзи худро чунин бисозем, ки 
он боиси ифтихор бошад.  

 Имрӯз ҳар як хонанда вазифадор аст, ки бо кумаки амалии омӯзгорон таърихи Ватанро аз 
нигоҳи нав омӯзад. Дар рафти омӯзиш бояд пеш аз ҳама, ба омилҳои зерин диққати махсус дода 
шавад: 

- аз худ кардани таҷрибаи муфиди таърихӣ; таҳлили объективонаи мушкилиҳо, камбудиҳо ва 
каҷравиҳо дар гузашта; равшану возеҳ донистани вазифаҳои имрӯза ва ояндаи ҷумҳурии 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон. 

Маълум аст, ки қарни XXI дар миқёси ҷаҳон дар назди шаҳрвандони ҷумҳурӣ масъалаҳои 
ҷиддие мегузорад, ки барои ҳалли онҳо шаҳрвандон бояд таърихи худро хуб дониста, дорои 
маданияти баланди умумӣ-сиёсӣ, ахлоқи ҳамида, ватандӯстии ҳақиқӣ, меҳнатдӯстӣ, хушахлоқӣ, 
муборизи тантанаи арзишҳои умумибашарӣ бошанд. Танҳо омӯзиши сабақандӯзонаи таърих, 
расидан ба қадри давлати миллӣ ва дигар арзишҳои волои халқамон кумак мекунанд, то 
беадолатиҳое, ки нисбат ба халқу миллат ба вуқӯъ омадаанд, такрор нагарданд. Он захмҳое, ки 
дар сароғози бунёди давлати шӯравӣ аз табартақсими ҳудуди таърихии тоҷикон бар қалби 
миллати мо пайдо шуданд, ҳанӯз шифо наёфтаанд. Ба ин маънӣ донишманди испанӣ Ҷорҷ 
Сантан хеле хуб гуфтааст: «Ононе, ки аз таърих дарс намегиранд, маҳкум ба такрораш 
мебошанд.” 

Таваҷҷуҳи мавзӯи асосии илмҳои ҷомеашиносӣ ба фарогирии ҳастии ҷомеаи инсонӣ марбут 
аст. Аз соири илмҳои дигар ҷомеашиносӣ бо он фарқ мекунад, ки дар омӯзиши ҷомеа аз ҳама 
бештар ба вижагии сифати муносибати байни одамон ва мақоми дар он ишғолкардаашон диққат 
медиҳад. Зеро бо ҳалли ин масоил инсон имкони дарёфти ҷавоби он суолҳоеро, ки ӯ пайваста оид 
ба сабаби барқарор намудани ҷомеа, зарурати он, гуногунии мақсадҳои ишғолкардаи одамон дар 
он, нобаробарии таъмини ниёзи моддиву маънавӣ ва ғайра аз худ медиҳад, ба даст меорад. Аз ин 
рӯ, ин фан ҷомеаро на иборат аз ҷамоаи механикии одамон, балки ҷузъҳои бонизоми байни худ 
ба муносибати гуногунсатҳ воридгаштае медонад, ки тағйири онҳо боиси дигаргуниҳо дар 
робитаҳои иҷтимоӣ ва мақоми дар ҷомеа ишғолкардаи одамон мегардад. 

Омӯзиши фарҳанг низ дар рушди худшиносии миллӣ, ҳувият ва ҷаҳонбинии хонандагон 
нақши бориз дорад. Омӯзиши фанни «Фарҳангшиносӣ» барои фарогирии заминаҳои фарҳангӣ-
таърихии тамаддуни миллӣ ва муосир бо назардошти ташаккули ҳадафмандии самтгирии 
фарҳангиву башардӯстонаи хонандагон ва аз ин роҳ ҷиҳати такмили маънавии онҳо дар давраи 
ҷаҳонишавӣ равона гардидааст. Фанни мазкур барои ба даст овардани дониши амиқ перомуни 
махсусиятҳои фарҳангии ҷомеа, фазову мароми фарҳангӣ, типҳову шаклҳои фарҳанг, ҳамчунин, 
барои рушди дарки ахлоқиву зебоишиносии омӯзандагон ва барангехтани таваҷҷуҳи он ба 
фарогирии мероси гаронбаҳои фарҳанги ҷаҳонӣ тахсис дода шудааст. Хусусиятҳои башардӯстии 
инсониятро танҳо тавассути омӯзиши таърихи фарҳанг дарк кардан мумкин аст. Чунин ҳолат боз 
як дафъа ба ягонагии равандҳои омӯзиши фарҳангшиносӣ ва башарисозии таҳсилот таъкид 
мекунад. Инсон дар даврони тағйироти доимии фарҳанг зиндагӣ карда, ягонагии умумибашариву 
ҳамешагии фарҳангро дарк мекунад. Шароити фарҳангӣ тақозо менамояд, ки инсон ҳамеша 
суннатҳои башарии гузаштаро фаро гирад. Бо ин робита донишҳои башарӣ дар асл фарҳангсозии 
инсон ба шумор меравад. Ягон соҳаи дигари илмҳои муосир ба ҷуз фарҳангшиносӣ ҳама 
зуҳуроти васеъ ва гуногунҷанбаи инсонро фаро гирифта наметавоанд. Зеро маҳз бо кумаки 
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мафҳуми «фарҳанг» ҷомеаҳои инсонии дар фосилаҳои дурбуда дар доираи башарии «мо» шомил 
гардида, ба маърази намоиш гузошта мешаванд. Фарҳангшиносии муосир бояд он хатоиеро, ки 
аз набудани маълумоти классикӣ ба вуҷуд омадааст, пур кунад. Зеро бидуни маълумоти 
гуманитарии классикӣ дарки фарҳанг, ба вижа фарҳанги умумибашарӣ, ғайриимкон аст. Ва ин 
рисолатро танҳо фанни «Фарҳангшиносӣ» пешкаш менамояд, дигар фанҳо дода наметавонанд. 
Омӯзиши фанни «Фарҳангшиносӣ» ба ҳайси назария ва таърихи фарҳанг асос ва пояи тамоми 
донишҳои башарӣ маҳсуб мешавад. Таҷриба нишон медиҳад, ки ибтидои муттаҳидсозии 
фарҳангиро дар суннатҳои ғании гуманизмӣ бояд ҷустуҷӯ кард. Равандҳои рушди фарҳанг ба он 
оварда мерасонанд, ки бузургиву ҳашамат, накуӣ, зебоӣ, хирадмандӣ низ инкишоф ёбанд. Илми 
фарҳангшиносӣ ҳусни тафоҳумро дар ҷомеа мусоид сохта, барои пойдории некӣ, зебоӣ, 
ҳамоҳангӣ, инсонпарварӣ хизмат кунад ва роҳи дурусти ҷавобгӯйи рӯҳи замонро дар омӯзиши 
равандҳои ҷомеа ҷустуҷӯ менамояд. Таърихи фарҳанги ҷаҳонӣ симои ягонаи инсониятро тасвир 
карда, онро ба шӯру шавқи эҳёи манфиатҳои арзишҳои башарӣ мутобиқ мекунонад. Шоҳкориҳои 
бадеӣ, андешаҳои фалсафӣ, кашфиёти илмӣ урфу одатро ба таври озод, бидуни муқобилгузории 
куҳнаву нав мутараққиву иртиҷоӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад, ки дар онҳо ба таври 
ҳайратангез навъҳои гуногуни фарҳанг ҳамчун амали шахсии инсон ба маърази намоиш гузошта 
мешавад. 

Яке аз донишҳои барои ҷомеа зарур дониши ҳуқуқӣ мебошад ва маҳз аз мактаб оғоз 
намудани омӯзиши ин дониш натиҷаи назаррас ба бор меорад. Дар ҷомеа зистан, фаъолият 
кардан, мубодилаю муомила кардан бидуни дониши ҳуқуқӣ ғайриимкон аст. Зеро, агар шахс аз 
донишҳои хуқуқӣ бархӯрдор набошад, мақому манзалат ва масъулияти худро дар ҷомеа дарк 
карда наметавонад. Маҳз қонун танзимкунандаи низоми ҷомеа мебошад ва дониши ҳуқуқӣ ба 
инсон имкон медиҳад, ки қонунҳои мавҷудаи ҷомеаро бидонад, мувофиқи таълимоти онҳо кору 
фаъолият намояд ва воқеан инсони огоҳ буданро нишон диҳад. Бесаводии ҳуқуқӣ оқибатҳои 
манфӣ дорад ва шахс дар ҷомеа худро дифоъ карда наметавонад, ба чӣ ҳуқуқ доштани худро 
намедонад ва пеш аз ҳама озодии худро аз даст медиҳад. Барои шахсият шудани хонандагон ва 
минбаъд дар ҷомеа фаъолияту зиндагӣ намудани онҳо омӯхтани донишҳои ҳуқуқӣ хеле муҳим 
аст. Зимни таҳияи китобҳои дарсӣ аз фанни ҳуқуқ пеш аз ҳама, ҳадаф ба он бояд равона карда 
шавад, ки хонандагон аз меъёрҳои ҳуқуқии дар ҷомеа амалкунанда бархӯрдор бошанд. 
Бархӯрдор будан аз донишҳои ҳуқуқӣ худогоҳии ҳуқуқии ҳар як фард аст ва он имкон медиҳад, 
ки кас озодии нисбии худро таъмин намояд. Ҳадафи асосии таълиму тарбия дар ин самт барҳам 
задани хислатҳои манфии инсоният ба ҳисоб меравад. Мақсаду мароми ҳидоят ва даъватҳои 
таълим дар мактаби муосир тақвиятбахшанда барои бартараф кардаи васваса ва заифиҳои 
инсоният, ки аз табиати худи ӯ, арзишҳои ахлоқӣ, зеҳнӣ, ба хотири рушди ирода, маънавиёт, 
ҷаҳонбинӣ ва худшиносии шахсият бармеояд, нигаронида шудааст. Таъкиди равоншиноси 
маъруф Уиллям Ҷеймсро ҳаргиз фаромӯш кардан даркор нест, ки мегӯяд: «Такдири мо дар дасти 
худи мост. Дӯзах, ки дар ҳаёти дунёи дигар дар китобҳои динӣ ёдрас мегардад, на бадтар аз 
дӯзахест, ки дар ин дунё худамон бо роҳи тарбияи нодуруст дар ҷомеа ба миён меорем». 

Дар назди муассисаҳои таҳсилотии ҷумҳурӣ дар айни замон ҳалли як қатор вазифаҳои 
душвору муҳим меистанд. Мактаби муосир бояд насли наврасро ба роҳи дуруст ҳидоят намояд 
ва лаёқату қобилияти ниҳоии онҳоро барои эҷодкорӣ ва навҷӯӣ равона созад. Дар ин маврид 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат-Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон низ таъкид намудаанд: «Дар марҳалаи кунунии тараққиёти Тоҷикистон таваҷҷуҳи 
рӯзафзун ба соҳаҳои илму маориф, татбиқи васеи дастовардҳои илму техника ва технологияи 
муосир, тарбия намудани ҷавонону наврасон дар рӯҳияи арзишҳои милливу умумибашарӣ, тайёр 
кардани кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи иқтисоди бозорӣ ва таъмини робитаи амиқи илму 
истеҳсолот аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин мебошанд». 

Дар ҳошияи раҳнамоиҳои Пешвои миллат, ба мақсади иҷрои Нақшаи чорабиниҳои Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 03.12.2020) оид ба дастуру супоришҳо дар самти 
мазмуну мундариҷа ва муҳтавои китобҳои дарсӣ аз тарафи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф дар як 
қатор шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ, аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Ҳисор ва ноҳияи 
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Шаҳринав таҳқиқот гузаронида шуд. Дар рафти сафари хизматӣ мо бо омӯзгорони муассисаҳои 
таҳсилоти умумии мавзеъҳои мазкур ҷамъомаду музокираҳо ба роҳ мондем. Фаҳмондем, ки 
барои рушди мазмуни таҳсилот муҳтавои китобҳои дарсии мавҷуда, Барномаи таълим ва Нақшаи 
таълимии амалкунанда мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтанд. Таҳқиқот дар мувофиқа бо 
мудирони шуъбаҳои маориф ва ҷалби кормандони шуъбаҳо тариқи ҷамъомадҳо ва дар асоси 
саволномаҳо сурат гирифт. Дар таҳқиқот дар маҷмӯъ зиёда аз 1000 нафар омӯзгор аз 200 
муассисаи таълимӣ ширкат варзида, ба саволҳо ҷавобҳои мушаххас доданд. Дар рафти таҳқиқот, 
зимни музокира ва мусоҳибаҳо бо омӯзгорон муайян карда шуд, ки аксарият аз вазъи китобҳои 
дарсии амалкунанда, ба хусус, таърихи умумӣ (махсусан таърихи синфи 7), таърихи дин, ҳуқуқ 
ва инсон, нақша ва барномаи таълим қаноатманд нестанд ва изҳори норозигӣ намуда, аз нав 
таҳия гардидани ин китобҳоро тақозо намуданд. Эродҳои худро ба таври хаттӣ ва зимни 
музокираву суҳбатҳо дар мавриди паст будани сифати китобҳо, норавшану хурд будани 
ҳуруфи чоп, ба синну соли хонанда номувофиқ будани ҳаҷми китобҳо, мувофиқат 

накардани мавзӯъҳо ба барнома ва нақшаи таълим изҳори андеша намуданд. Аксарияти 
омӯзгорон иброз доштанд, ки китобҳои дарсӣ ҷавобгӯйи стандартҳои фаннӣ нестанд. Гурӯҳи 
дигар изҳор намуданд, ки китобҳо хеле душворфаҳм, ҳаҷман калон, вазнашон барои хонанда 
номувофиқ аст, бо сифати паст нашр шудаанд ва ба талаботи гигиенӣ ҷавобгӯ набуда, ба чашми 
хонанда таъсири манфӣ расонда, дар маҷмӯъ ба талаботи стандартҳои давлатӣ ва байналмилалӣ 
ҷавобгӯ нестанд. 50 дарсади омӯзгорон бар он ақидаанд, ки китобҳои дарсӣ ба талаботи 
дидактикӣ ҳам ҷавоб намедиҳанд, бинобар ин хонандагонро қонеъ карда наметавонанд, нақлу 
ҳодисаҳои дар китобҳои дарсӣ овардашуда ба синну соли хонандагон мувофиқ нестанд. Кулли 
омӯзгорон ҷонибдорӣ аз он менамоянд, ки дар китобҳои дарсии ҷомеашиносӣ ҳатман ғояҳои 
давлатдории миллӣ ва арзишҳои миллӣ бештар ворид карда шаванд. Ҳамчунон нисбат ба 
китобҳои дарсии ҷомеашиносӣ изҳори ақида намуда, иброз доштанд, ки китобҳо бояд 
оммафаҳм, ба синну соли хонанда мувофиқ бошанд. Мавзӯъҳои китобҳои ҷомеашиносиро бо 
талаботи ҷаҳони имрӯза мувофиқ намудан лозим аст. Роҷеъ ба китоби “Таърихи дин” барои 
синфи 7 ҳамаи омӯзгорон изҳор намуданд, ки забон ва тарзи баёнро осонтар бояд кард, ба синну 
соли хонанда мувофиқат намекунад. Истилоҳот ва мафҳумҳои дар китоби мазкур нофаҳмо хеле 
бисёр ворид шудаанд. Дар китоби “Таърихи умумӣ”-и синфи 7 хатоиҳои зиёди имлоиву 
техникӣ роҳ ёфтаанд. Санадҳои таърихӣ, ҳодисаҳои таърихӣ дар китоб хеле ғалат ва бесаводона 
дарҷ гардидаанд. Дар китобҳои таърих ва ҳуқуқ калимаҳои хеле душворфаҳм басо фаровонанд. 
Ҳамаи китобҳои зикршуда ба таҳрири ҷиддии забонӣ ниёз доранд. 

Дар заминаи гуфтаҳои боло таъкид бояд кард, ки баҳри беҳдошту баланд бардоштани сатҳу 
сифати таълим дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ китобҳои дарсӣ, ба хусус китобҳои 
ҷомеашиносӣ, бояд аз тарафи муаллифони баландихтисос таҳия гарданд. Хуб мебуд, ки 
китобҳоро худи муаллифон менавиштанд, то ки заминаашон тоҷикӣ гардад. Дар асоси китобҳои 
тарҷумашуда таълим додани фанҳои ҷомеашиносӣ кори носаҳеҳ буда, ба забономӯзии 
хонандагон таъсири номатлуб мерасонад. Дар таълифи китобҳои дарсии ҷомеашиносӣ 
донишмандони воқеию забондон ва мактабшиносро ҷалб кардан ба манфиати кор мебошад. 
Ҳамзамон, мушовирону омӯзгорони ботаҷриба низ метавонанд, дар ин кор саҳм гиранд. Аз 
иҷборан таъйин кардани муаллифи китоби дарсии мактабӣ худдорӣ кардан айни муддао мебуд. 
Китобҳои дарсии нав ҳатман дар қадами аввал як муддат зери озмоиш қарор дода шаванд, беҳтар 
аст. 

  

Н. НАЗИРОВ – номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, 

 мудири шуъбаи фанҳои ҷомеашиносӣ,  
И. ФАЙЗУЛЛОЕВА – 

ходими пешбари илмии  
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф 

ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ  
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ИНСОН ВА ҚОНУН 

 

ҚОНУН:  

ҶАВОБГАРИИ 

ПАДАРУ МОДАР 

БАРОИ БЕЭЪТИНОӢ 
 

Эҳтирому меҳрубонии мутақобила ва 

риояи ҳуқуқи ҳамдигар аз ҷониби падару 

модар дар зеҳни фарзанд эҳтиром ба шахси 

худ, эҳтиром ба инсон ва эҳтиром ба 

ҷамъиятро парвариш медиҳад». Ва ҳамчунин 

Сарвари давлат қайд намуданд, ки бузургон 

оиларо оинаи кӯдак ном бурдаанд. Ноболиғ 

дар ин «оина» ояндаи худро мебинад, барои 

муносибатҳои шахсии худ дар оянда тарҳе 

месозад. Дар тарҳи сохтаи кӯдак тамоми хислатҳо, гуфтору рафтори мусбату манфии падару 

модар инъикоси худро меёбад. Тарбияи фарзанд ба гурӯҳ ва уҳдадориҳои конститутсионии ҳар 

як падару модар мансуб аст, зеро дар оиладорӣ тибқи қисми 1- и моддаи 33 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, зану шавҳар ҳуқуқи баробар доранд ва падару модар дар асоси қисми 1- и 

моддаи 34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тарбияи фарзанд масъул мебошанд ва 

тарбияи фарзандонро дар асоси қисми 2 - и моддаи 

32 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оила 

бо назардошти принсипи баробарии зану шавҳар 

ҳал намуда, дар тарбияву ба воя расондани кӯдак 

тибқи моддаи 15 - и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» вазифа, уҳдадорӣ, масъулияти 

(ҷавобгарии) баробар доранд ва таълиму тарбияи 

фарзанд дар асоси банди 1- и моддаи 18 

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба 

ҳуқуқи кӯдак вазифаи муштараки онҳо мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона роҳи асосии пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби 

ноболиғон дуруст тарбия намудани онҳо аз ҷониби падару модар ба шумор меравад. Падару 

модароне, ки ин вазифаи муқаддаси худро иҷро намекунанд, дар асоси қонун ба ҷавобгарӣ 

кашида мешаванд. Мутобиқи моддаи 15 - и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» татбиқи ҷавобгарӣ дар асоси 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба падару модар дар ҳолати иҷро накардан ё ба 

тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои вобаста ба тарбияи фарзанд, ки дар қонуни мазкур 

(моддаҳои 5,6,8,9) ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, 

муқаррар карда мешавад. Диспозитсияи моддаи мазкур татбиқи ҷавобгариро ба санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавола мекунад. Вобаста ба намуди 

ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба падару модар ва шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд, 

ҷавобгарии гражданӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ татбиқ карда мешавад. Дар асоси Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 намуди ҷавобгарии гражданӣ 

муқаррар гардидааст: 1) ҷавобгарии худи падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда барои 

иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накадани уҳдадориҳои вобаста ба тарбияи фарзанд; 2) 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд», ки 2 августи 

соли 2011 қабул гардидааст, дар зеҳну 

зиндагии мардум мақоми худро ҳамчун яке 

аз сармашқҳои ҳаёти шоиставу бафайз 

пайдо намуд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар суханронии худ бахшида ба муҳокимаи 

лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» қайд намуданд, 

ки: «Шарти нахустини тарбияи фарзанди 

солеҳ мавҷудияти сафою покизагӣ, раҳму 

шафқат ва дӯстию дӯстдорӣ миёни падару 

модар ва муҳити хонавода мебошад. 
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ҷавобгарии падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда барои зараре, ки фарзанди онҳо 

расонидааст. Ҷавобгарии граждании падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунанда барои иҷро 

накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои вобаста ба тарбияи фарзанд дар 

моддаи 40 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаҳои 69, 73, 116, 141, 156 Кодекси 

оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст. Ҷавобгарии граждании падару модар ва 

шахсони онҳоро ивазкунанда барои зараре, ки фарзанди онҳо расонидааст, дар моддаҳои 1088 - 

1093 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Дар Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаҳои алоҳида (90 - 93) барои иҷро 

накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро накардани уҳдадориҳои вобаста ба тарбияи фарзанд пешбинӣ 

шудааст.  
Намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҷиноятӣ дар моддаҳои 172, 173, 174, 175, 176 ва 177 - и 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати иҷро накардан ё ба тариқи дахлдор иҷро 
накардани уҳдадориҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд пешбинӣ шудааст.  

Падару модар дар тарбияи фарзанд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии 
баробар доранд ва он аз қисми 2 - и моддаи 32 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд. 
Тибқи он масъалаҳои падариву модарӣ, тарбияи фарзанд, додани маълумот ва масъалаҳои дигари 
ҳаёти оилавиро зану шавҳар якҷоя, бо назардошти принсипи баробарии зану шавҳар ҳал 
мекунанд. Дар асоси қисми 1- и моддаи 61 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад падару 
модар нисбат ба фарзандонашон ҳуқуқу уҳдадориҳои баробар доранд. Мутобиқи қисми 1- и 
моддаи 63 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон падару модар барои тарбия ва рушду камоли 
фарзандонашон масъул ва вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, 
маънавӣ ва ахлоқӣ, таълим, касбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намоянд. Падару модар, 
новобаста ба он, ки якҷоя ё ҷудо зиндагӣ мекунанд, дар тарбияи фарзанд уҳдадориҳои баробар 
доранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саволе 
пайдо мешавад, ки барои кадом амалҳо падару модар ҷиҳати тарбияи фарзанд ҷавобгарӣ ба дӯш 
доранд? Ҷавоби ин савол дар моддаи 8 - и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», сархати 26 муқаррар шудааст: 

- ба фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ номи нек гузоранд; 
- пас аз таваллуд фарзандро дар муҳлати то се моҳ аз қайди давлатии сабти асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ гузаронанд; барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии фарзанд 
шароит муҳайё намоянд; фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намоянд; фарзандро дар 
рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намоянд; гаштугузори 
фарзанди то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз чордаҳсола боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ иҷозат надиҳанд; шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намоянд ва ба муомилаи 
бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надиҳанд; новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва 
рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намоянд; дар вақти шабона ба марказҳои 
дилхушӣ рафтани фарзанди то бистсолаашонро манъ намоянд; кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, 
муомилаи дағалона бо атрофиён, халалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ, рафтори 
дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, 
манзили зист, дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист 
пешгирӣ намоянд; ба фарзанди то синни мактабӣ ва фарзанде, ки дар муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо таҳсил 
мекунанд, бо худ овардан ва истифодаи телефонҳои мобилиро манъ намоянд; ба фарзанд 
тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ 
намоянд; ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ (аз ҷумла, тариқи телефонҳои 
мобилӣ), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои хусусияти 
шаҳвонӣ, зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намоянд; иштироки фарзандро дар 
фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмӣ дар муассисаҳои 
динӣ ба таълим фаро гирифта шудаанд, иҷозат надиҳанд; барои фарзанди то бистсола истеъмоли 
нӯшокиҳои спиртӣ (аз ҷумла, пиво), воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти 
тамоку (аз ҷумла, нос) ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд; иштироки фарзандро дар 
чорабиниҳои барои ӯ тавсиянашуда иҷозат надиҳанд; гирифтани шаҳодатномаи ҳуқуқи 



  

 

31 «Маорифи Тоҷикистон» – №4, апрели соли 2021 

ронандагӣ ва рондани автомобилро барои фарзанд иҷозат надиҳанд; ба оворагардӣ ва дигар 
рафторҳои зиддиахлоқӣ машғул шудани фарзанд роҳ надиҳанд; ба ҷалб намудани фарзанд ба 
корҳои хавфнок ва вазнини ба саломатии ӯ зараровар ва ҳамчунин, дигар корҳое, ки ба 
инкишофи муътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд халал мерасонанд, иҷозат надиҳанд; 
фарзандро ба фаъолияти соҳибкорӣ ва хариду фурӯш, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат додаст, ҷалб насозанд; бе ҳамроҳии шахси болиғ гаштугузор 
кардани фарзанди то шонздаҳсоларо дар ҳудуди биною иншооти техникӣ, таҳхонаҳо ва 
болохонаҳои биноҳои истиқоматӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, ҳудуди нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ, саристгоҳҳои роҳи оҳан, фурудгоҳҳо ва сариистгоҳҳои нақлиёти 
мусофирбар манъ намоянд; дар ҷойҳои ҷамъиятӣ навиштан, ифлос намудан ва расонидани 
зарарро аз ҷониби фарзанд манъ намоянд; дастрасии фарзандро ба маводи сӯзандаю тарканда 
пешгирӣ намоянд; истифодаи ҷавоҳирот, зару зевар, дигар ашёи қиматбаҳо (ба истиснои як ҷуфт 
гӯшвора барои духтарон) - ро аз тарафи фарзанд дар муассисаҳои таълимӣ ва холкӯбиро барои 
фарзанд манъ намоянд; ба шикастани панҷараҳо, санги болои қабрҳо, ҳайкалҳо, нимпайкараҳо ва 
дигар ороишоте, ки дар оромгоҳҳо ва ҷойҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуданд ва тахриб кардани 
онҳо аз тарафи фарзанд роҳ надиҳанд; дигар уҳдадориҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷро намоянд. 

Ҳар кӯдак ҳуқуқ дорад, ки дар оила зиндагӣ кунад ва тарбия гирад. Ин муқаррарот дар 
моддаи 55 - и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Кӯдак ба ғамхории падару 
модар, таъмини манфиатҳояш, рушду такомули ҳамаҷониба, эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ 
дорад. Дар сурати набудани падару модар, аз ҳуқуқи падару модар маҳрум кардани онҳо ва дар 
ҳолатҳои дигар аз даст додани васоити падару модар, ҳуқуқи кӯдак барои тарбия дар оила аз 
ҷониби мақомоти васояту парасторӣ таъмин карда мешавад. Фарзанд ба ғамхории волидайн 
ҳуқуқ дорад ва ин ҳуқуқ бо роҳи иҷрои уҳдадориҳои падару модар доир ба тарбияи фарзандон 
амалӣ мегардад. Аввалин уҳдадории падару модар дар тарбияи фарзанд тибқи арзишҳои миллӣ 
гузоштани номи нек ба фарзанди худ аст. Дар асоси моддаи 58 - и Кодекси оилаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон кӯдак ба доштани ном, номи падар ва насаб ҳуқуқ дорад. Тартиби сабти ном, номи 
падар ва насаб дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии 
асноди ҳолати шаҳрвандӣ» сурат мегирад. Мутобиқи моддаи 20 - и ин Қонун насаби кӯдак дар 
вақти бақайдгирии давлатии таваллуд бо насаби падару модараш сабт карда мешавад. Дар сурати 
гуногун будани насаби падару модар насаби кӯдак бо мувофиқаи падару модар бо насаби падар ё 
бо насаби модар ё ин ки бо номи падар сабт карда мешавад.  

Тибқи моддаи 34 - и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ» 
кӯдакон бояд давра ба давра ҳатман аз муоинаи тиббӣ гузаранд ва таҳти мушоҳидаи доимии 
диспансерӣ қарор дошта бошанд. Бар зидди бемориҳое, ки бо дору (ваксинаҳои) бо тартиби 
муқарраргардида иҷозат дода шуда пешгирӣ карда мешаванд, эм карда шаванд. Тартиби 
гузаронидани муоинаи тиббиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии 
аҳолӣ» аз 15 майи соли 1997, №420 //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1997, 
№9, мод. 115; соли 2003, №4, мод. 149; соли 2004, №2, мод. 45; соли 2005, №12, мод. 651; соли 
2009, №5, мод. 339 муайян мекунад. Тартиби муоинаи тиббӣ, муоинаи доимии диспансерӣ ва 
вақти эмкуниро Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар менамояд. 

Дар асоси моддаи 13 - и Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон синни никоҳӣ аз 

ҳаждаҳсолагӣ муқаррар карда мешавад. Дар ҳолатҳои истисно суд ҳуқуқ дорад дар асоси хоҳиши 

шахсони никоҳшаванда синни никоҳии барои марду зан муқарраршударо ба муҳлати на бештар 

аз як сол кам кунад. Падар ва модар бояд дар асоси талаботи қонунгузорӣ ба оиладоршавии 

фарзанд роҳ диҳанд ва ё аз барвақт оиладор намудани фарзанд худдорӣ намоянд. Дар ҳолати 

баръакс, тибқи моддаи 168 - и Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба шавҳар додани 

духтари ба синни никоҳ нарасида аз ҷониби падару модар ё шахсоне, ки духтар таҳти васояти 

онҳост ё шахсоне, ки ӯ тобеи онҳо мебошад, ҳамчунин далолат кардан ё мусоидат кардан барои 

ба шавҳар баромадан, боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ гардида, онҳо ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 

ду сол ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешаванд. Ҳамзамон, падару 
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модар уҳдадоранд, ки фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ тарбия намоянд. Волидон барои дар вуҷуди фарзанд ҷой намудани эҳтироми 

Ватан бояд аз тамоми дастовардҳои илмиву ахлоқӣ истифода намоянд. Тарбияи фарзанд дар 

рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ, пеш аз ҳама, аз муҳити хонавода 

сарчашма мегирад. Мутобиқи моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҳифзи Ватан, 

ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи 

муқаддаси шаҳрванд аст». Мувофиқи анъанаҳо ва мероси ахлоқие, ки аз табиати мардуми мо 

бармеояд, эҳтироми волидайн, нигоҳубини онҳо дар пиронсолӣ яке аз рукнҳои асосии тарбия 

маҳсуб меёбад. Дар тӯли асрҳо ин ба меъёри ахлоқии миллати тоҷик табдил ёфтааст. 

Қонунгузории ҷумҳурӣ фарзандро низ уҳдадор менамояд, ки волидайнро ҳангоми пиронсолӣ 

дастгирӣ кунад. Танҳо дар заминаи иҷрои бечунучарои уҳдадориҳои ба зиммадошта аз ҷониби 

падару модар дар тарбияи фарзанд, метавон умед ба фардои дурахшони инкишофи ақлонӣ, 

ҷисмонӣ ва равонии онҳо баст. 

Равоншиносон ақида доранд, ки як намуна ва сармашқи шоиста аз ҳазор насиҳат ва панду 

андарз некутару беҳтар аст ва ҳеҷ чиз барои кӯдак бадомӯзтар аз ин нест, ки гуфтору кирдори 

мураббии панддиҳандаро мушоҳида намояд, ки бо якдигар тазод доранд (яъне гап дигару амал 

дигар бошад). Ин боиси сабук шуморидани намунаҳои оливу хуб ва пандҳои ахлоқӣ мегардад. 

Дар иртибот ба ин мавзӯъ Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дуруст таъкид кардаанд, 

ки «Яке аз омилҳои асосии ташаккули шахсияти кӯдак мавқеи тарбиявии падару модар мебошад, 

ки тарзи умумии тарбияро муайян менамояд. Роҳи асосии таъсиррасонии калонсолон ба 

ташаккули шахсияти кӯдак, ба онҳо омӯзонидани меъёрҳои ахлоқист. Рафтору муносибатҳои 

калонсолон метавонанд барои кӯдак чун намуна хизмат кунанд». 

Муҳаббати падару модар мояи нишоти кӯдак аст. Ҳеҷ неруе ба андозаи муҳаббати падару 

модар хотири кӯдакро мутмаин ва ором намекунад ва ҳеҷ мусибате, монанди аз даст додани 

тамом ё қисмате аз меҳри падару модар, равони кӯдакро он қадар музтарибу озурда намесозад. 

Омори марбут ба сатҳи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки бештари кӯдакони бадрафтор аз набудани 

муҳити гарму самимӣ дар оила ва камбуди муҳаббати падару модар гила кардаанд. Пас, 

муҳаббату меҳрубонӣ ба кӯдакон - илова ба арзу ниёзи онҳо ба меҳру муҳаббат - василаи ҷазб ва 

заминаи итоати онҳоро фароҳам месозанд. Албатта, бояд таваҷҷуҳ дошт, ки ин муҳаббат ба 

ҳадди ифрот нарасад. Зеро ҳам сахтгириву ҳам бемеҳрию бемуҳаббатии шадид - ҳар ду - 

зараровар ҳастанд. Ҳақиқати раднопазири зиндагӣ ин аст ва таърихи тамаддуни инсоният собит 

кардааст, ки дар иҷрои вазифаи калидии ҷомеа - таълиму тарбияи насли наврас - онҳое, ки дар 

оянда битавонанд инкишофи ҷомеаро таъмин намоянд ва онро ба самти фарҳангу инкишофу 

пешравӣ ҳаракат диҳанд, падару модар ва оила нақши аввалия доранд. Таълиму тарбияи кӯдакон 

қадимтарин умури инсонӣ аст. Ҳеҷ ҳакиму файласуф, шоиру нависанда, олиму донишманди 

бузургеро наметавон пайдо кард, ки дар бобати таълиму тарбияи насли наврас изҳори ақида 

накарда бошад ва афкори судманд нагуфта бошад. Ва ҷавҳари ақидаи ҳамаи ин бузургони илму 

маърифат ин аст, ки қонуни аслии парвариши фарзанд падару модар ва оила мебошад. Тарбияи 

насли наврас равандест, ки зимни он донишҳо, арзишҳо ва муносибатҳои зарур барои 

нигоҳдории суботи сиёсии ҷомеа аз як насл ба насли дигар интиқол мешаванд. Ин интиқол аз 

донишҳо ва малакаҳое, ба монанди огоҳӣ аз таърих, садоқат ва вафодорӣ ба Ватан ва миллат, 

гиромидошти арзишҳои бунёдии ахлоқиву маънавӣ, дарки волоияти қонун, таҳаммулгароии 

мазҳабӣ, ширкати фаъол дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа иборат мебошад. 
  

Абдусаттор ОДИНАЕВ – мудири 
 кафедраи таҳсилоти касбӣ,  

номзади илмҳои фалсафа, дотсент, 

Ҳотам САФАРОВ – муовини 
 ректори Донишкадаи ҷумҳуриявии 

 такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф  
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ТАНЗИМ 
 

ЧУ ДАХЛАТ НЕСТ, 

ХАРҶ ОҲИСТАТАР 

КУН! 
(Намунаи як дарси тарбиявӣ)  

 

Таҷҳизот: Панду ҳикмати ниёгон, 

рӯзномаҳо, расмҳои беҳтарин, навиштаҷот оид 

ба мавзӯъ.  

Равиши дарс: 

Омӯзгор: – Шогирдони азиз! Дарси тарбиявии мо имрӯз оид ба сарфаю сариштакорӣ ва 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” мебошад. Шумо дар бораи сарфаю сариштакорӣ ва қабули Қонуни 

номбурда чӣ медонед?  

Шерзод: – Қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки бо 

ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба вуқӯъ пайваст, дар таърихи қонунгузории 

кишвар ҳодисаи воқеан бемислу хотирмон 

мебошад. Қонун 24 майи соли 2007 аз ҷониби 

Президенти кишвар пешниҳод шуда, 8 июни соли 

2007 қабул гардидааст. Бо хоҳиши мардум ва 

ташаббуси Роҳбари давлат ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 28 августи соли 2017 тағйиру иловаҳо ворид карда 

шуданд. Бо қабули қонуни мазкур давлати мо ба танзими муҳимтарин рукнҳои ҳаёти иҷтимоӣ – 

анъана ва маросими миллию динӣ рӯ оварда, барои мувофиқ намудани баргузории онҳо ба 

манфиати мардум амали бениҳоят хайреро анҷом дод.  

Омӯзгор: – Бачаҳо, шумо вожаҳои сарфаю сариштакориро чӣ гуна мефаҳмед? 

Фирӯз: – Калимаи сарфакор, сариштакор яъне беҳуда пулу моли худро сарф накардан. 

Танҳо барои талаботи зарурӣ онро бояд сарф кард.  

Муҳарамма: – Мо бояд дар ҳаёт танҳо барои чизҳои зарурӣ пул сарф кунем. Аз волидон 

талаби зиёд накунем.  

Омӯзгор: – Офарин, бачаҳо! Шумо дар оилаатон чӣ гуна сарфаву сариштакорӣ 

мекунед? 

Амина: – Ман аз падару модар чизҳои беҳудаву нолозимро талаб намекунам. Онҳо барои 

иҷрои хоҳишу дархостҳои ҳамаи мо, ман ва бародаронам бисёр кӯшиш мекунанд. Ғайр аз ин, ду 

бародари донишҷӯ дорам, фикри онҳоро ҳам бояд кард.  

Акрам: – Ман ҳам мекӯшам волидони худро беҳуда ғам надиҳам. Онҳо худашон медонанд, 

барои мо чӣ лозим аст.  

Абубакр: – Ман чизҳои зиёде мехоҳам, лекин модарам мегӯянд: “Ман ҳама чизро бароят 

таъмин мекунам, аммо ту бояд хуб бихонӣ, савод омӯзӣ, дар оянда маро нигаҳбонӣ кунӣ. Барои 

ин дурандешу сариштакор бояд шуд.”  

Мақсади дарс: ташаккул додани 

ҷаҳонбинии сиёсии хонандагон, такмили 

донишҳои ҳуқуқии шогирдон, шиносоӣ бо 

мазмуну моҳияти Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана 

ва ҷашну  маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”; тарбияи ҳисси сарфаю 

сариштакорӣ; инкишофи нутқ ва 

эҷодкории хонандагон; ба ҷо овардани 

ҳурмати калонсолон; қадри бойигариҳои 

моддиро донистан. 
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Сумая: – Мо дар оила қувваи барқро сарфакорона истифода мебарем. Лампаҳои каммасраф 

истифода мебарем.  

Омӯзгор: – Зарурат ва аҳамияти қабули ин қонун дар чист? 

Омина: – То қабули қонун вазъи гузаронидани маросимҳои мардумӣ бисёр ташвишовар буд. 

Бо сабаби авҷ гирифтани зоҳирпарастӣ баъзе ҷашну маъракаҳои миллӣ ва маросими динӣ, ки 

бояд дар доираи хонавода ва наздикон сурат гиранд, ба маъракаҳои пурдабдабаву серхароҷот 

табдил ёфта, ба манфиатҳои иқтисодиву иҷтимоии мардум зарари ҷиддӣ ворид менамуданд.  

Ориёна: – Мардуми Тоҷикистон ба кашидани бори хароҷоти беҳуда машғул шуда, аз 

тарбияи фарзандони худ, яъне шахсоне, ки саодатмандии давлату миллат дар оянда аз онҳо 

вобастагӣ дорад, дур гашт. Баргузории ҷашну маросим бо исрофкорию тақлидкорӣ ба омиле 

табдил меёфт, ки ба афзоиши камбизоатӣ мусоидат мекард. Зеро таҳлилҳо собит сохтанд, ки 

исрофкорӣ сарчашмаи аслии касодии иқтисодист.  

Муҳаммад: – Мардум ба тақлидкорӣ, худнамоӣ ва дигар эҳсосот фурӯ рафта, ба манфиатҳои 

шахсию оилавӣ ва буҷети хонаводагии худ зарар мерасонанд. Ба таъкиди Сарвари давлат, 

“Зоҳирпарастиву исрофкорӣ садди роҳи баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад...” 

Омӯзгор: – Бале, дуруст гуфтед. Аҳамияти қонуни мазкур боз дар чист? 

Муҳаммадсаид: – Ин қонун барои ҳар як оилаи тоҷикистонӣ дастурамали баргузорӣ ва 

риояи анъана ва маросими миллӣ мебошад, ба фаҳмонда додан ва шарҳи муфассал зарурат 

дорад.  

Фарзона: – Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеаи имрӯза ва бо назардошти шароити 

зиндагии мардуми Тоҷикистон қабул шудааст. Барои он ки рушди ҷомеа ба маҷрои дуруст ворид 

шавад ва мардум аз душворию монеаҳои сунъӣ озод шаванд, давлат чораи зарурии ҳуқуқӣ 

пешбинӣ намуд.  

Солеҳа: – Аҳамияти ин қонун калон аст. Чунки одамон барои гузаронидану ҷашну 

маъракаҳо харҷи зиёди беҳуда мекарданд, ҳоло бошад, ин қонун ҳамаи ин хароҷоти беҳударо ба 

танзим даровардааст.  

Сумая: – Қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимро танзим 

намуда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ барои 

баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти шаҳрвандон қабул шудааст.  

Парвина: – Мақсади Қонуни мазкур аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми Тоҷикистон, 

мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба 

манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳовандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд, 

иборат аст. Қонун барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва тартиботи ҷамъиятӣ равона 

карда шудааст.  

Омӯзгор: – Дар бораи бобу моддаҳои ин Қонун маълумот доред? 

Сироҷиддин: – Боби 1 . Муқаррароти умумӣ 

Моддаи 1. Мақсад, вазифа ва доираи амали Қонуни мазкур 

2. Вазифаи Қонуни мазкур танзими анъана ва ҷашну маросим дар асоси дастовардҳои 

фарҳанги миллӣ ва тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад.  

3. Амали Қонуни мазкур ба мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо, сарфи 

назар аз тобеъияти идоравӣ ва шакли моликият, ҳамчунин, ҳамаи шахсони воқеӣ, новобаста ба 

вазъи иҷтимоӣ ва мансубияти миллиашон сурат мегирад.  

Шукрия: – Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ 

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: Анъана маҷмӯи 

арзишҳои моддӣ ва маънавии мероси иҷтимоию фарҳангии ҷомеа ва ё гурӯҳҳои алоҳидаи 

ҷамъиятӣ буда, аз насл ба насл мегузарад; 

Маросим маҷмӯи амалҳои рамзие мебошад, ки муносибати шахсон ва гурӯҳҳои иҷтимоиро 

ба падидаҳои муҳими ҳаёти фарҳангии ҷомеа муқаррар менамояд; 
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Ҷашн таҷлили рӯйдодҳо ва ё санаҳои таърихию фарҳангӣ, ҷамъиятӣ, касбӣ ва оилавӣ 

мебошад.  

Муҳаммадсаид: – Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, Қонуни мазкур аз 

дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалие, ки 

онҳоро Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат мебошад.  

Абдусалом: – Боби 3. Танзими ҷашну маросими расмӣ ва оилавӣ 

Моддаи 7. Ҷашнҳои расмӣ 

Ҷашнҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, Наврӯз, Сада, Меҳргон, идҳои Рамазон, Қурбон ва дигар идҳо тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд.  

• Дар рӯзҳои иди Рамазон ва Қурбон дастархони маънавӣ ва камхарҷи идона ороста шуда, 

ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ додан манъ аст.  

Самира: – Моддаи 8. Зодрӯз. Ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила 

гузаронида мешавад.  

Моддаи 9. Хатнасур. Хатнасур ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила ва бе 

хизматрасонии санъаткорон гузаронида мешавад.  

- Маъракаҳои номгузорӣ, гаҳворабандон, чиллагурезон, мӯйсаргирони тифл ва дигар 

маъракаҳои ба таваллуди кӯдак вобаста дар доираи оила, бе забҳи чорво ва хизматрасонии 

санъаткорон баргузор мегардад.  

- Гузаронидани ақиқа манъ аст.  

Омина: – Моддаи 10. Тӯйи домодиву арӯсӣ 

1. Тӯйи домодиву арӯсӣ дар давоми на бештар аз ду рӯз ба таври ихтиёрӣ, бо оростани 

зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб 

гузаронида мешавад.  

Ориёна: – Моддаи 11. Маросими дафну азодорӣ 

1. Маросими ҷаноза бе маҳдудияти шумораи иштироккунандагон сурат мегирад.   

2. Маросими “се”, ”чил” ва “сол” бе забҳи чорво ва додани таом гузаронида мешаванд.  

Шерзод: – Боби 5. Муқарароти хотимавӣ 

Моддаи 15. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур  

- Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиботи 

муқаррарнамудаи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.  

Дар сурати аз ҷониби шахси мансабдор вайрон гардидани қонун комиссия маводро доир ба 

ҳуқуқвайронкунӣ ҷамъ мекунад ва ба мақомоте, ки шахси мансабдор он ҷо кор мекунад, равон 

менамояд, роҳбарият ӯро аз кор озод мекунад.  

(Саҳнача дар иҷрои хонандагони синфи 8”б”. Панду ҳикмат оид ба сарфаю 

сариштакорӣ.)  

“Қарз зиллат аст.”, ”Зане, ки харҷаш аз ҳама занон камтар бошад, баракаташ аз ҳама бештар 

аст.”, “Беҳтарин издивоҷҳо он аст, ки содатару осонтар бошад.” 

Омӯзгор: – Офарин! Маълум мешавад, ки шумо мақсаду мароми дарси имрӯза ва умуман 

моҳияти ин Қонунро хуб аз худ намуда, мазмуни онро ба хубӣ дарк намудед.  

Супориши вазифаи хонагӣ: Навиштани иншо (эссе) дар мавзӯи 

”Сарфаю сариштакорӣ чист?” 

Замира ШАМОНИЕВА – омӯзгори 

 гимназияи иқтисодии шаҳри Душанбе 
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ЗАБОН ВА ТАЪЛИМ 

 

ХОНАНДАРО БА 

БУНБАСТ НАБОЯД 

ҲИДОЯТ КАРД 
 

Бо ташаббусу дастгирии бевоситаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи 

забон ва истилоҳот таъсис дода шуд, ки он 

татбиқи қонуни забонро назорат менамояд. 

Ин Кумита давра ба давра ҷиҳати амалӣ 

сохтани қонун Барномаҳои рушди забони 

давлатиро таҳия менамояд ва онҳо бо Қарори 

Ҳукумати ҷумҳурӣ тасдиқ мегарданд. 

Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 

2020-2030 аз 28 ноябри соли 2020 ба тасвиб 

расид ва татбиқи он идома дорад. Доир ба рушди забон дар кишвар Кумитаи забон ва истилоҳот 

корҳои назаррасро анҷом додааст. Дар айни замон низ барои ба талаботи замон мувофиқ сохтан 

корҳои зиёдро анҷом медиҳад. Дар нақшаи амалисозии Барномаи зикршуда нуктаҳое омадаанд, 

ки танзими истилоҳот, бозбинӣ ва бозсозии қолабҳои анъанавии забони адабиро дар заминаи 

осори хаттӣ анҷом медиҳанд, таҳқиқоти бунёдӣ 

дар иртибот бо масоили савтиёт, луғату 

истилоҳот, вожасозӣ, грамматика ва ғайраҳоро 

талаб мекунад. Ин нуктаро ҳам таъкид бояд кард, 

ки рушди забони тоҷикӣ, густариш ва риояи 

тамоми меъёрҳои он дар гуфтору навиштор 

ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи Сарвари муаззами 

давлатамон мебошад. Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёмҳои ҳарсола, вохӯриву суханрониҳо, дар 

ҷашнгирии Рӯзи забони тоҷикӣ ҳамеша оид ба 

қадимӣ будани забони тоҷикӣ, хушоҳангиву ширин ва шевоии он, дӯст доштани забону 

омӯхтани он, ҳифзу покиза нигоҳ доштан, неъмати бузургу бебаҳо будан, риояи муқаррароти 

қоидаҳои имло ва меъёрҳои забон, хишти нахустини пойдевори кохи миллат ва омили 

якдигарфаҳмии одамон будани забон, арҷгузорӣ кардан ба рукни фарҳанги миллатсоз будани он 

борҳо таъкид кардаанд. Тазаккур ҳам додаанд, ки баъзе нуктаҳои қаблан таҳқиқшударо низ ба 

тақозои давраи кунунӣ бояд ба таҳқиқ гирифт ва такмил дод, то ки ба шароити нав мутобиқ 

гарданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар китоби “Забони миллат-- 

ҳастии миллат” дар робита ба масъалаи матраҳшаванда менависад: “Дар замони шӯравӣ, бешак, 

корҳои зиёде дар соҳаи мактабу маориф ва “навсозии” забон анҷом дода шуданд. Забон аз 

печидагӯйӣ, саҷъбофии муншиёна, ки мероси асрҳои охир буд, раҳоӣ ёфт. Усулҳои наву 

замонавии таҳқиқ дар соҳаи забон ҷорӣ гардиданд, як зумра муҳаққиқону мутахассисон дар ин 

ришта тарбия ёфта, заминаҳои бунёди илми забоншиносии муосири тоҷик гузошта шуданд, вале 

ҳамзамон, ба хотири “демократикунонӣ” забони тоҷикӣ бисёр вожагони асилу ноби худро аз даст 

Ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ 

барои тамоми аҳолии кишварамон дар 

ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

имкониятҳои васеъ фароҳам сохт. Яке аз 

дастовардҳои бузург он аст, ки забони 

тоҷикӣ бар маснади асосиаш қарор гирифт, 

яъне ба он мақоми забони давлатӣ дода шуд. 

Заминаҳои меъёрии ҳуқуқии онро санади 

тақдирсоз -- Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи маориф (Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 5-уми октябри 

соли 2009, № 553, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ва ғайраҳо) 

муҳайё сохтанд ва таҳким бахшиданд. Дар 

моддаи дувуми Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омадааст: “Забони давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст”. 
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дод. Ба ҷойи онҳо калима ва истилоҳоти бамавриду бемаврид аз забонҳои гуногун ва ё 

калимаҳои носуфтаю худсохта, луғатҳои омиёна, қолабҳои калимасозию ибораҳои бегона ва 

сабку услубҳои тақлидӣ ба забони мо ворид гардид”. 

Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки баъзе таҳқиқоти анҷомшударо вобаста ба талаботи давр ва 

мутобиқ ба табиати забонамон таҷдиди назар кунем. Зимни мутолиаи осори илмӣ ва баррасии 

китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва асарҳои илмии 

таҳқиқшуда таъриф, истилоҳ, таркиб ва ифодаҳое ба назар расиданд, ки бар асоси тақлид ба 

навиштаҳои муаллифон -- забоншиносони рус иншо шудаанд. Ин аносири луғавию сарфӣ ва 

наҳвӣ, дастури грамматикии, ба назари мо, носаҳеҳ на танҳо дар асарҳои илмӣ, балки дар 

китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (масалан, дар китоби 

“Забони тоҷикӣ” барои синфи 9 ва 11) ва як қатор рисолаҳои илмӣ роҳ ёфтаанд. Ин масъалаҳо ба 

шарҳи тартиби калима дар ҷумла, ба ибораҳои сифати феълию масдарӣ муродиф маънидод 

шудани ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда ва ҷумлаҳои пайрави ҳоли замон ва мақсаду сабаб 

иртибот доранд. Як нуктаро таъкид кардан мехоҳем, ки масъалаи мазкурро мо на барои 

худнамоӣ ва ё маҳз барои танқиди касе ё олиме ба миён гузошта бошем. Ҳаргиз! Ин тавр не! 

Аввалан, олимон – муҳаққиқони солҳои пешин замоне ба таҳқиқи масъалаҳои грамматикаи 

забони тоҷикӣ машғул гаштаанд, ки ягон дастури комили бахшида ба забони тоҷикӣ мавҷуд 

набуд. Сониян, истиқлолият имкон фароҳам сохтааст, ки баъзе падидаҳои забонии нодуруст 

маънидодшуда мутобиқи талаботи замону пешрафти илм дақиқ карда шаванд, то ки кори 

омӯзишу таълим осон гардад.  

Адами асарҳои таҳқиқотии мукаммал доир ба грамматика олимони тоҷикро водор сохтааст, 

ки зимни таҳқиқи масъалаҳои забони тоҷикӣ ба асарҳою таҳқиқоти анҷомдодаи олимони 

кишварҳои дигар, дар қадами аввал ба забони араб ва дар замони шӯравӣ ба навиштаҳои 

олимони рус такя намоянд. Масалан, дар таснифоти ҷумлаҳои мураккаб гурӯҳе ба забоншиносон 

А.В. Востоков, В. А. Богородитский ва В.Г.Чередниченко, иддае ба С.А. Крючков, 

Л.Ю.Максимов, А.И.Шапиро ва Н.С.Поспелов, гурӯҳи севум ба А.Г.Руднев ва дигарон такя 

кардаанд. Ҳол он ки андешаи ин гурӯҳҳо аз якдигар фарқ мекунанд. Ин гуногунақидагии 

олимони русро пурра наомӯхта, бидуни муқоисаю таҳлилҳои ҳамаҷониба мулоҳизаҳои илмии 

шахсии худро дақиқ накардаанд. Айни ҳамин ҳодиса дар таснифу муайян сохтани мавқеъ ва 

шарҳу маънидоди услубшиносӣ низ ба назар мерасад. Гурӯҳе аз муҳаққиқони давраи охир байни 

услубҳои нутқ ва ҳусни баён (маданияти нутқ) фарқ нагузошта, онҳоро чунон омехта шарҳ 

додаанд, ки гӯё ин ҳар ду як чиз бошанд, ки ин масъала мақолаи алоҳидаро талаб мекунад. 

Мутолиаю баррасии китобҳои дарсии забони тоҷикии мактабии солҳои пеш нашршуда 

нишон доданд, ки дар онҳо шарҳи аз ҷиҳати маъно монанду шабоҳат доштани ибораҳои 

феълиҳолию сифати феълӣ ва масдарӣ аз ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави 

муайянкунанда ва ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо ҷумлаҳои пайрави ҳол (пайрави ҳоли 

замону сабабу мақсад) дигаргуна будааст. Масалан, Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. Ниёзӣ дар 

Грамматикаи забони тоҷикӣ, қ. 2 Синтаксис барои мактабҳои ҳафтсола ва миёна. Сталинобод, 

1958 падидаи забонии мазкурро зери унвони “Ба ибораи сифати феълӣ баргардонидани ҷумлаи 

пайрави муайянкунанда” ва “Ба ибораи масдарӣ баргардонидани ҷумлаи пайрав” оварда чунин 

шарҳ додаанд: “Ибораи сифати феълӣ ва ҷумлаи пайрави муайянкунанда аз ҷиҳати аҳамияташон 

ба якдигар хеле наздиканд. Бинобар ин, ҷумлаи пайрави муайянкунандаро ба ибораи сифати 

феълӣ баргардонидан мумкин мегардад. Чунончи: Теппаҳое, ки атрофи шаҳрро иҳота кардаанд, 

сабзранг метобанд.- Теппаҳои атрофи шаҳрро иҳота кардагӣ сабзранг метобанд. 

Барои ба ибораи сифати феълӣ баргардонидани ҷумлаи пайрави муайянкунанда пайвандаки 

“ки” партофта мешавад. Инчунин, пеш аз пайвандак пасоянди “-ро” ва ҳиссачаи “е” омада 

бандаки изофӣ (и) мегирад, пасоянди -ро ба охири сифати феълӣ мегузарад. 2. Феъли ҷумлаи 

пайрав ба сифати феълӣ бармегардад” (саҳ. 101-102). 
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Баъзе ҷумлаҳои пайрав (сабаб, мақсад ва дигарҳо) мувофиқи рол ва аҳамияти худ ба ибораи 

масдарӣ наздиканд. Бинобар ин, ҷумлаҳои пайрави сабаб ва мақсад ба ибораи масдарӣ табдил 

дода мешаванд. (Мисолҳо дар саҳифаи 102 оварда шуданд.) Дар китоби нашри соли 1961 низ 

айнан маълумоти пешин оварда шудааст. Соли 1972 дар муаллифии Б. Ниёзмуҳаммадов ва Ш. 

Рустамов Забони тоҷикӣ. қ. 2. Синтаксис барои синфҳои 7-8 нашр гардид, ки муаллифон нуктаи 

мазкурро зери унвони “Ба ибораи сифати феълӣ баргардонидани ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда” айнан маълумоти дар китоби пешинбударо овардаанд. Ва дар китоб 

машқҳо ва супоришҳоеро ҷой додаанд, ки ба ибораи сифати феълӣ ва масдарӣ табдил додан 

ва баръаксро талаб мекунанд. Нигаред ба машқҳои 258, 259. Минбаъд дар китобҳои мазкури 

нашрҳои солҳои 1978, 1979,...1991 ҳамин маълумот айнан оварда шудааст. 

Забоншинос Х.Ҳусейнов дар “Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон дар забони 

адабии ҳозираи тоҷик” зери унвони “Мафҳуми замонии ҷумлаҳои пайрави замон дар ибораҳои 

феълӣ” ибораҳои феълиро ба се хел: ибораҳои феълҳои тасрифӣ, ибораҳои феъли ҳол, ибораҳои 

масдарӣ ҷудо карда, мафҳуми замонии ҷумлаҳои пайрави замон дар ибораҳои феъли ҳол ва 

ибораҳои масдариро батафсил шарҳ медиҳад ва хулосааш чунин аст: “Ҷумлаҳои пайрави замон 

дар матни додашуда кадом вазифаи синтаксисиро, ки ба ҷо оварад, ибораи феъли ҳол низ айнан 

ҳамон вазифаро иҷро мекунад. Аз ин сабаб, онҳоро нисбат ба вазифаи синтаксисиашон 

муродифи якдигар ҳисоб карда, ба ҷойи ҳамдигарашон кор фармудан мумкин аст”. Ҳамзамон 

баъзе фарқҳои онро зикр менамояд. Профессор М.Н.Қосимова дар рисолааш “Ҷумлаи пайрави 

шартӣ дар забони адабии тоҷик” (Сталинобод, 1961) таҳти унвони “Синонимикаи ҷумлаи 

пайрави шартӣ ва ибораҳои сифати феълӣ ва масдарӣ” менависад: “Бо аъзоҳои батафсили 

ҷумлаҳои сода ҷумлаҳои пайрав аксар синоним шуда омада метавонанд” (саҳ.19). Таъкид 

месозад, ки бо вуҷуди он ки “маъно ва вазифаи ҷумлаҳои пайрав ва ибораҳои сифати феълӣ ва 

масдарӣ ба ҳам наздиканд, аз ин ҷиҳат онҳо яке ба дигаре бармегарданд. Лекин онҳо ба ҳамдигар 

баробар нестанд ва аз якдигар фарқ мекунанд”. Чанд фарқи онҳо аз тарафи муаллифи рисола 

зикр карда шудааст. Узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон Ш. Рустамов дар “Ҷумлаҳои 

мураккаб бо пайрави сабаб дар забони адабии ҳозираи тоҷик” фасли чоруми рисоларо 

“Муносибати синонимии ҷумлаи пайрави сабаб бо ибораҳо” унвон гузошта, ибораҳои масдарӣ ва 

феъли ҳолро синоними ҷумлаи пайрави сабаб ҳисобидааст. Ва дар хулосааш чунин менависад: 

“Аммо на ҳамаи ҷумлаҳои пайрави сабаб ба ибораҳои масдарӣ ва феъли ҳол синоним ҳисоб 

меёбанд, чунки мисли пайвандак, замон ва сиғаҳо воситаҳои зиёди грамматикие ҳастанд, ки 

барои барҷаста ва бо ҳамаи тобишҳояш ифода намудани ин ё он мазмун имконият медиҳанд, 

ибора бошад, аз чунин воситаҳои грамматикӣ фориғ аст”. 

Академик Б.Ниёзмуҳаммадов дар “Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик” 

таҳти унвони “Ба ибораҳои сифати феълӣ баргардонидани ҷумлаи пайрави муайянкунанда” ва 

“Ба ибораи масдарӣ баргардонидани ҷумлаи пайрав” менависад: “Ибораҳои сифати феълӣ ба 

ҷумлаи пайрави муайянкунанда наздиканд, бинобар ин, ҷумлаи пайрави муайянкунандаро ба 

ибораи сифати феълӣ баргардонидан мумкин аст: Китобҳое, ки гирифта будам, ба китобхона 

супоридам -- Китобҳои гирифтагиамро ба китобхона супоридам. Баъзе ҷумлаҳои пайрав (сабаб, 

мақсад ва ғ.) мувофиқи рол ва аҳамияти худ ба ибораҳои масдарӣ наздиканд, бинобар ин, 

ҷумлаҳои пайрави сабаб, мақсад ва ғайра ба ибораи масдарӣ табдил шуда метавонанд.” 

Дар Грамматикаи забони тоҷикӣ. Синтаксис. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олӣ. НДТ, 1963. 

Забони адабии ҳозираи тоҷик. Синтаксис. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои 

олӣ. Душанбе,1970 ва Забони адабии ҳозираи тоҷик. қ.2. Китоби дарсӣ барои факултетҳои 

филологияи мактабҳои олӣ. Душанбе, 1984 зери унвони “Ба ибораи сифати феълӣ ва масдарӣ 

баргардонидан ва табдили ҷумлаи пайрави муайянкунанда ва ҷумлаи пайрав” пешниҳод 

шудааст, ки такрори маълумоти дар “Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик”-и 

Б.Ниёзмуҳаммадов мебошад, зеро таҳқиқу таълифи мавзӯи “Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ” ба 

қалами ӯ мансуб аст. 
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Номзади илми филология С. Атобуллоев дар рисолаи “Ҷумлаҳои пайрави мубтадо ва хабар 

дар забони адабии тоҷик” зери унвони “Ибораи масдарӣ-- муродифи ҷумлаи пайрави мубтадо”, 

“Ибораи сифати феълӣ--муродифи ҷумлаи пайрави мубтадо”; Ибораи масдарӣ-- муродифи 

ҷумлаи пайрави хабар навиштаҳои муҳаққиқони дигарро баррасӣ карда, муродифи ҷумлаҳои 

пайрав будани ибораҳои сифати феълӣ ва ибораи масдарирро дастгирӣ мекунад. Ӯ дар ҷойи 

дигар оид ба ин масъала менависад: ”Дар баробари умумиятҳо як қатор хусусиятҳои 

фарқкунанда дар байни ҷумлаи пайрав ва ибораҳои феълӣ мавҷуд аст, ки комилан бо ҳам 

баробар ва як чиз набудани онҳоро нишон медиҳад.” Ҳамчунин муҳаққиқ зимни шарҳи 

муродифи ҷумлаи пайрави хабар будани ибораҳои масдарӣ тағйироти рухдодаро мушоҳида 

карда таъкид менамояд, ки “дар вақти ба ибораи масдарӣ табдил додани ҷумлаи пайрави хабар”, 

чунонки дар мисолҳои боло дидем, тағйироти грамматикӣ пайдо мешавад ва ҳар кадом 

тағйироти ба вуҷудомадаро шарҳ медиҳад. Ва дар ҷои дигар чунин ибрози андеша мекунад: ”Дар 

баробари ин умумиятҳо як қатор хусусиятҳои фарқкунанда дар байни ҷумлаи пайрав ва 

ибораҳои феълӣ мавҷуд аст, ки комилан бо ҳам баробар ва як чиз набудани онҳоро нишон 

медиҳад”.  

Профессор Д.Т.Тоҷиев дар “Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии ҳозираи тоҷик” 

дар мавриди аз рӯйи маъно ва вазифа ба аъзоҳои ҷумлаи сода наздик будани ҷумлаи пайрав 

менависад: “Дар забони тоҷикӣ аксари ҷумлаҳои пайрав аз рӯйи маъно ва вазифа ба аъзоҳои 

ҷумлаи сода наздиканд. Бештарини ҷумлаҳои пайрав бо аъзои тафсилии ҷумлаҳои сода 

ҳаммаъноӣ зоҳир менамоянд. Барои ҳамин ҳам таснифи ҷумлаҳои пайрав аъзои ҷумлаҳои содаро 

ба хотир меоварад; ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда, пуркунанда, мубтадо, хабар, ҳолҳои 

замон, сабаб, тарзи амал, шарт ва ғайра. Дар ҳақиқат, ибораи сифати феълӣ ё масдарӣ ва 

ҷумлаҳои пайрав аз рӯйи маъно ва вазифа ба ҳам наздик буда, якеро ба дигаре баргардонидан 

мумкин аст” (с.16-17). Ва барои муқоиса якчанд ҷумла пешниҳод шудааст. 

 

 Азимшоҳ гум шудани ду   Азимшоҳ гум шудани ду  

гӯсфанди худро шунида,   гӯсфанди худро шунида  

ҳеҷ изҳори андуҳ накард (С. А.).  бошад ҳам, ҳеҷ изҳори  

      андуҳ накард. 

 Д. Т. Тоҷиев дар баробари ҳаммаъно будани ҷумлаи пайрав ва ибораҳои сифати феълию 

масдарӣ фарқи куллӣ доштани онҳоро пай бурда менависад: “Бо вуҷуди ин ҷумлаҳои пайрав ва 

аъзоҳои ҷумлаи сода ба куллӣ фарқ мекунанд. Дар байни ҷумлаҳои пайрав ва аъзоҳои ҷумлаи 

сода ду муносибати синонимӣ мушоҳида карда мешавад. Якум, агар вазифаи грамматикии 

онҳоро тағйир диҳем, ҷумлаҳои пайрав ба аъзои тафсилии ҷумлаи сода бармегардад. Дувум, 

ҷумлаи пайрав ва аъзоҳои ҷумла асосан вазифаи умумӣ дошта бошанд ҳам, баъзе хусусиятҳои 

грамматикии ҷумла имкон намедиҳад, ки яке ба дигаре баргардонида шавад”. 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков , П. А. Лекант дар “Современный русский язык словарь -- 

справочник” ибораи “Синонимия синтаксическая”- ро чунин тафсир кардаанд: монандии ҳадди 

аксар ва тафовути ҳадди ақалли ин ё он ташкили ҷумла, ибора ва ғайраро мефаҳмонад. Маънои 

муродифҳои синтаксисӣ монанданд, шакли ифода дигар аст: муқоиса кунед: Город залит 

солнцем -- солнце залило город; каменный дом-- дом из камня. 

Ба назари мо, чунин ифодаҳоро синоним пиндоштан иштибоҳе беш нест, зеро, аввалан, ин 

тарзи ифода ба тартиби калима дар ҷумла (шарҳи ин масъала мақолаи алоҳидаро талаб мекунад) 

иртибот дорад, сониян, тарзи баён ё ба ифодаи дигар, гунаи (варианти) дигари ифода аст. Д. 

Розентал, М.Теленкова дар дастури “Практическая стилистика русского языка” (М. Русский 

язык, 1976) таҳти банди “Муродифоти навъҳои ҷудогонаи ҷумлаҳои сода” баъзе ҷумлаҳои 

содаро далел оварда, муродиф будани онҳоро таъкид кардаанд, ки, ба фикри мо, саҳеҳ нест. 

Мисолҳои барои намуна пешниҳодкардаи онҳо ба тартиби калима дар ҷумла тааллуқ доранд, ки 

бо иваз кардани ҷойи калима задаи мантиқӣ низ ҷои худро тағйир медиҳад, яъне задаи 
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мантиқӣ ба калимаи дигар меафтад. Масалан: Я предлагаю открыть собрание -- Предлагаю 

открыть собрание; Предлагают приступить к работе -- Предлагается приступить к работе. Волна 

разбила лодку -- Лодка разбитой волной. Волной разбило лодку; Я дал указание -- Мною дано 

указание. 

Дар банди 56 зери унвони “Мафҳум оид ба сохти мувозӣ (параллельных конструкциях)” 

фармудаанд: “Дар радифи сохти муродифӣ сохти мувозӣ мавҷуд аст, ки ҳангоми мавҷудияти 

маънои умумиграмматикӣ бо сохтору вазифаи наҳвӣ фарқ мекунад... Гуногунии сохти мувозӣ ба 

шакли мухталифи ифода моҳияти гуногуни грамматикӣ дорад” (саҳ. 296-297). 

Баъзе муҳаққиқони муродифҳои наҳвии забони русӣ ба ҷойи ҳамдигар омадани ҷумлаҳои 

пайрав ва ибораҳои сифати феълӣ ва масдариро ҳодисаи маъмулии забон меҳисобанд. Гурӯҳи 

дигари олимони рус (масалан, А.Н.Гвоздев) таъкид мекунанд, ки ибораҳои наҳвӣ бо ҳам аз 

ҷиҳати маъно монанд ва мусовӣ бошанд ҳам, дар ҳар гуна ҳолат ҷойи якдигарро гирифта 

наметавонанд, зеро баъзан дар аснои иваз намудани як муродиф ба муродифи дигари наҳвӣ аз 

байн рафтан ё зарар дидани тобишҳои ниҳоят нозуки фикр (ҷумла) имконпазир аст (Очерки по 

стилистике русского языка. М., 1965, саҳ.305-306). 

Муҳаққиқи соҳаи муродифҳои ҳиссаҳои номии нутқи забони тоҷикӣ М. Муҳаммадиев бо 

назардошти ҷиҳатҳои умумии муродифҳои калимаҳо чунин менависад: “Аксари таҳқиқотчиён 

синонимҳоро наздик ва баъзан баробари бо хусусиятҳои хоси худ аз ҳамдигар фарқкунанда 

таъриф кардаанд... Бинобар он, синонимҳоро калимаҳои бо ҳама хусусиятҳояшон ба ҳамдигар 

баробар донистан нодуруст мебошад” (саҳ. 5-6). Ӯ ҷиҳати исботи андешааш аз тақризи ба луғати 

синонимҳои Галич навиштаи мутафаккири бузурги рус В. Г. Белинский иқтибоси зеринро 

овардааст: “Чунонки дар табиат ягон барги дарахт ба барги дигар монанд нест (ҳар як барги 

дарахт аз ягон ҷиҳат аз баргҳои дигар фарқ мекунад), ҳамчунин дар забон ҳам калимаи ба 

калимаи дигар айнан монанд, баробар, якхела нест. Ҳар як калима бо ягон хусусияти худ фарқ 

дорад”. 

Забоншиноси намоёни тоҷик Н.Маъсумӣ дар “Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии 

тоҷик” зимни таҳқиқи забон ва услуби “Марги судхӯр”-и устод Айнӣ ба хулосаи зерин омадааст: 

“Дар забони “Марги судхӯр” ин гуна муносибатҳои мазмунӣ ва грамматикӣ бо се роҳ ифода 

меёбанд: а) ба воситаҳои баёнияҳои истисноӣ (аъзоҳои истисноии ҷумла), б) ба воситаи 

ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ва в) ба воситаи ибораҳои сифати феълӣ ва масдарӣ. Таносуби 

истеъмолии ин шаклу тарзҳои ифода қариб баробар аст. Чи қадар ки зиёд кор фармуда шудани 

ҷумлаҳои мураккаби тобеъ (хусусан бо пайрави муайянкунанда) ҳамчун аломати равияи услубии 

нависанда дар мураккабии сохти синтаксисии тасвир намоён шуда истад, бисёр ба кор бурдани 

ибораҳои сифати феълӣ ва масдарӣ ҳамон андоза содагии сохти синтаксисии ҷумлаҳои сода ва 

характери гуфтугӯии онро далолат мекунад. Дар ин миён дар тарзи ифодаи ибораҳои сифати 

феълӣ ва масдарӣ хусусияти хоси забонӣ ва услубии Айниро ҳам дидан мумкин аст”. 

Ва илова менамояд: “Ибораи сифати феълӣ дар ифодаи мазмун моҳиятан худи он вазифаро 

адо мекунад, ки ба зиммаи ҷумлаи мураккаби тобеи пайрави муайянкунанда гузошта шудааст. 

Мазмуни эзоҳӣ дар ҷумлаи мураккаб ба шакли ҷумлаи алоҳида ифода меёбад, ки он моҳиятан ба 

сарҷумла тобеъ аст, онро пайравӣ мекунад ва дар тарзи баён хусусияти тасвирӣ мебахшад. Ин 

гуна мазмунҳои баёнӣ ва муайянкунанда бо ибораи сифати феълӣ ҳам ифода меёбанд. Дар ин 

сурат дар баробари тағйир ёфтани шакли грамматикии ифода характери баёнӣ ва тасвирии он 

ҳам як андоза дигар мешавад, ки вай, пеш аз ҳама, ба сифати феълӣ ва вазифаҳои грамматикии 

он дар ҷумла дахл дорад”. 

Ду тарзи ифодаи як ибора: “аз тарафи Когон ояндагонро” ва “ояндагони аз тарафи Когон”-ро 

муҳаққиқ чун намуна оварда, андешаашро чунин хулоса мекунад: “Ҳар дуи ин тарзи ифода ҳам 

аз ҷумлаи мураккаби тобеи муайянкунандадор гирифта мешавад: Одамонеро, ки аз тарафи Когон 

омада истода буданд, аз назар мегузаронид. 
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Ба андешаи мо, муҳаққиқ бо назардошти фарқ доштану ду тарзи ифода буданашон ибораҳои 

мазкурро муродиф нагуфтааст, ки комилан дуруст аст. Воқеан, на ҳамеша ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ бо пайравро ба ибораи сифати феълӣ ва масдарӣ баргардонидан имконпазир аст. Баъзан 

ибораҳо муғлақ мегарданд ва равонии баён халал меёбад. Профессор Б. Камолиддинов дар асари 

таҳқиқотии хеш “Забон ва услуби Ҳаким Карим” чунин менигорад: “Гоҳе ибораҳои сифати 

феълӣ дар забони асарҳои Ҳаким Карим аз ҳад зиёд тафсил меёбанд, ки ин ба равшании ифодаи 

фикр ва равонии баён халал мерасонанд. Дар ин гуна ҳолатҳо ба воситаи ҷумлаҳои пайрав ифода 

кардани матлаб беҳтар аст” (Мисолҳо барои намуна оварда шудаанд.) 

Профессор Р. Ғаффоров таъкид месозад, ки аз кадом тарзи баён истифода бурданро 

нависанда худ интихоб менамояд ва ба махсусияти услуби ӯ марбут аст. Дар замина чунин 

менависад: “Мушоҳида нишон медиҳад, ки Раҳим Ҷалил, асосан, дар сохтани ҷумлаи сода ва 

ҷумлаҳои мураккаби камтаркиб маҳорат зоҳир намудааст, аммо дар тартиб додани ҷумлаҳои 

сертаркиба ин гуна ҳунарнамоии ӯ кам дида мешавад. Аз ин ҷост, ки кӯшиши ӯ дар бобати 

бештар ба кор бурдани ҷумлаҳои мураккаби сертаркиба дар романи “Шӯроб” ҳамчун ҳодисаи 

бемаврид тағйир додани услуб натиҷаи манфӣ додааст”. 

Муҳаққиқон Х. Ҳусейнов, К. Шукурова дар “Луғати терминҳои забоншиносӣ” зери банди 7-

уми моддаи “Синонимия”, ки “Синоними синтаксисӣ” ном дорад, чунин шарҳ пешниҳод 

кардаанд: “Дар забонамон, маҳз дар ҷумла, ибораҳои гуногун (саёҳати бегоҳӣ-- бегоҳӣ саёҳат 

кардан; меҳмонон аз Москва-- меҳмонони москвагӣ, бачаи яксола-- яксола бача, пиёла барои 

чойхӯрӣ--пиёлаи чой; фрунзевор ҷасур- Фрунзе барин ҷасур); ҷумлаҳои пайрав бо ибораҳои 

сифати феълӣ ё масдарӣ (хонае, ки намуда истодааст... хонаи намудаистодагӣ; баъд аз он ки 

шумо омадед- баъд аз омадани шумо) ҳатто синонимияи аъзоҳои ҷумла аз ҷиҳати сохт (маро рӯзе 

ҳикоят кард -- ба ман рӯзе ҳикоят кард) ба назар мерасанд. Бояд гуфт, ки маънан ба якдигар 

наздик будани сохти синтаксисӣ, ба мисли синонимҳои лексикӣ, маънои як будани онҳоро 

надорад. Онҳо, албатта, аз ягон ҷиҳат тобишҳои маъноӣ ё услубӣ ҳеҷ набошад, аз ҷиҳати дараҷаи 

истеъмол фарқ карда меистанд”. 

Ҳамин фикрро Д. Е. Розентал, М. А. Теленкова дар “Словарь- справочник лингвистических 

терминов” зери моддаи “конструксияи синонимӣ” айнан овардаанд. Мебинем, ки дар мавриди 

муродиф будани ҷумлаҳои пайрав бо ибораҳои сифати феълӣ ва масдарӣ забоншиносони рус дар 

як андеша нестанд. Ва нуқтаи назари олимони тоҷик низ дақиқ нест. Иддае муродиф мегӯянду 

боз чандин фарқи онро зикр мекунанд, яъне қариб ҳамаи онҳо баробар набуданро тасдиқ 

менамоянд. Дарвоқеъ, агар ба қолаб, яъне сохтор ва тарзи баён ба мулоҳиза нигарем, ҷумлаҳои 

сода (ҷумлаҳои пайрав) бо ибора муродиф намешаванд. Масалан, ба кадом далел ҷумларо 

муродифи ибора аст гуфтан мумкин аст, дар ҳоле ки аз бисёр ҷиҳат онҳо аз ҳамдигар фарқ 

доранд? Ҳақ ба ҷониби устод Н. Маъсумӣ аст, ки онро ду тарзи ифода номидааст! 

Воқеан, дар китобҳои “Забони тоҷикӣ” барои мактаби миёнаи солҳои пешин қазияи мазкур 

”ба ибораи сифати феълӣ ва масдарӣ баргардонидан ё табдил додани ҷумлаҳои пайрав” 

номгузорӣ гардида буд. Феълан фасли 35-уми китоби “Забони тоҷикӣ” барои синфи 9-уми нашри 

соли 2018 “Муродифоти ҷумлаҳои пайрав бо ибораҳо” унвон дошта, чунин маълумотро фаро 

гирифтааст: “Забон на танҳо аз ҳисоби муродифоти лексикӣ (луғавӣ) такмил меёбад, инчунин 

дар натиҷаи ҳаммаъноии воҳидҳои гуногуни наҳвӣ низ бой мегардад”. 

Дар забони тоҷикӣ баъзе ҷумлаҳои пайрав аз ҷиҳати вазифаю мазмун ба ибораҳои озоди 

наҳвӣ наздик мебошанд. Ин хусусияти онҳо имкон медиҳад, ки онҳоро бе душворӣ ба ибораҳои 

муродифиашон баргардонем. 

Муқоиса кунед: 

Ҷумлаи мураккаби тобеъ   Ҷумлаи сода бо ибораи 

  пайрави масдарӣ 

Падарам, дар ҳолате ки аз   Падарам дар ҳолати аз 

дидори дӯсташ шод буд,   дидори дӯсташ шод будан  

ба модарам гуфт. (С.А.)  ба модарам гуфт.  



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №4, апрели соли 2021 42 

Ҳамвазифагии чунин воҳидҳои наҳвӣ барои рангорангии тарзи баён, ифодаи тобишҳои 

гуногуни маъноию услубӣ аҳамияти калон дорад. Нависанда ва ё гӯянда ҳангоми баёни фикр 

вобаста ба мақсаду мароми тасвир аз ин воҳидҳои муродифӣ ба таври мувозӣ истифода мебарад. 

Масалан, устод Айнӣ дар повести “Одина” айнан як мақсадро бо ду тарзи ифода дар як ҷо бо 

ҷумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда, дар ҷойи дигар тавассути ҷумлаи сода бо 

ибораи сифати феълӣ баён кардааст” (Мисолҳо пешниҳод шудаанд (10, с.85). 

Аввалан, ҷумлаҳо ин ҷо муродиф нестанд, балки гуна ё тарзу варианти ифода мебошанд. 

Сониян, аслаш ҷумлаи мураккаби тобеъ ба ҷумлаи сода баргардонида шудааст. Дар китоби 

“Забони тоҷикӣ” барои синфи 11-уми нашри соли 2018 таҳти унвони “Муродифоти воҳидҳои 

дигари забон” чунин омадааст: “Воҳидҳои наҳвии забон низ дар ифодаи муносибатҳои маъноӣ 

бо ҳамдигар муродиф мешаванд: орзуи ягонаи Раҳимабегим// ягона орзуи Раҳимабегим// 

Раҳимабегимро орзуи ягона// Раҳимабегима орзуи ягонааш // Бо чашми хирад бояд дид ҷаҳон// 

Ҷаҳонро бо чашми хирад дидан лозим аст. 

Ибора ҳеҷ гоҳ муродифи ҷумла буда ва шуда наметавонад, зеро онҳо аз рӯйи фарогирии 

ахбор ва қолаб аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Агар фарқи ҷумлаҳои пайрави 

муайянкунанда, мубтадову хабар ва пуркунандаю ҳолҳоро аз ибораҳои сифати феълию масдарӣ 

ва феълиҳолӣ муайян карданӣ шавем, асосан, ба ин омилҳо, ки мабнӣ ба хулосаи олимони 

мазкур мебошад, такя бояд кард:  

- ибора ва ҷумла ҳар кадом воҳидҳои гуногуни синтаксисианд; 

- ҷумлаҳои пайрав, қабл аз ҳама, қолабу сохтори ҷумларо, ки нависанда таълиф кардааст, 

нигоҳ медоранд; 

-ҷумлаҳои пайрав мубтадо ва хабар, асосан, мубтадою хабари алоҳида доранд, яъне дар 

байнашон муносибати предикативӣ мавҷуд аст; 

- ҷумлаҳо дар таркибашон метавонанд, чандин аъзои пайрав дошта бошанд, ибораҳо аз ин 

хусусият орианд; 

- ҷумлаҳо аз рӯйи фарогирии мазмун имконияти васеъ доранд, бинобар ин, дорои имконияти 

васеи ифодаи тобишҳои маъноӣ мебошанд, ибораҳо ин хусусиятро соҳиб нестанд; 

- барои такмилу пурратар кардани маъно ҷумлаҳо шаклҳои гуногуни тасрифии феъл ва дигар 

ҳиссаҳои нутқро дар бар мегиранд; 

- нисбат ба ҳоли сабаб, шарт ва хилоф дар ҷумлаҳои сода мавқеъ ва дараҷаи истеъмоли 

васеътар доранд; 

- дар байни ҷумлаҳои пайрав ва аъзоҳои ҷумлаи сода ду муносибат мушоҳида карда 

мешавад: якум, агар вазифаи грамматикии онҳоро тағйир диҳем, ҷумлаи пайрав ба аъзои 

тафсилии ҷумлаи сода бармегардад; дувум, ҷумлаҳои пайрав ва аъзоҳои ҷумла, асосан, вазифаи 

умумӣ дошта бошанд ҳам, баъзе хусусиятҳои грамматикии ҷумла имкон намедиҳад, ки ҳамеша 

яке ба дигаре баргардонида шавад; 

- баъзе ҷумлаҳои пайрав дар таркиби ҷумлаи сода аъзои мувофиқ ва ҳаммаъно надоранд, 

бинобар ин, муносибати муродифӣ дошта наметавонанд. Ҷумлаи пайрави натиҷа мавҷуд бошад 

ҳам, ҳоли натиҷа нест; 

- ибора аз ду ва зиёда калима ташкил меёбад, вале ҷумлаи пайрав баъзан ба воситаи як 

калима ҳам ифода ёфта метавонад (бо сабаби ҳаҷман калон нашудани мақола мисолҳо пешниҳод 

нашуданд); 

- ибора ҳамчун калима вазифаи як аъзои ҷумларо адо мекунад ва аз ахбору ҳукм дар бораи 

ин ё он ҳодисаву воқеа орӣ аст. Аммо ҷумлаҳои пайрав бар хилофи ибораҳо дар бораи чизу 

ҳодисаҳо ахбор медиҳанд; 

 - ибораҳо фақат дар таркиби ҷумла истеъмол шуда, маънои мушаххастарро ифода мекунанд. 

Ҷумлаҳои пайрав бе сарҷумла ҳам омада, доир ба чизе ё ҳодисае ахбор медиҳанд. Дар онҳо 

фикри нисбатан пурра ифода мешавад, ки чунин хусусиятро дар ибора дидан мумкин нест; 
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- дар таркиби ҷумлаи пайрав калима ва ҳиссачаҳои модалӣ омада, бо сиғаҳои феълӣ 

муносибати гӯяндаро нисбат ба фикри гуфташуда ифода менамоянд. Дар таркиби ибораҳо 

калимаву ҳиссачаҳои модалӣ омада наметавонанд; 

- ҷумлаҳои пайрав дорои субъекти (фоил ё мубтадои) махсус мебошанд, аммо ибораҳо 

субъекти грамматикӣ надоранд; 

-азбаски ҷумлаҳои пайрав дорои мубтадову хабаранд, ҳамеша бо оҳанги махсус баён 

мешаванд. Дар ибора чунин оҳанг вуҷуд надорад; 

- ва, ниҳоят, зимни ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда, мубтадою хабар 

ва ҳолҳоро ба ҷумлаҳои сода баргардонидан чанд ҳодисаи забонии дигар: ихтисори пайвандаки 

“ки”, илова гаштани пасоянди “-ро” ва ғайраҳо рух медиҳанд.  

 Аз далелҳои оварда чунин бармеояд, ки ибора ҳеҷ гоҳ муродифи ҷумла буда ва шуда 

наметавонад. Сабабҳояш ба таври умумӣ ва асоснок дар боло зикр шуданд. Аз ин лиҳоз, мавзӯи 

китоби дарсии “Забони тоҷикӣ”-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ наметавонад, ки “Муродифоти 

ҷумлаҳои пайрав бо ибораҳо” бошад ва он тасҳеҳ мехоҳад. Агар мо бихоҳем, ки тибқи талаботи 

Стандарти фаннӣ ва фасли “Нутқи мураттаб”- и барномаи таълим кор кунем, беҳтар аст, ки 

мавзӯъ таҳти унвони “Ба ҷумлаи сода баргардонидани ҷумлаи мураккаби тобеъ” пешниҳод 

гардад. Дар ин сурат чанд амали дуруст ба роҳ монда мешавад. Аввалан, мавзӯъ дурусту воқеӣ 

муаррифӣ мегардад, сониян, кори амалӣ ба ҳадаф, сареҳан ба инкишофи нутқи хаттии 

хонандагон мусоидат мекунад, севум, супоришҳои пешниҳодшуда, ки аз муҳтавои унвони 

мавзӯъ бармеоянд: “Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо пайрави муайнкунанда ва ҷумлаҳои пайрави 

ҳолро ба ҷумлаҳои сода баргардонед: Чӣ ҳодисаи забонӣ рух доданро шарҳ диҳед. Аз ҷумлаҳои 

содаи зерин (ҳар ҷумлаи сода ҷудогона бо рақами 1. ва 2. ишора мегардад) ҷумлаҳои мураккаби 

тобеъ тартиб диҳед ва ҷумлаҳои пайрави онҳоро муайян созед ва ғайраҳо” иборат хоҳанд шуд. 

Матлаби дигар, ки ишора ёфт, муродиф шудани ҷумлаи сода ба ҷумлаи мураккаб мебошад. 

Дар китоби дарсии “Забони тоҷикӣ”-и нашри соли 2018 барои синфи 11 омадааст: “Чунонки дар 

фасли муродифоти луғавӣ ишора кардем, як матлабро дар забон чанд тариқа ифода кардан 

мумкин аст. Қолабҳои ифода аз ҷиҳати сохтори наҳвӣ фарқ дошта, вале ба як муносибати 

маъноӣ далолат мекунанд. Чунин ифодаҳоро муродифҳои наҳвӣ меноманд: Ман ба шаҳри 

Душанбе барои хондан омадаам.//... хонданӣ омадаам//... мехонам гуфта омадаам//... омадаам, то 

ки хонам//... барои он омадаам, ки хонам. Ин тарзҳои баёни фикр аз хусусияти созгории сохтори 

наҳвии забони тоҷикӣ ва доираи васеи имконоти ифодаи фикр гувоҳӣ медиҳанд. Ҳар кадоме аз 

он тарзҳои ифода дар забони гуфторӣ ва навишторӣ мавқеи муайяни истифода доранд” 

(саҳ.115). Муаллифи ин навиштаҳо худ таъкид месозад, ки қолабҳои ифода аз ҷиҳати сохтор ва 

тарзи ифода фарқ доранд. Мавқеи истифодаашон ҳам гуногун аст. Пас саволе ба миён меояд, ки 

чӣ гуна қолабу тарзи ифода гуногун асту муродиф мешудааст, дар сурате ки мавқеи корбурди 

ифодаҳои мазкур низ гуногун мебошад? Мисолҳои дигари пешниҳодшуда ҳам муродиф буда 

наметавонанд. Ва ё ҷумлаҳои: Ин хабари хуши корвониён ҳамаро хотирҷамъ карда ба ҳаракат 

овард. – Ҳама аз ин хабари хуши корвониён хотирҷамъ шуда ба ҳаракат даромаданд. Ин 

ҷумлаҳоро низ сохтори муродифӣ (синонимические конструксия) гуфтан, ба назари мо, нодуруст 

аст. Чунин ҷумлаҳоро муродиф ҳисобидан дур аз воқеияти илмист. 

Дар анҷом бояд арз кунем, ки мо андешаҳои худро мухтасаран баён кардем, то ки дар қадами 

аввал аз пешниҳоду таълими чунин муродифҳои “бофтаю сохта” дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ (дар синфҳои 5 – 11) пешгирӣ шавад. Сониян, мехостем, ки наҳвшиносон пиромуни 

нуктаҳои фавқ ақидаашонро баён намоянд, то ки хонандагонро гумроҳ накунем. Дидактика ва 

принсипҳои дидактикӣ талаб менамоянд, ки танҳо истилоҳоти дар илм 

пазируфташуда мавриди истифода қарор дода шаванд ва дар синф ба истифода 

бурдани истилоҳоте, ки ба илм мухолифат доранд, иҷозат дода нашаванд. 

Сайдамир АМИНОВ –  

номзади илмҳои педагогӣ, 

узви вобастаи АТТ 
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ТАЪРИХ  
  

ИҶЛОСИЯИ XVI ШӮРОИ 

ОЛӢ ВА НАҶОТИ 

МИЛЛАТ 
(Ба озмун) 

 

 Ин падида дар ибтидои солҳои 90-ум 

айнан ба Тоҷикистон низ хос буд. Гузашта аз 

ин, бархе давлатҳои манфиатхоҳ, бо 

пуштибони аз ҳаракату ҳизбҳои ба ном 

демократию исломӣ, барои тадбиқи 

ҳадафҳояшон вазъи мамлакатро боз ҳам 

мураккабтар гардонданд. Чунин ранг 

гирифтани кор оқибат мамлакатро ба ҷанги шаҳрвандӣ овард. Соли 1992 барои миллати мо соли 

пур аз фоҷеа буд. Ҷанги шаҳрвандӣ авҷ гирифт. Ин ҳолат давлати тозаистиқлоли моро ба 

парокандашавӣ ва миллатро ба ҳолати нестшавӣ рӯ ба рӯ намуд. Ҳукумати бо ном «Муросои 

миллӣ», ки 10 май таъсис ёфта буд, коре карда натавонист. Баръакс, худи ҳамон рӯз дар пойтахт, 

дар назди бинои Кумитаи амнияти миллӣ миёни тарафҳои муқобил бархӯрди хунин ба амал 

омад. Мухолифин 31 август бинои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро тасарруф намуда, молу 

мулки онро ғорат карданд. 7 сентябр ҳангоми ба Хуҷанд фирор намуданаш Президенти вақти 

ҷумҳурӣ Раҳмон Набиев дар фурудгоҳи шаҳри 

Душанбе аз тараф гурӯҳи мусаллаҳ ба таври 

маҷбурӣ ба аризаи истеъфо имзо гузошт. 

Рӯзҳои 24 ва 25 октябри ҳамон сол собиқ раиси 

Шӯрои Олӣ С. Кенҷаев бо қувваҳои махсус ба 

шаҳри Душанбе ҳуҷум намуд.  
 Ҳамаи ҳодисаҳое, ки мухтасаран дар боло 

зикр шуданд, шаҳодат аз он медоданд, ки дар 
воқеъ, вазъи мамлакат ҳамаҷониба дар хатар 
қарор дошт. Ба ғайр аз ин, дар он айёми 
мушкил ҳеҷ як қуввае натавонист пеши роҳи ин бадбахтиро бигирад. Баръакс, он созмону 
ҳаракат ва ҳизбҳое, ки даъвои ватандорию давлатдорӣ ва миллатдӯстӣ мекарданд, ба оташи ҷанг 
равған мерехтанд. Дар чунин айёми даргириҳо, бо мақсади бартараф намудани мушкилоти 
бавуқӯъомада ва таҳкими давлатдории навини тоҷикон масъалаи баргузор намудани Иҷлосияи 
XVI Шӯрои Олӣ, даъвати дувоздаҳум пеш омад. Ягона маконе, ки дар Тоҷикистон оромтар буд, 
ин шаҳри Хӯҷанд ба ҳисоб мерафт. Аз ин лиҳоз, кори Иҷлосия аз рӯзи 16 ноябри соли 1992, 
соати 1000 пагоҳӣ таҳти роҳбарии Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Акбаршоҳ 
Искандаров дар Қасри Арбоби ба номи С. Ӯрунхоҷаев оғоз ёфт. Аз 230 вакил 197 нафари он 
иштирок намуданд. Қайд намудан бамаврид аст, ки бинобар сабаби бесуботии минтақаҳои 
гуногуни Тоҷикистон омадани вакилони мардумӣ ба Хуҷанд хеле мушкил буд. Яке аз 
иштирокдорони Иҷлосия, собиқ вакили мардумӣ аз ҳавзаи №186-и ноҳияи Колхозобод 
(Ҷалолиддини Балхӣ) Эшбурӣ Эсанқулов мушкилиҳои он рӯзҳоро ба хотир оварда, аз ҷумла, 
чунин иброз дошт: “Ба иҷлосия рафтани мо, вакилон, худ як мушкилоти гарон буд. Ҷойи зисти 
ман навоҳии онвақтаи Колхозобод, бо Ҷиликӯл, Қумсангир, Панҷ, як қисми Бохтар дар дасти 
мухолифин қарор дошт ва мо озодона баромада наметавонистем. Даҳҳо пости ғайриқонунӣ дар 
роҳ ташкил шуда буд. Бинобар ин барои он ки маро нашиносанд, ҷомаи кӯҳна пӯшида, ҳамроҳи 
шодравон Файзалӣ Гурезов гоҳ пиёдаву гоҳ савора дар давоми ду рӯз ба шаҳри Кӯлоб рафтем ва 
аз он ҷо ба Хуҷанд роҳ ёфтем”. 

Пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ 

дар Тоҷикистон низ мисли дигар давлатҳои 

акнун собиқ ИҶШС вазъияти сиёсию 

иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ба буҳрон 

гирифтор шуд. Сабаби ба вуҷуд омадани 

чунин авзоъро метавон дар бетаҷрибагии 

сиёсии роҳбарияти Ҳукумати марказӣ ва 

давлатҳои иттифоқӣ донист. 

Ҳамон тавре ки маълум аст, шахсияти 

эшон дар дастгоҳи сохтори шӯравӣ ва дар 

фазои идеологияи коммунистӣ шакл 

гирифта, дар шароити нав, ки ташаккули 

давлатҳои миллӣ ба миён омада буд, 

муносибати чандон дуруст карда 

наметавонистанд. 



  

 

45 «Маорифи Тоҷикистон» – №4, апрели соли 2021 

Бо вуҷуди мушкилиҳо мардуми Тоҷикистон аз рафту натиҷаҳои ин иҷлосия умеди зиёд 
доштанд. Нафарони касбу кори гуногун, аз ҷумла, қисме аз зиёиён бо масъулияти баланди 
ватандӯстӣ ва бо мақсади ҳарчӣ зудтар бартараф сохтани нобасомониҳои мавҷуда бе ягон 
даъвати расмӣ дар кори иҷлосия ҳозир шуданд. Дар як вохӯрияш яке аз иштирокдорони иҷлосия, 
собиқ муовини раиси Шӯрои Олӣ Абдулмаҷид Достиев хотироти худро чунин ба ёд овард: “Ҳеҷ 
гоҳ фаромӯш намекунам, ки Толибов ном шахс, раиси ҷамъияти тарбиягирандагони хонаҳои 
бачагони Тоҷикистон аз ноҳияи Кофарниҳон ва нафари дигар бо номи Абдураҳмон, ки аз як пой 
маҳрум буд, аз шаҳри Душанбе бо асобағал барои иштирок дар Иҷлосия ба Хуҷанд рафта 
буданд”. Азбаски пешвоёни мухолифин аз аланга гирифтани ҷанг манфиатдор буданд, ба кори 
иҷлосия ва натиҷаҳои он хушбин набуданд. Дар воқеъ, он айём баъзе қувваву шахсиятҳои 
алоҳида ҳамагуна ҳаракат ва талошҳоеро, ки ваҳдату оромиро дар мамлакат талқин кардаву 
хилофи хости онҳо буданд, ҷонибдорӣ накарданд. Дар байни баъзе вакилон, кормандони давлатӣ 
низ чандон ҳамдигарфаҳмии комил вуҷуд надошт. Профессор Усмонҷон Ғаффоров ин масъаларо 
ба таври зайл шарҳ медиҳад: “Он рӯзҳо ҳатто дар ҷомеа, бахусус, дар парлумон ва Ҳукумат се 
гурӯҳи гуногун ба вуҷуд омад: якум, онҳое, ки дар сари вазифа буданд; дуюм, онҳое, ки такя ба 
қувваҳои беруна мехостанд, ҳокимиятро ба даст оваранд ва дар ин роҳ аз зӯроварӣ низ даст 
намекашиданд; сеюм, гурӯҳе, ки дар ҳолати номуайяни интизори устувор шудани ин ё он гурӯҳ 
буда, мавқеи бетарафиро ишғол мекарданд”.  

 Ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда, иҷлосия кори худро то 2 декабри соли 1992 идома 
дод. Дар Иҷлосия 23 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифта, 74 санади меъёрӣ – ҳуқуқӣ доир 
ба такмили тамоми системаи сиёсии ҷамъият ва давлат қабул гардид. Дар рӯзи аввал як ҷаласаи 
мардумӣ баргузор гардид, ки онро Маҷлиси миллӣ номиданд. Дар ин маҷлис Раиси Шӯрои Олӣ 
А. Искандаров, ректори ДДТТ ба номи А. И. Сино Ю. Исҳоқӣ, раиси собиқадорони ҷангу 
меҳнати вилояти Суғд (собиқ Ленинобод) Рифъат Ҳоҷиев, ходими сиёсию ҷамъиятӣ Н. 
Зарифова, ректори Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа Н. Салимов, Шоири халқии Тоҷикистон М. 
Қаноат, раиси ВМКБ Ш. Шоҳдавлатов, раиси ҲК Тоҷикистон Ш. Шабдолов, раиси ҷамъияти 
“Пайванд” академик М. Осимӣ, раиси вилояти Кӯлоб ва вакили мардумӣ Эмомалӣ Раҳмон ва 
дигарон суханронӣ намуданд. Суханронии расиси вилояти Кӯлоб Эмомалӣ Раҳмон, ки аз вазъи 
ногувору дар муҳосираи иқтисодӣ мондаи мардуми ин вилоят қисса мекард таъсирбахш буд. 
Зимни суханронии хеш Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд, ки ҳамаи ин ҷангу кашмакашиҳо барои 
мансаб мебошад. Аз ҳозирини дар толор буда эҳтиромона хоҳиш намуданд, ки курсиро сарфи 
назар кунанду пайи ободии давлату миллат шаванд.  

 Яке аз муҳимтарин масъалаи иҷлосия бозхонди Раиси Шӯрои Олӣ А. Искандаров ва ба ин 
вазифа интихоби нафари дигар буд. Пас аз баҳсҳои тӯлонӣ бо Қарори Шӯрои Олӣ А. Искандаров 
рӯзи 19 ноябр аз вазифаи ишғолнамудааш сабукдӯш гардид. Бо таклифи раисикунандаи иҷлосия 
масъалаи навбатӣ интихоби раиси нави Шӯрои Олӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. Худи 
ҳамон рӯз намояндаи халқ Абдувоҳид Мирзоев аз ҳавзаи интихоботии Хонақоҳ, № 47-и ноҳияи 
Ҳисор, аз номи намояндагони шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои Ҳисору Шаҳринав ба сухан 
баромада, номзадии вакили халқ Эмомалӣ Раҳмоновро ба вазифаи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбарӣ намуд. Дар ин ҳангом вакили дигар Хайруллобек Ғафуров аз ҳавзаи 
интихоботии Варзоб, № 11-и шаҳри Душанбе, номзадии Иззатулло Ҳаёевро пешниҳод кард. 
Аммо И. Ҳаёев, зимни баромади хеш ин таклифро як навъ бозии сиёсӣ номида, бо баҳонаи хуб 
набудани вазъи саломатиаш номзадии худро бозпас мегирад.  

Ҳамин тавр, дар натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ аз 197 вакил 186 нафар ба ҷонибдории 
Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд ва эшон Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 
шуданд. А. Мирзоев моҳи ноябри соли 2007 дар яке аз навиштаҳои худ ба унвонии муаррих У. 
Ғаффоров доир ба ин пешниҳоди худ хотироташро чунин қайд мекунад: “Мо оид ба пешбарии 
номзад ба Раиси Шӯрои Олӣ машварату маслиҳатҳои пешакӣ надоштем. Аммо як суханронии 
Эмомалӣ Раҳмон ба ман хеле писанд омад. Ӯ ин қадар дилсӯзона баромад кард, ки дили ҳама 
реш – реш шуд”.  

 Дар аввалин суханронии худ Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси Раиси Шӯрои Олӣ доир ба дӯстию 
бародарӣ ва ваҳдати миллӣ суҳбат карда, аз ҷумла, чунин гуфт: “Оғози кори худро аз сулҳ сар 
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хоҳам кард. Ман тарафдори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд мебошам. Мо ҳама бояд ёру 
бародар бошем, то ки вазъиятро ором намоем”. Аз 20 –уми ноябр кори иҷлосияро раиси 
тозаинтихоби Шӯрои Олӣ оғоз бахшид. Бо ҳамин тартиб масъалаҳои минбаъда бо як низоми 
муайян таҳлил шуда, доир ба онҳо қарорҳои дахлдор ва таърихӣ қабул гардид. Аз ибтидои ба 
сари қудрати сиёсӣ омадан, аллакай эҳсос мегардид, ки ин фарзанди баори миллат барои ҳамин 
миллат зода шудааст. Агарчанде яке аз сабабҳои ҷанги шаҳрвандӣ мансабталошии тарафҳои 
даргир бошад, аммо ҳолати ба вуҷудомадаи он шабу рӯзи мамлакатро дида, бисёриҳо аз 
вазифаҳои баланди давлатӣ даст кашиданд. Аз рӯи таҳлили манбаъҳои таърихӣ, дар рафти 
иҷлосия 28 нафар аз соҳиби вазифаҳои баланд шудан даст кашиданд. Худи Сарвари кишвар, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 15 –умин солгарди Иҷлосияи XVI иброз дошта 
буданд, ки “Ҳеҷ гоҳ аз ёдам намеравад он лаҳзаҳое, ки даҳҳо нафар шахси дар мактаби сиёсат 
обутобёфта ва дар зинаҳои гуногуни роҳбарӣ фаъолият карда, аз қабули ин ё он вазифаи 
давлатие, ки Раиси нав интихобшудаи Шӯрои Олӣ ва сардори давлат пешниҳод менамуд, даст 
мекашиданд”. А. Достиев хотираҳои худро доир ба ҷасорати ин шахсияти таърихӣ чунин баён 
мекунанд: “Рӯзҳои хеле душвори баргузор гардидани Иҷлосияи сарнавиштсози XVI, ки дар 
давоми он аз нахустин рӯз ба сифати Раиси котибот фаъолият доштам, чигуна ба ҳайси Раиси 
Шӯрои Олӣ интихоб шудаани Эмомалӣ Раҳмоновро ҳамеша ба ёд меораму ба худ меандешам, ки 
чӣ қадар ҷасорату матонат ва ҷавонмардӣ лозим буд, то дар чунин ҳолати фалокатбор фарде ин 
масъулиятро ба дӯши худ гирад”. 

Собиқадори меҳнат ва иштирокчии иҷлосия Адолат Раҳмонова атрофи ҳамин масъалаи 
мавриди назари мо андешаҳояшро ба таври зайл иброз мекунад: “Дар он солҳо ин кас (Эмомалӣ 
Раҳмон дар назар аст. Д. М.) сиёсатмадори варзида набуданд, лекин аз лаҳзаҳои аввал, аз толор 
ба минбар баромада, суханҳое гуфтанд, ки ягон сиёсатмадори варзида дар он шабу рӯз ҷуръат 
накарда буд, ки чунин гӯяд: “Ман ба Тоҷикистон сулҳ меорам!” Ин суханро танҳо шахсе гуфта 
метавонист, ки фидоии миллат бошад. Мардуме, ки дар толор нишаста буданд, як лаҳза хомӯш 
монданд. Ҳайрон шуданд, ки чӣ хел ин ҷавонмард бо дили пур муроҷиат карда истодааст, ки 
биёед, ба ҳамдигар дӯст шавем, тифоқ шавем, якҷоя Тоҷикистонро обод кунем”.  

 Ҳамин тавр, пас аз ин маҷрои давлатдории тоҷикон роҳи навро пеш гирифт, ки ин роҳ роҳи 
ҳаёти дурахшон, роҳи саодат, роҳи адолат, роҳи созандагӣ, роҳи ваҳдат ва роҳи худшиносию 
меҳанпарастӣ буд. Аз ин рӯ, ин иҷлосияро дар таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 
ҳақиқат, нуқтаи таҳаввул ва омили сарнавиштсоз ҳисобидан мумкин аст.  

Ба гуфтаи А. Достиев, ҳар бегоҳ Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сарвари кишвар бо чархбол ба 
маҳалҳои гуногуни ҷангзадаи Тоҷикистон рафта, барои таскини дили мардум бо эшон аз наздик 
суҳбат менамуд. Мулоқотҳои Сарвари давлат дар он солҳо як умед ё як шуълае аз ояндаи нек дар 
замири мардум ба вуҷуд меовард. Дар яке аз мулоқотҳои хеш бо мардуми ҷангзадаи ноҳияи 
Шаҳритус, ба ҳайси роҳбари давлат соли 1992, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта буданд: 
«Аз ҳамин ҷо дар хоки Афғонистон шаҳрвандони мо вафот кунанду мардуми бегона онҳоро ба 
хок супоранд ба нангу номуси мо намерасад. Ҳазорҳо нафар дар он ҷо мурдааст. Ҳазорсолаҳо 
мегузаранд миллати моро таъна мекунанд. Ҳар як нафаре, ки аз он ҷо гузарад, мегӯяд, ки ин 
гӯристонҳои мардуми тоҷик аст… То тинҷию амонӣ нашавад, то фарди охиринро аз дигар 
давлатҳо барнагардонем, ман худро ором ҳис намекунам».  

Дар аввалин муроҷиатномаи худ Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми кишвар гуфта буд: «Ман 
қасам ёд мекунам, ки тамоми донишу таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор 
шудани сулҳ равона карда, барои гул-гулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона хизмат 
мекунам. Барои ноил шудан ба ин нияти муқаддас, агар лозим шавад, ҷоннисорӣ мекунам, чунки 
ман ба ояндаи неки Ватанам боварӣ дорам».  

 Аз ин гуфтаҳо ба таври возеҳу равшан бармеояд, ки ӯ аз рӯзҳои аввал ба хуби ин 
масъулиятро, яъне масъулияти роҳбариро хуб дарк намуда, хизмат барои миллату давлатро қарзи 
виҷдонии худ мешуморид. Дар ин радиф файласуфи Чини қадим Конфутсий дуруст мефармояд, 
ки «Некон ба ҳукми виҷдон анҷоми вазифа мекунанд ва бадон ба хотири рутба ва мақом».  

 Ходими хизматнишондодаи маданияти Тоҷикистон ва яке аз иштирокчиёни иҷлосия 
Баҳриддин Аҳмадов хислатҳои беҳтарини инсонии роҳбари нави Тоҷикистонро аз ҳамон лаҳзаҳо 
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ҳис карда, хотироти худро рӯи қоғаз оварда, аз ҷумла, чунин менависад: “Бояд иқрор шуд, ки дар 
замони Шӯравӣ бо мансабдорони зиёд фаъолият карда бошам ҳам, дар симои ин роҳбари 
тозаинтихоби ҷавон – Эмомалӣ Раҳмон, қабл аз ҳама як фарди самимиву қалбаш саршор аз 
меҳру муҳаббати беохир ба халқу диёрашро бори нахуст дучор омадам”. 

 Ҷои зикр аст, ки баракси ҳамаи ин ҷонбозиҳо он гурӯҳҳои ҷудоихоҳ ё ба истилоҳ неруҳои 
аҳриманӣ пайи амалӣ сохтани нақшаҳои хеш мубориза бурда, ҳатто мехостанд, ки ба ҷараёни 
кори Иҷлосия халал расонида, чархи давлатдориро ба манфиати худ ва ҳаммаслаконашон давр 
занонад. Яке аз ин гуна нафарон, собиқ сарвазири Тоҷикистон Абдумалик Абдуллоҷонов буд. Бо 
роҳи ҳамдигарфаҳмию мувофиқа ҳал шудани масъалаҳои Иҷлосия ӯ ва ҳаммаслаконаш собиқ 
Раиси вилояти Ленинобод (Суғд) Абдуҷалил Ҳомидовро ба шӯр оварда, ба навиштаи А. Достиев 
“...аз номи вакилони мардумии вилояти Ленинобод ва роҳбарияти вилоят бо исрор таклиф кард, 
ки ин Иҷлосия баста шавад ва иштирокчиёни он ба маҳалҳои худ, аниқтараш ба “сангарҳои худ”, 
баргарданд ва ҳамон ҷо масъалаҳояшонро ҳал намуда, баъд ба Иҷлосия биоянд”. Яъне эшон роҳи 
ҳалли муаммоҳои миллиро бо дасти вакилони мардумӣ нахоста, ҳама корро ба манфиати худ ва 
хоҷагони хориҷии худ мехостанд ҳал намоянд. Дар солҳои минбаъда бо аъмоли зишти хеш онҳо 
чеҳраҳои ҳақиқии хешро нишон дода, хоинона аз Тоҷикистон фирор намуданд. Дар ҷараёни 
иҷлосия ва пас аз он чунин қувваҳои иртиҷоӣ ба кори Ҳукумати навин доим монеаҳо эҷод 
намуда, мехостанд садди роҳи ҳама ободкориҳо шаванд. Гурӯҳҳои манфиатдор дар водиҳои 
Қаротегину Вахш ва Дарвоз бо ҷангу ошӯбҳои хунин ба раванди шаклгирии давлатдории навини 
тоҷикон мушкилиҳо пеш меоварданд. Бинобар навиштаи собиқ вазири мелиоратсия ва хоҷагии 
оби ҷумҳурӣ Ҳикматулло Насриддинов “... мухолифини дохили мекӯшиданд, ки бо қатли як 
қатор одамони номдори ҷумҳурӣ обрӯи роҳбариятро резонанд ва дар назди оламиён исбот 
кунанд, ки ин ҳукумат низ қудрати роҳбарию ҳимояи халқро надорад”. Зикр намудан ба маврид 
аст, ки аксари чунин нақшаҳо дар беруни мамлакат таҳрезӣ мешуданд. Пойбанди қувваҳои 
хориҷӣ будани душманони Тоҷикистонро дар он солҳо, ахиран Сарвари кишвар, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 25-умин солгарди Иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. Пешвои миллат доир ба нобасомониҳои он 
айём дахл намуда, зикр намуданд: ки “Баъзе доираҳои манфиатдори дохилию хориҷӣ, аз ҷумла 
роҳбарони собиқ Ҳизби террористиву экстремистии наҳзат ва хоҷагону маблағгузорони онҳо, ки 
ташаббускори ҷанги шаҳрвандӣ буданд, барои ноил шудан ба ҳадафҳои нопоки худ, яъне ба сари 
мардуми мо таҳмил намудани мазҳаби бегона ва бунёди давлати исломӣ ба оташ равған 
мерехтанд”. Ин нуктаро ҳатто собиқ иҷрокунандаи вазифаи прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҳуқуқшиноси варзида Солеҳҷон Ҷӯраев, ки бо дастури Президенти вақти мамлакат 
Раҳмон Набиев роҳбари гурӯҳи тафтишотии ҳодисаҳои соли 1992 таъйин шуда буд, ҷонибдорӣ 
мекунад. Мавсуф дар яке аз мусоҳибаҳои худ бо рӯзноманигор А. Қаюмзод чунин иброз 
медорад: “Ман ҳамчун сардори бригадаи тафтишотии Прокуратураи генералии Тоҷикистон дар 
соли 1992 метавонам бигӯям, ки ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон бо дасти душманони берунаи 
Тоҷикистон, бо истифодаи мухолифин ва норозиҳо ва ҷинояткорон ташкил карда шуд. Онҳо 
соҳибихтиёрии давлат ва миллати Тоҷикистонро намехостанд. Намехостанд, ки давлат боқудрат 
бишавад ва амал кунад. Инро тафтишот муайян карда буд. Онҳо мехостанд, ки Тоҷикистонро 
дастнигар ва кисагӣ кунанд”. Инчунин, тафтиши натиҷаҳои ҳодисаи “Исёни Ҳоҷӣ Ҳалим” 
(сентябри соли 2015), иқрори ҷиноятпешагон Абдуллоев Абдуқодир (бо лақаби “Рустами 
норакӣ”), Ашрапов Тағоймурод (бо лақаби “Алӣ”), Қудратов Саймуҳриддин (бо лақаби “Авлиё” 
ва “Эшон”) ва Холиқов Хуршед, аъзои фаъоли ҲНИ Зарафо Раҳмонӣ, Эшони Қиёмиддини Ғозӣ 
ва ғайра тақвияти гуфтаҳои болост.  

Бо гузашти 25 сол аз ин ҳодисаи сарнавиштсози таърихи халқи тоҷик, 
вақт ҳамчун довари ҳақиқӣ исбот намуд, ки роҳи интихобнамудаи вакилони 
мардумӣ дар ин анҷумани саодатофарин роҳи ростину ваҳдатофарин будааст. 
Зеро маҳз ҳамин ҷаласаи таърихӣ буд, ки ба тамоми аркони давлатдории 
навини мо замина гузошт.  

Давлатшоҳ МАҲМУДОВ – 

 омӯзгори калони факултаи таърихи  
 ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
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БА ИФТИХОРИ 80-СОЛАГИИ 

УСТОД ЛОИҚ 

 

РАФИҚИ  

ҶАВОНИИ МАН 
 

Соли 1959 ман муҳассили курси дуюми 

факултаи таъриху филологияи Донишкадаи 

омӯзгории шаҳри Сталинобод будам. Лоиқ 

Шералиев пас аз хатми омӯзишгоҳ ба 

факултаи таъриху филологияи Университети 

давлатии Тоҷикистон ба номи В.И Ленин 

(ҳоло Донишгоҳи миллӣ) ҳуҷҷатҳояшро 

супорида буд. Ӯ 23- юми августи соли 1958 

ҷомадони на он қадар калони рангаш 

сурхчатоб дар даст вориди саҳни ҳавлии 

калони Донишкадаи омӯзгории ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло ба номи Садриддин Айнӣ) шуд. Дар 

саҳни донишкада мо, се нафар ӯро истиқбол гирифтем. Ману ҳамкурсам Ғоиб Сафарзода аз ҷой 

хеста, Лоиқро самимона ба оғӯш кашидем. Чеҳрааш гирифта, ғамгин менамуд. Ба сӯям 

нигариста, кӯтоҳакак гуфт:  

- Ако, имшаб ман бо шумо. 

 Бо Лоиқ ба иҷорахонаи ман омадем. Аз нақлаш маълум 

гардид, ки пас аз супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ аз 

комиссияи мандатӣ ӯро “афтондаанд”. Ҳуҷҷатҳояшро 

гирифта омадааст. Лоиқ гуфт, ки “ако, аниқтараш, маро 

нагузарониданд. Ба Панҷакент меравам, муаллимӣ 

намекунам, ба ягон кони маъдани водии Зарафшон рафта, 

коргар шуда кор мекунам”. Ман ба ӯ маслиҳат додам: - Ба 

техникуме даромада хонед, Шумо истеъдоди хуб доред. 

Биёед, пагоҳ ба ягон мактаби олии дигар равем, шояд илоҷе 

ёбем. Хафа нашавед, дӯстам! 

 Ман дар хонаи иҷоравӣ зиндагӣ мекардам, танҳо 

будам. Иҷорахонаам дар кӯчаи Толстой, дар қарибиҳои 

таҳсилгоҳам буд. Инҷо бо Лоиқ чою нон хӯрдему хобидем. 

Саҳари шанбе, пас аз субҳона ман ҷуръат карда, ҳуҷҷатҳои 

(делои) Лоиқро бо худ гирифта, ба назди устодам Носирҷон 

Маъсумӣ равона шудем. Устод ҷонишини директор оид ба 

илм буданд. Ба назди устод даромадан лозим шуд. 

Идораашон дар ошёнаи дуюм буд, баромадем. Дар назди 

дар қариб панҷ дақиқа истодем. Ман барои дарро кушода 

даромадан шарм мекардам. Устод дар курси якум аз 

адабиёти классикӣ дарс медоданд, маро мешинохтанд. Андеша кардам. Лоиқ ғамгин буд. Дари 

дуқабатаи чарминро оҳиста кушода, дар наздикии дар истодам. Дар садо надод. Устод чизе 

менавиштанд. Лаҳзае пас айнакашонро аз чашм гирифта, қуттии «Казбек» -ро кушода, як дона 

папиросро даргиронданду чашмашон ба ман афтод:  

-Ҳа, Қорӣ Исмат, чӣ хизмат? (Устод ба таври шухӣ гоҳ- гоҳ маро ҳамин хел ном мебурданд). 

Матлабамро гуфтам: 

Моҳи феврали соли 1955 дар омӯзишгоҳи 

омӯзгории шаҳри Панҷакент маҷлиси 

умумии донишҷӯён барпо гардид, ки дар он 

масъалаи дониш ва ахлоқи донишҷӯён 

мавриди муҳокима қарор дошт. Он солҳо 

танқид ва худтанқидкунӣ зиёд буд. Аз 

танқиди рафиқона касе намеранҷид. 

Донишҷӯён ба раёсати маҷлис бо шуҷоат 

савол дода, ҷавоб мегирифтанд. Аз ҷумла, 

донишҷӯи курси якум Лоиқ Шералиев ду 

саволи пурмазмун дода, аз ҷавобҳои 

устодонаш қаноатманд гардида буд. Акои 

Лоиқ-шарикдарсам Қоришарифи омӯзгор ва 

шикастабанд бо ман хеле рафиқи нағз буд. 

Ҳоло ҳам ба хонаҳои якдигар рафтуо дорем. 

Ба шарофати ӯ бо Лоиқ шинос шуда будам. 
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 - Устод, кори як рафиқам аз омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент каме бебарор 

омадааст. Аз шумо илтимос, агар дар ягон факулта ҷой бошад, барои қабул шудан ёрӣ расонед.  

Бояд бигӯям, ки устод Маъсумӣ пеш аз соли 1940 дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри 

Панҷакент шаш сол омӯзгорӣ карда будаанд. Устод пурсиданд: 

- Рафиқат дар куҷост? 

Гуфтам: 

- Дар беруни дар. 

- Гӯй дарояд. 

Лоиқро даъват кардам, даромада одоби саломро ба ҷо овард. 

Устод аввал аз саломатию ҳолу аҳволи омӯзгорони омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент 

пурсон шуданд. Алоҳида номи муаллими машҳури адабиёт Абдуҷаббор Шарифзодаро ба забон 

гирифтанд. Баъди саволу ҷавоб ба котиби комиссияи қабул, номзади фанҳои педагогика Бобо 

Исмоилов телефон карда, ба таври илова ба факултаи таъриху филологияи тоҷик, ба рӯйхати 

дохилшавандагон номнавис кардани номи Лоиқ Шералиевро супориш карданд. Мо бо хурсандӣ 

аз назди устоди ғамхору донишманд Носирҷон Асадович Маъсумӣ баромадем. Саҳарии рӯзи 

дигар ба назди бинои якошёнаи факултаи забону адабиёти рус омадем. Комиссияи қабул он ҷо 

буд. Дар ҳақиқат, номи дохилшаванда Лоиқ Шералиев дар рӯйхати фармонҳо сабт шуда буд. 

Хурсандии мо ҳадду канор надошт. Шояд ҳамин некиҳои устод Н.Маъсумӣ буд, ки Лоиқ баъд аз 

шоири баркамол шудан соли 1982 ба ёдбудашон ғазале навишт: 

Ту дил гум кардию аз кӯчаи дилдор бигзаштӣ, 

Ту гул гум кардию аз гӯшаи гулзор бигзаштӣ. 

Ду чашмонат ба роҳи ёр буд, аз шаб, то тамоми шаб,  

Ба ёди рӯйи субҳу соати дидор бигзаштӣ. 

Сухан ногуфта, дил накшода, ҷумла нотамом, афсӯс, 

Ба каф аз орзуҳо соғари саршор бигзаштӣ. 

Ғазалхону саҳитабъу суханпарварду базморо, 

Зи базми зиндагӣ вирди забон ашъор бигзаштӣ. 

Агарчи хоби маргат бурду субҳе чашм накшодӣ, 

Ту аз дунёи хоболуди мо бедор бигзаштӣ. 

Дилат абрешимӣ буду садоят низ абрешим, 
Чӣ беозор будию чӣ беозор бигзаштӣ. 

Лоиқ аз моҳи августи соли 1958 то аввали моҳи октябри соли 1959 бо ман дар як ҳуҷра 

мезист. (Соли 1959 барои таҷрибаомӯзӣ бо устод Тилло Пулодӣ ба ноҳияи Ҳисор рафтам. Пас аз 

ин Лоиқ бо ҳамкурсаш Дорои Дӯст то хатми мактаби олӣ дар хонаи Довуди куҳнадӯзи яҳудӣ 

мезист.) Хоначае, ки ману Лоиқ зиндагӣ мекардем, фарсуда буд. Мо як тахтаро аз ҳамсояамон 

талабида, дар бадани девор насб кардем. Китобҳоямонро он ҷо гузоштем. Соҳибхонаҳо – зану 

шавҳар калонсол ва бефарзанд буданд. Миллаташон рус буд. Қуттиҳои занбӯри асал, чанд мурғу 

заргӯш доштанд. Одамони нек буданд, вале афрӯхтани чароғи барқиро ба мо танҳо то соати 12-и 

шаб иҷозат медоданд. Мо маслиҳат карда, чароғи карасинӣ харидем. Баъзан то соати дуи шаб 

дарс тайёр мекардем. Дар ҳуҷраи хурд ҳарду фақирона зиндагӣ доштем. Камбизоат будем. Дар 

рӯзҳои кампулиамон ҳаққи қалам ба мо хеле ёрӣ мерасонд. Адибону муҳаррирони маҷаллаю 

рӯзномаҳо, радиои ҷумҳуриявию хориҷӣ Абдусалом Деҳотӣ, Абдумалик Баҳорӣ, Пӯлод Толис, 

Муҳиддин Фарҳат, Бобо Ҳоҷӣ, Ғоиб Қаландаров, Бобо Худойдодов, Қодир Наимӣ, Раҷабалӣ 

Кудратов, Мустафо Шарқӣ ва чанде дигарон ба навқаламони донишҷӯ ҳаққи қалам навишта, 

вазъияти донишҷӯёни эҷодкорро ба ҳисоб мегирифтанд. Ману Лоиқ аз меҳрубониҳои онҳо 

сипосгузор будем. Лоиқ ғамхориҳои устодонаш Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Носирҷон 

Маъсумӣ, Муъмин Қаноат, Холиқ Мирзозода, Тилло Пӯлодӣ, Юрий Бобоев, Абдулғанӣ 

Эшонҷонов, Назаршо Бозидовро дар дафтари дилаш нақш карда буд. Ёдовар мешавам, ки Лоиқ 

ҳанӯз дар давраи дар курси якум хонданаш бештар адабиёти классикии Шарқу Ғарбро мутолиа 

мекард. Бисёр таронаҳои хурди нависандаи Ҳинд Робиндранат Такурро аз ёд медонист. Аз осори 
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Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Хайём, Ҳофиз, Соиб, С. Айнӣ, А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода, Ҳ.Юсуфӣ ва дигарон 

намунаҳои зиёд аз худ карда буд. Лоиқ узви фаъоли маҳфили адабии Донишкадаи омӯзгорӣ буд. 

Ба маҳфил шоир Тилло Пудодӣ роҳбарӣ мекард. Як субҳи баҳори соли 1959 ҳарду барвақт аз хоб 

хестему ман рафта, аз мағозаи хӯрокворӣ, ки на он қадар дур буд, нону набот овардам. Лоиқ обро 

ҷӯшонида, дар чойники сафолӣ чой дам карда буд. Мо субҳонаи донишҷӯӣ кардем. Шоири оянда 

ба сӯям табассум карда гуфт: 

- Ако, шумо хоб будед, имшаб як шеър навиштам, намедонам мешавад, ё не. Ҳардуямон 

таҳлил кунем, чӣ мешавад? “Хуб”,- гуфтам. Шеър аз 44 мисраъ иборат буд. Ҳар ду донишҷӯ бо 

маслиҳати якдигар қарор додем, ки ин шеър 24 мисраъ бошад, кифоя. Баъди ду рӯз ҳардуямон ба 

Иттифоқи нависандагон, ки дар кӯчаи Орҷоникидзе воқеъ буд, омадем. Номи шеър “Нақш дар 

санг” буд. Ба назди устоди ҷавонони эҷодкор Боқӣ Раҳимзода даромадем. Он кас бо табассум 

моро қабул карданд. Лоиқ шеърро ба устод дароз кард. Устод шеърро пай дар пай якчанд 

маротиба хонда, гуфтанд, ки писаронам аз ин шеър бӯи шоирӣ меояд. Суханашонро давом дода, 

гуфтанд, ки шеърро монда равед, ягон гап мешавад. Мо хурсандона баромада омадем. Баъзеҳо 

дар матбуот навиштаанд, ки шеъри мазкурро оварда, аз нав кор карда, баъд ба устод пешниҳод 

кардааст. Ин фикр ғалат аст. Бо ғамхории устод Боқӣ Раҳимзода ва муҳаррири маҷаллаи «Шарқи 

сурх» Пӯлод Толис ин шеър дар шумораи моҳи июнии соли 1959 чоп шуд. Устод Боқӣ 

Раҳимзода шеърро, ки «Нақш дар санг» ном дошт, «Ном» ном гузоштаанд. Ин нахустин шеъре 

буд, ки номи Лоиқро ба хонандагони ҷумҳурӣ шиносонид. Инак, он шеър: 

Як ҷавон мехост шуҳрат ёбад андар байни халқ,  

Номи худро зинда гардонад ба олам ҷовидон.  

Фикр карду оқибат як чорае пайдо намуд, 

Канд номашро ба рӯи санг, з-он шуд шодмон. 

Гуфтамаш: Он сангро селоб агар аз ҷо барад,  

Созад онро дар ягон ҷое зи чашми кас ниҳон. 

Ё кафад он санг аз гармову аз сармои сахт, 

Номи ту гум мешавад, бешубҳа, бо санг аз миён 

Гар ту хоҳӣ зинда бошӣ солҳои бешумор, 

Умр бинӣ ҷовидонӣ, то ҷаҳон дорад бақо. 

Аз таҳи дил хидмати халқу диёри хеш кун, 
Сабт кун номат ба қалби мардумони бовафо. 

Лоиқ ҳамчун узви фаъоли маҳфили адабӣ, навқалами боистеъдод дар ҳафтаномаи «Педагоги 

ҷавон» – нашрияи Донишкадаи омӯзгорӣ якуми январи соли 1960 таҳти унвони “Ба навқаламон” 

ҳазлҳои солинавӣ ба нашр расонд. 

Ба Шариф Исматӣ 

Исматӣ, аз шеърҳои пучу беҷон ғам махӯр, 

Чоп карданшон агарчи нест осон, ғам махур. 

Ба Ғоиб Сафарзода 

Ғоибо, ғоиб машав, асло зи майдони сухан, 

Чунки аксар ғоибон андар сухан пайдо шаванд. 

Ба Фозилҷон Зокирӣ 

Менависӣ насру тақризу гаҳе шеъри наку, 

Ман намедонам кадомин нахли касбат гул кунад. 

Ба Умрибой Тошев 

Бар гумонам, папкаи сурху наве дорӣ ба даст, 

Гӯй акнун, кӯзаат оби хунук дорад магар? 

Бош ҳушёру ба тобистон расон он обро, 

Варна метарсам, ки ях мегардад аз сармо ҳазар. 

Ба Карамшо Назаров 

Эй Карам, охир карам кун шеърҳои дилнишин, 
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То даме ки мо нагӯем, эй Карамшо, офарин! 

Ба Дӯстов (Доро) 

Дӯстам, дарвозаи рӯзномаҳоро сахт кӯб, 

То ки девони ту гардад бой аз ашъори хуб. 

Ба Бобоҳаким Расулзода 

Бидҳамат ман як саволе, деҳ ҷавобам, эй Ҳаким, 

Ту ба гирди арчаи ашъор бобо мешавӣ? 

Ба аъзои маҳфили адабӣ- эҷодӣ 

Қаламкашҳои оянда, ҷадал беш, 

Ки майдони сухан уммедвор аст. 

Ҳама хонандаи тоҷик имрӯз 

Ба маҳсули шумоён интизор аст. (Лоиқ Шералиев) 

Дар саҳифаи идонаи якуми майи соли 1961 дар нашрияи «Педагоги ҷавон» -и донишкада 

шеъри Лоиқ бо номи « Нури зиндагӣ» чоп шуда буд. Ин шеърро дар маҷмӯаи аввалинаш «Сари 

сабз» дохил накардааст. Намедонам, дар китобҳои минбаъдааш дохил кардааст ё не. Он вақт 

Лоиқ дар курси сеюм таҳсил мекард. Инак, он шеър: 

Нур мепошад ҳамеша офтоб 
Бар ҳама ашёи олам бе риё. 

Нест чизе дар ҷаҳони зиндагӣ 

Мисли ӯ қиматбаҳо-равшаннамо. 

Мо ба зери офтоби зиндагӣ 

Бо ҳаловат умр бар сар мебарем. 

Дӯстиву иттифоқу сулҳро 

Ҳамчу хуршеди ҷаҳон мепарварем. 

Мо намехоҳем бошад дар ҷаҳон 

Нобаробар зиндагию рӯзгор. 

Ҳар талоши мост бо ин муддао, 

К-одамон бошанд яксон бахтиёр. 

Мо намехоҳем, ки аз чашми башар  

Ашки хуноби ҷигар резад қатор... 
Лоиқ ҳамчун рафиқи айёми донишҷӯияш ба ман солҳои пасин пайваста мактуб менавишт. 

Мактубҳояшро гирифта, хело шод мешудам, ҷавоб мегардонидам. Бояд гуфт, ки бо сабаби 

ғафлати ҷавонӣ на ҳамаи мактубҳоро эҳтиёт кардаам. Се мактуберо, ки дар даст доштам, 

нусхабардорӣ карда, аслашро ба писари шоир Диловар (Ҷамшед), ки дар шаҳри Панҷакент кору 

зиндагӣ мекунад, супоридам. 

Номаи якум 

Салом, бародари азиз, Исматӣ! Мактубатонро дар 14 июли соли 1962 гирифтам. Офарин! 
Маълум шуд, ки шумо сталинободӣ шудаед. Хуб аст, саломат будаед. Ин давлати бебадал аст.

 Хуш, мо 21 июн омадем, 3 рӯз дар Мазор гаштем, яъне бо Дӯст (Доро Дӯстов – Ш.И.). 

Сонӣ 4 рӯз дар Кулолӣ, Панҷрӯд ва Нигнот будем. Дӯстро якуми июл Самарқанд бурда 

гуселонидем. Хаташ омад, ки саломат рафта расидааст. Бисёр ва бисёр табрик мекунам, 

бародари азиз, ки Шумо дафтари нав кушодед. Ҳо, ин аҷиб, умедбахш ва самараовар аст. Ҳоло 

рангу ручкаҳои қишлоқ ва хатти маро дида истодаед. Дар соли 1962 шояд мо дар гулбуни эҷоди 

Шумо ғунчаҳои шукуфтаи нав бинем. Ин яқин ва яқин аст! Исматӣ, донед, ки ман ба ин солу ба 

он дафтаратон боварӣ, боварии комил дорам. Ман аз ташвишҳо халос шуда (аз зиёфатхӯрӣ, 

ҳезумкашонӣ, лаққигӣ), ба мутолиа ва эҷод даст задам. Буду шуд панҷ шеъри умеднок 

навиштаму бас. Ху-уш, чорта аз гӯру қиёмат гап занем. Ин ҷумла, ба ақидаи ман, лабони 
шуморо гул мекунонад, чашматон шакаррез мешавад. Ишқи бебарор ва гарданшах, ишқи 

бевиқор, вале пурмуддао чӣ шуд? Ҳа, воқеан, янгетон (...) куҷо рафт, дидед? Чиҳо гуфт? (Лоиқ 

ҳамсуҳбати ҷинси латифи давраи донишҷӯйиашро дар назар дорад. – Ш.И.). 
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Шумо ба кадом умед охир (дар Сталинобод хар нафурӯхтаед-ку?), дар Сталинобод 

истодаед. Ҳо, умеди эҷод, рафоат ва тараққӣ. Бигузор, ин умед чун борони баҳор муфид афтад! 

Ҳо, воқеан, соли оянда дар Сталинобод кор мекунед-мӣ? Як дуямон зӯр занем-чӣ? Исматӣ, дар 

мактуби оянда, ки ман интизораш хоҳам буд, ягон шеъри ба гуфти худатон, аз лирикаи 

иҷтимоӣ фиристонед. Шояд ман фоидае бирасонам. Дар бораи саёҳатҳо, суҳбатҳо баъд дар 

ҳузури якдигар хоҳем гуфт. Бисёр гуфторҳои аҷиб мешунавем: инсоф солим, дин солим, нури 

имон ростгӯйї аст ва ғайра. Инҳо ҳикматҳоеанд, ки олимони диншинос мегӯянд. Фикр кунед, ки 

то чӣ дараҷа онҳо одӣ ва пурмазмун... 

- Ҳа, Исматӣ, сайқали табъ биҷӯед! Як байт шеърамро менависам: 

Ҷазбаи ҳусн кунад даъвати донистани дил, 

Осиё аз сари ҳар ҷӯйча гардон нашавад. 

Канӣ, фармоед! Хайр, бародари азиз, саломат бошед, ғама набинед, кам нашавед. 

Шуморо оғӯш мекунам! 

Бо салом Лоиқи шумо. Аз Мазор ба Набережная -31. Хуб, хайр, дастҳоям дар хаёл ишораи 
хайрухуш карданд. 

Ман дар соли хатми мактаби олӣ дар кӯчаи соҳили (Набережная) рақами 31 зиндагӣ 

мекардам. Лоиқ ҳамин суроғаро дар мактубаш навишта буд. Бояд илова намоям, ки дар номаи 

рафиқам номи шаҳр Сталинобод навишта шудааст. Соли 1961 - яъне як сол пеш номи шаҳри 

Сталинобод ба шаҳри Душанбе иваз карда шуда буд. Лоиқ дар мактуби худ номи аввалаи шаҳрро 

навиштааст. Мактуб бошад, тобистони соли 1962 навишта шудааст. Ман дар солҳои донишҷуӣ 

ягон-ягон шеър навишта, дар матбуот чоп мекардам ва ин амалам то ҳол давом дорад. Лоиқ 

таъкид мекард, ки шеърҳои умумимазмун нанависам. Шеър бояд конкрет бошад. 

Номаи дуюм 

Салом, Исматӣ! Мактубатонро гирифтам. Ташаккур! Ба шумо инак, саломи гарми 

студентӣ равона мекунам, бигузор, ин саломатии солҳои студентӣ муҳаббатхоҳиҳоро ба ёди 

шумо орад. Ман дар ин мактуб қодир нестам, ки он лаҳзаҳои ширину тасаллопарвариҳои 

зиндагиро дар шакли нозук ва нафису ҳассос ифода намоям. Симоҳои одамонро чун руъё ба шумо 

ҷилвагар созам. 

Ҳайҳот, ман қодир нестам. Вале шумо онро метавонед, ба хотири он ҷумлаи болоӣ ба хаёли 

худ дарёбеду хотири худро шукуфонед. Маслиҳатҳоятон маъқул, боз ташаккур мекунам. Кӯшиш 
мекунам, ки иҷро кунам. Исматӣ, чаро шеър намефиристед? Агар шеър навишта бошед, 

фиристонед. Ман дар рӯзҳои охир якчанд шеър навиштам, вале худам қонеъ нестам, гапзаниҳои 

тифли навзабонро мемонад. Ё Худо, кай одам мешуда бошем? Охир, ман аз Осмону Замин аз 
нигоҳи одамон, аз нону намаки мардум қарздорам. Ҳамеша хаёлам маро ба ким-куҷо мебарад, 

ким-чӣ хел ваъдаҳо дода, мисли қанди кӯдакфиреб маро ба хаёлҳое мебарад, ки на ӯ медонаду на 

ман. Оё дар он қаламрав хаёл чист ва насиби кист, ба ман ҳоло маълум нест. Шояд рӯзе мисли 

он, ки мӯмиё дар санг мешудааст, дар он санглохҳо ягон буттагуле ёбам, эй кош! Гапи бисёр 
гуфтан осон. Мо ғайбату пӯстаки куҳна афшонданро дӯст медорем. Аз ин чӣ суд? Агар кас 

маҳорати худро ба корҳои беҳуда ҷамъ накунад, ба ҷои ғайбат китоб хонад, ба худаш савол 

диҳад, ки ман чӣ мешавам, он гоҳ як чиз шудан мумкин.  

Хайр, хеле гап задем. Саломат бошед. Ба мактубатон интизорам. Баҳори Ҷиргатолро як 

васф карда фиристонед-чӣ? 

Бо салом Лоиқи Шумо, 19 феврали соли 1963. 

Ман пас аз хатми мактаби олӣ бо роҳхати Вазорати маорифи халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

солҳои 1962-1964 дар ноҳияи Ҷиргатол кор мекардам. Мувофиқи хоҳиши Лоиқ дар бораи баҳори 

Ҷиргатол ғазале навишта фиристодам. Лоиқ дар шуъбаи мусиқии радиои Тоҷикистон кор мекард. 

Пас аз хизмати аскариаш ӯро дар шаҳри Панҷакент дида, аз тақдири ғазал пурсон шудам. Ӯ 

ҷавоб дод: - ШУМО аз ҳама хубтар хислатҳои маро медонед. Бо лифофааш гум карда будам. 

Моҳи декабри соли 2003 нусхаи ғазалро дар дохили китоби «Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ» 

пайдо карда, байти охирашро тағйир дода, ба рӯзномаи «Ҷумҳурият» фиристодам. Ғазал 30-юми 
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марти соли 2004 бо ғамхории шоир Абдуқодири Раҳим дар рӯзномаи мазкур чоп шуд. Барои 

поси хотири Лоиқи зиндаёд ғазалро менависам. 

Боди форам мевазад аз марғзори Ҷиргатол, 

Бӯйи анбар медамад аз гулбаҳори Ҷиргатол. 

Мавҷи Сурхобаш дамодам дилнавозӣ мекунад,  

Ошиқонро шод карда, дар канори Ҷиргатол.  

Медурахшад ҳамчу алмос аз нигоҳи Офтоб,  

Қатраҳои оби пок аз чашмасори Ҷиргатол.  

Дастагулҳо зеббахшои ҷаҳони ошиқӣ, 

Чида зебо гулрухон аз лолазори Ҷиргатол.  

Марди заҳматро бубинӣ доимо сӯи замин,  

Файзборон водиҳои зарнисори Ҷиргатол.  

Теппаҳояш хушнамову кӯҳҳояш дилрабо,  

Ҳайкали зебанда бошад кӯҳсори Ҷиргатол.  
Бингарӣ ҳар субҳидам Пилдону Лахши босахо,  

Шоду мамнун мешавӣ аз рӯзгори Ҷиргатол. 

Гарчи ҳастам, Исматӣ, дар шаҳрҳои беканор,  
Бишканад кай то абад асло хумори Ҷиргатол. 

Номаи сеюм 

Салом, рафиқи шафиқ ва додгар, Исматӣ! Пас аз салом маълуматон бод, ки ман сиҳат ва 

саломат зиндагӣ карда гаштаам. Фаҳмидам, ки Шумо имсол дар редаксия кор мекардадед. 

Рӯзномаи “Коммунист”-и Ҷиргатол. Чӣ хуб! Ман саломи шуморо аз Субҳонака (Атобуллоев) 

гирифтам. Ташаккури зиёд! 

Хайр, саломатӣ, кору бор, гузаштани зиндагӣ чӣ хел? Оё бо дилбаракони сияҳчашми 

хандонрӯ унс доред? Оваҳ, чӣ давлате! Хуш, ман дар радиокомитет кор карда истодаам. 

Наългарро ба бофандагӣ бурдан барин, ба ҷои зарурӣ наафтида мондем. Ҳеҷ гап не. 

Ҳамааш мегузарад, чунон ки ҳама гузаштанду одамон мурда пуштопушт хоку туроб 

шуданд. Дар редаксияи мусиқӣ кор мекунам. Агар талабатон бошад, бо ҷону дил иҷро мекунам 

ва боз ҳам ташаккур мегӯям. Оваҳ, чӣ давлате! Зиндагӣ моро дар назараш сахт гирифта 

истодааст. Фақат ҳамин қадараш ҳаст, ки ишқу обрӯ ва боварии бузург ба оянда, бахти насия 
ба шуданиҳо ва руйдодҳои аҷоибу ғароиб, бахтиёр ва бахшикан маро ба олами зебогии хаёлот 

бурда, фурсате осоишам медиҳад. Дигар, чӣ кор кунем, охир! 

«Даст агар кӯтоҳ бошад, орзуе мекунем»- мегӯяд Соиб. 
Гапҳо такрор менамоянд. Ин ҷо таҷриба, далелу гувоҳҳое ҳастанд, ки воситаи барҷастагӯ 

ва нидои бузургӣ гарданд. Ба ҳамин қадараш шукр! Ман фақат мехоҳам, ки саломат бошеду гоҳе 

аз ман, аз ҷавоне, ки улфати Шумо буд, аз ҳад гоҳе шилқин, гоҳе мағруру худписанд буд, ёд 

кунед. Ман ҳоло шуморо ёд мекунам, ёди нек. Хабарҳоятонро гоҳе хонда меистам. Ин хеле хуб, 
вале мехоҳам шеър нависед. Шеърҳоро агар бошанд, фиристонед, хонда хурсанд мешавам. 

Ҷавонҳо шуморо «Куҷо шуд»?-гуфта мепурсанд, ҳеҷ мефаҳмед? Оҳ, чӣ давлате! 

Хайр, ҷумлаҳо бурида мешаванд. Бо шумо вохӯрем, суҳбат мекунем ва боз падруд мекунем. 

Зиндагӣ худ падруду пешвоз аст. Хайр, саломат бошед. 

Бо салом Лоиқи шумо - 25 уми октябри соли 1963. 

Моҳи марти соли 1964 аз Ҷиргатол ба шаҳри Душанбе омадам. Ба иҷорахонаи Лоиқ рафтам. 

Лоиқ ва Дорои Дӯст маро хеле хуб пешвоз гирифтанд. Мо ба саёҳати шаҳр баромадем. Ба ҷои 

дӯстдоштаамон – чойхонаи «Роҳат» рафтем, хӯрок хӯрдем. Як шаб суҳбат кардем. Лоиқ саҳар 

дар вақти гусел китоби «Мужда»-ро, ки соли 1962 Нашриёти давлатии Тоҷикистон чоп карда 

буд, бо соядаст ба ман ҳадя кард: «Бародари азиз ва рафиқи беҳтарини солҳои студентӣ Шариф 

Исматӣ. Хотира аз Лоиқ. 25.03.1964». 
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Аз ин пеш дӯстам Лоиқ соли 1962 ҷилди сеюми китоби устод Садриддин Айниро фарогири 

романи «Ғуломон» бо соядаст ҳадяам карда буд: «Ба дӯсти беҳтарин ва бародари муҳтарамам, ба 

рафиқи ҳаммактаб, улфат ва ҳамрозам Шариф Исматӣ мебахшам. Бо эҳтиром Лоиқ. 16.02.1962». 

Бояд гуфт, ки рафиқи айёми ҷавонии ман ба серкории худ нигоҳ накарда, моҳи июли соли 

1973 худ ба хонаи мо – деҳаи Яккахонаи шаҳри Панҷакент омад. Мо хурсандона пешвозаш 

гирифтем. Модарам Орзугул бо Лоиқ вохӯрӣ карда, “бачаҳоям, марҳамат ба хона дароетон”, -

гуфтанд. Шаб ҳамсояҳоро даъват кардем. Акоям Бӯрибой садри шабнишинӣ буданд. Суҳбати 

дӯстона то соати дуи шаб давом кард. Пагоҳ мо, се нафар, ба саёҳатгоҳи Кӯли калон рафтем. Як 

шаб хобидему омадем. Модарам аз дохили ҷомадони рангаш сурх, ки тағоям аз ҷанги Гирмон 

оварда буданд, барои ош чор пиёла биринҷ гирифтанд. Лоиқ ба сӯи модарам бо табассум нигоҳ 

карда гуфт:  

- Хола, як пиёлаи дигар ҳамроҳ кунед, мо сер намешавем. 

Модарам хандида гуфтанд, ки ман шуморо бо як хӯрок гусел намекунам. Бегоҳирӯзӣ 

меҳмони азизи худро ба мошини директори истироҳатгоҳи «Уреҷ» шинонида, гуселонидем. Ӯ бо 

аҳли хонаводаамон хурсандона хайрухуш кард.  

Боре Лоиқро “Устод, пеш гузаред” - гуфтам. Ба сӯям нигариста, каме хиҷилнамо гуфт: -

Шумо барои ман хеле бузург ҳастед, дигар маро устод нагӯед.  

Аз ин рӯ, дигар нисбат ба ӯ калимаи устодро истифода накардам. 
Тобистони соли 1997 Лоиқ бо ҳамроҳии олимон Холмурод Шарифов, Аълохон Афзаҳзод, 

ҳофизони номвар Афзалшо Шодиев, Абдумаҷид Бердиев ва чанде дигар ба истироҳатгоҳи 
«Куррабанд»- и наздикии деҳаи Яккахона меоянд. Суҳбаташон тӯл мекашад. Лоиқ нисфишабӣ 
хоҳиш мекунад, ки маро (Исматиро) мизбонон ба назди ӯ оранд. Сардори маърака ин таклифро 
тарафдорӣ намекунад. Лоиқ оҳиста аз ҷой бархеста, ба берун мебарояду нисфишабӣ ба роҳ 
медарояд, то ки ба дидори дӯсти ҷавонияш муяссар гардад. Омӯзгори деҳа, ҳамсояи ин ҷониб 
Амирбек Бобоев Лоиқро бо илтимос аз роҳ бармегардонад. Худ ба хонаи ман омада, маро ба 
истироҳатгоҳ бурд. Субҳ пурра надамида буд. Ман аз партави чароғи барқӣ дидам, ки касе дар 
дарёчаи шӯхоби Уреҷ оббозӣ дорад. Ҳамон лаҳза байти устод Мирзо Турсунзодаро ба забон 
овардам: 

Дилбари мо оббозӣ мекунад, 
Дар миёни об бозӣ мекунад. 
Лоиқ овози маро шинохта, бо ҳамон ҳолат аз дарёча баромада, маро оғӯш карду бӯсид. Ман 

ҳам такрор кардам. Рафиқам либосҳояшро пӯшид. Ҳарду ба тарабхона даромада, аз шароби 
«Марғедар» нӯшидем. Лоиқ ва ҳамроҳонаш ҳамон рӯз хеле хурсандӣ карда, бо табъи болида бо 
мо хайрухуш карданд. Рафиқи шафиқам Лоиқро охирин маротиба моҳи марти соли 2000 дар 
шаҳри Панҷакент дар иди Наврӯз дидам. Ҳар ду хеле пиёда роҳ гашта, аз гузаштаҳо суҳбат 
кардем, сурат гирифтем. Ин мулоқот ва сурати охирин бо дӯстам Лоиқ буд. Пас аз чор моҳ 
рафиқи шафиқам Лоиқҷони овозадор ҳаётро падруд гуфт. Ҳамон сол ба яке аз ғазалҳои шоири 
номвар мухаммас навиштам, ки дар матбуот чоп шуду нахустбандаш чунин буд: 

Он рӯи гулгунро бигӯ, Лоиқ видоат карду рафт, 
Он қалби Маҷнунро бигӯ, Лоиқ видоат карду рафт, 
Он мӯи шабгунро бигӯ, Лоиқ видоат карду рафт, 
«Он лаъли дилхунро бигӯ, Лоиқ видоат карду рафт," 
Он ёри Маҷнунро бигӯ, Лоиқ видоат карду рафт»... 

Ҳар боре ва ҳар куҷое сухан дар бораи шоири шаҳир Лоиқ Шералӣ 

меравад, ҳамон лаҳзаҳои ширину нотакрори хонаи иҷораамон, заҳматҳо ва 

шабҳои бедорхобии давраи донишҷӯиямон, навиштани аввалин шеърҳои 

ошиқонаамон, навиштани иншоҳои ватандӯстонаамон ва меҳри бузурги 

омӯзгорони донишмандамон ба ёд меоянд... 

Ёдат ба хайр, Лоиқи ҷовидон! 

Шариф ИСМАТӢ – 

шаҳри Панҷакент  
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 

 

ТАБИАТ ВА ТАЪЛИМ 
(Иттиҳодияи методии фанҳои 

дақиқ ва нақши он дар  

амалисозии барномаҳои давлатии 

соҳаи маориф) 

 

Ба ҳамин хотир Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои 

фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ 

барои солҳои 2018-2020» аз 29.11.2017, 

№544, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи давлатии 

амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 

29.09.2017 ва дар радифи он Қарори Раиси шаҳри Душанбе «Дар бораи Барномаи амалӣ 

намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2022» аз 22.02.2018 №122 ба тасвиб расидаанд, ки мо, 

омӯзгоронро ба масъулияти ниҳоят ҷиддӣ зоҳир намудан ва иҷроиши талаботи ин ҳуҷҷатҳои 

муҳим водор месозанд. 

Барои он ки дар ин самт ба ҳадафи асосӣ 

бирасем, лозим аст, корро дар зинаи ибтидоии 

мактаб ҷоннок намоем. Бо ин мақсад маъмурияти 

муассисаро зарур аст, ба таълими фанҳои дақиқ 

мутахассисони таҷрибадор ва бо донишҳои муосир 

мусаллаҳро вобаста ва ҷалб намояд. Дар ин самт 

мехоҳам, аз таҷрибаи кору фаъолияти маъмурияти 

муассисае, ки дар он фаъолият менамоям, Шӯрои 

методии он ва иттиҳодияи методии фанҳои дақиқ 

чанд ҳарф бигӯям. 

Маъмурияти муассиса дар анҷоми соли таҳсил 

ҷиҳати ба нақша гирифтани эҳтиёҷот ва ё 

мушкилоти фанҳои таълимӣ ҳамасола фикру 

андешаҳои омӯзгорон, иттиҳодияҳои методӣ, созмони хонандагон, китобхона ва ғайраро 

ҷамъоварӣ мекунад, то барои ҳалли онҳо дар нақшаи соли таҳсили оянда чораҷӯи намояд. 

Иттиҳодияи методии фанҳои дақиқи муассиса соли таҳсили сипаришуда ба Шӯрои методӣ 

ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба таълими фанҳои дақиқ ва баланд бардоштани сатҳи сифати дониши 

хонандагон аз фанҳои физика, математика, химия, технологияи иттилоотӣ фикру андешаҳои 

худро пешниҳод намуд. Аз ҷумла, пешниҳод шуд, ки кабинетҳои таълимӣ ба таври муосир 

таҷҳизонида шаванд; дарсҳо бо системаи кабинетӣ дар кабинетҳои фаннӣ гузаронида шаванд; 

дарсҳо бо компютерҳо, тахтаҳои электронӣ гузаронида шаванд. Семинарҳои омӯзгорон 

гузаронида шуда, ба муаллимон мутахассисони фан кор бо компютер, тахтаҳои электрониро 

омӯзонанд, то онҳо дарсу машғулиятҳои худро танҳо тариқи компютер, тахтаи электронӣ 

гузаронанд. 

Иттиҳодияи методӣ дар баланд 

бардоштани сатҳи сифати дониши 

хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ нақши 

асосӣ мебозад. Мусаллам аст, ки яке аз 

талаботи асосии сиёсати давлатамон рӯ 

овардани насли наврас ба омӯзиши фанҳои 

дақиқ мебошад. Президенти кишвар, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳиммияти ин 

масъаларо дар пешрафти ҷомеа дарк карда, 

дар ҳама баромадҳояшон таъкид месозанд, 

то омӯзгорон, маъмурияти муассисаҳои 

таълимӣ дар ҷараёни таълиму тарбия ба 

омӯзиши фанҳои дақиқ диққати асосӣ 

диҳанд. Чунки, ба таъкиди Сарвари давлат, 

бе рушд ва омӯзиши фанҳои риёзию дақиқ, 

табиатшиносӣ саноат, иқтисодиёт ва 

истеҳсолоти ҷомеаи мо пеш рафта 

наметавонад. 
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Шӯрои методӣ таклифу пешниҳодҳои мо, омӯзгорони фанҳои дақиқро омӯхт ва ба 

маъмурияти муассиса пешниҳод намуд. Чун мусаллам буд, ки дар муассиса солҳои дароз ягон 

таҷҳизоти кабинети фаннӣ харидорӣ карда нашудааст, маъмурияти муассиса ба Сарраёсати 

маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати иҷрои талаботи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи тасдиқи Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо 

кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020» аз 29.11.2017, 

№544, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.09.2017 «Дар бораи Барномаи давлатии 

амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дар радифи он Қарори Раиси шаҳри Душанбе аз 22.02.2018 №122 

«Дар бораи Барномаи амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе барои солҳои 2018-2022” дархост пешниҳод 

намуд. Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, ки дар тобеияти Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад, ин дархости маъмурияти муассисаро пазируфт ва дар як 

муддати кӯтоҳ муассисаи таълимиро бо таҷҳизоти зарурии таълимӣ, кабинетҳои муосири фаннӣ, 

аз қабили 16 адад компютери моноблок, шаш тахтаи электронии иловагӣ, кабинет ва 

озмоишгоҳҳои ба таври муосир таҷҳизонидашудаи химия, физика, технологияи иттилоотӣ, 

математика, география таъмин намуд. Ва инак, шавқу ҳаваси хонандагон ба азхудкунии донишҳо 

зиёда гашта, иштироки онҳо дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ фаъол шудааст. 

Албатта, бо муҳайё намудани чунин шароит омӯзгорон ба кор бештар шавқу ҳавас пайдо 

карда, кӯшиш менамоянд, бештар омӯзанд, навоварию эҷодкорӣ кунанд ва шогирдони 

донишманд тарбия намоянд. Чунончи, дар кабинети муҷаҳҳази физика ман ҳамчун омӯзгор 

фаъолияти маҳфили «Ихтироъкорони ҷавон»-ро ташкил ва роҳандозӣ намудам, ки самараи хуб 

дод. Хонандаи синфи 10-В Фаррух Шамсиддинов дар форуми шаҳрии навоварон, эҷодкорон ва 

ихтироъкорони ҷавон бо ихтирояш “НОБ-ҳои Тоҷикистон”, хонандагони синфҳои 8-А Худоёр 

Шафоев, Нуриддин Тӯраев бо ихтирои “Пароходи ҳаракаткунанда”, 9-Д Меҳрдод Мавлянов бо 

ихтирои «Ракетаи ҳаракаткунанда”, 10-Г Файзалӣ Давлатзода бо ихтирои “Экскватори 

ҳаракаткунанда” баромад карданд. Хонандаи синфи 8-Д Асадбек Тӯраев дар олимпиадаи 

ҷумҳуриявии «Империяи дониш» оид ба «Арифметикаи зеҳнӣ» фаъолона иштирок карда, бо 

сертификати дараҷаи «В» соҳиб гашт. 

Бояд қайд кард, ки иттиҳодияи методии фанҳои дақиқи муассисаи таълимии мо дар нақшаи 

солонаи худ масъалаҳоеро ба муҳокима гузоштааст, ки бевосита аз ҳуҷҷатҳои зарурии меъёрии 

ҳуқуқии соҳаи маориф, барномаҳои давлатӣ сарчашма мегиранд. Муваффақият низ маҳз аз 

ҳамин манбаъ ба даст меояд. Мо кӯшиш мекунем, худи омӯзгорон аз мазмуну мундариҷаи ин 

ҳуҷҷатҳо огоҳ бошанд, онҳоро донанд ва дар иҷрои онҳо ҳисса гузоранд. 

Ҳамчунин, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат бо назардошти пешрафти 

босуръати иқтисодиёти ҷаҳон солҳои 2020-2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва рушди рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф» эълон намуда, таъкид сохт, ки дар ин давра 

омӯзгорону олимон аз ҳисоби шогирдон навоварон, ихтироъкорон, эҷодкорони фанҳои дақиқ ва 

риёзиро бояд ба камол расонанд. Чунин иқдоми Сарвари давлат дар чунин даврае сурат гирифт, 

ки ҷомеаи Тоҷикистон тамоми қувваю ғайрати худро баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-

солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 9 сентябри соли 2021 баргузор мегардад, 

сафарбар карда истодаанд. Аз ин рӯ, аъзои иттиҳодияи методии муассисаи таълимии мо низ ин 

иқдоми роҳбари маҳбуби давлатамонро дастгирӣ карда, кӯшиш менамоянд, 

дар ин замина дар баланд бардоштани сатҳи сифати дониши хонандагон 

саҳми арзандаи худро гузоранд. 

 

Дилором САТТОРОВА –  

роҳбари иттиҳодияи методии 

 фанҳои дақиқи мактаби №90,  

ноҳияи Сино 
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ХИМИЯ 
 

МАСЪАЛА-МУАММОҲО  
ДОИР БА ЭЛЕМЕНТҲОИ ДАВРИ 

ДУЮМИ СИСТЕМАИ  

ДАВРИИ ЭЛМЕНТҲОИ 

ХИМИЯВИИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ 
(Ба озмун) 

Масъалаи 1. Элементҳои А ва Б дар 

даври дуюм ҷойгиранд. Моддаҳои содаи 

онҳо ҳосилкунанда дар ҳарорати 300°C бо 

ҳамдигар ба реаксия дохил шуда, моддаи 

таркибаш А3Б – ро ҳосил мекунанд. А3Б 

моддаи сахти рангаш сабзи сиёҳтоб буда, дар 

об гидролиз шуда, дар натиҷа ишқор ва гази 

аз ҳаво сабуки бӯяш тез ҳосил мешавад. А3Б 

дар омехтаҳои пиротехникӣ ва таҷҳизот 

барои нигоҳдории гидроген истифода бурда 

мешавад. Элементҳои А ва Б – ро муайян намуда, муодилаҳои реаксияҳои дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – литий, Б – нитроген, А3Б – нитриди литий 

6Li + N2 →
 t   

2Li3N 

Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3 

Масъалаи 2. Элементҳои А ва Б дар 

даври дуюм ҷойгиранд. Зимни таъсири 

мутақобилаи онҳо дар ҳарорати 2000°C 

моддаи ниҳоят сахти АБ ҳосил мешавад, ки 

онро барои тайёр намудани масолеҳи 

буранда ва ба оташ тобовар истифода 

мебаранд. Элементҳои А ва Б – ро муайян 

намуда, муодилаи реаксияи дахдорро 

тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – бор, Б – нитроген, АБ – 

нитриди бор 

2B + N2 →
 t   

2BN 

Масъалаи 3. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгиранд. Дар ҳарорати зиёда аз 700°C 

онҳо ба ҳамдигар ба реаксия дохил шуда, моддаи таркибаш А2Б3 – ро ҳосил мекунад. А2Б3 

моддаи кристалии душворгудози хосияти диэлектрикӣ дошта, чун катализатор дар синтези 

органикӣ ва истеҳсоли шишаҳои махсус истифода бурда мешавад. Элементҳои А ва Б – ро 

муайян намуда, муодилаи реаксияи дахлдорро тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – бор, Б – оксиген, А2Б3 – оксиди бор 

4B + 3О2 →
 t   

2B2О3 

Масъалаи 4. Элементҳои А ва Б дар як давр ҷойгиранд. Зимни таъсири моддаи А ва Б 

вобаста ба шароити гузариши реаксия моддаҳои таркибашон АБ ё АБ2 ҳосил шуда метавонад. 

Маълум аст, ки ҳардуи ин моддаҳо газшакл буда, яке аз ҳаво сабуки заҳрнок ва дигаре аз ҳаво 

вазнину бехатар мебошад. Гази АБ-ро чун компоненти асосӣ барои сӯзшвории газогенераторӣ ва 

синтези моддаҳои органикӣ истифода мебаранд. Гази АБ2-ро дар сӯхторхомӯшкунӣ, истеҳсоли 

Дар ҷараёни таълими химия усулҳои 

гуногуни бедор намудани шавқу рағбати 

хонандагон, баланд бардоштани савияи 

донишу васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, 

такмил додани малака ва маҳорати 

масъалаҳалкунии онҳо маълум аст. Яке аз 

ин усулҳо ҳалли масъала-муаммоҳои 

гуногуни химиявӣ мебошад. Ҳалли ин 

масъалаҳо хонандагонро водор менамояд, ки 

ҷӯяндаю дақиқкор бошанд, аз адабиёти 

гуногуни иловагӣ ва шабакаи интернет 

истифода баранд, маълумотҳои 

гирифтаашонро таҳлил намуда, хулоса 

бароранд ва масъаларо ҳал намоянд. 

Масъалаҳои мураттабнамудаи моро 

омӯзгорон метавонанд дар дарсҳо, корҳои 

беруназсинфӣ ва озмунҳои сатҳи гуногун 

истифода баранд. 
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обҳои газноки гуногун, барои истеҳсоли сода, доруворӣ ва моддаҳои шӯянда истифода мебаранд. 

Элементҳои А ва Б – ро муайян намуда, муодилаҳои реаксияҳои дахлдорро тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – карбон, Б – оксиген, АБ – оксиди карбон (II),  

 АБ2 – оксиди карбон (IV). 

2С + О2(норасоӣ) = СО; С + О2(изофа) = СО2 

Масъалаи 5. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгиранд. Дар ҳарорати баланд онҳо ба 

ҳамдигар таъсир намуда, пайвастагии таркибаш А2Б2 –ро ҳосил мекунанд. А2Б2 гази заҳрноки 

беранг буда, дар об бад ҳал мешавад. Реаксияи сӯзиши ин газ дар оксиген экзотермӣ буда, 

4025°C гармӣ ҳосил мекунад. Элементҳои А ва Б – ро муайян намуда, муодилаи реаксияи 

дахдорро нависед.  

Ҷавоб: А – карбон, Б – нитроген, А2Б2 – гази дисиан С2N2  

2С + N2 = С2N2  

Масъалаи 6. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгир мебошанд. Дар ҳарорати 900°C 

онҳо ба ҳамдигар таъсир намуда, моддаи АБ4 ҳосил мекунад, ки он гази беранг, бебӯй, дар об 

камҳалшаванда буда, аз ҳаво се маротиба вазнин аст. Ин газро дар яхдонҳо, микроэлектроника ва 

сӯхторхомӯшкунӣ истифода мебаранд. Маълум аст, ки ин газ сӯзанда нест. Элементҳои А ва Б – 

ро муайян карда, муодилаи реаксияи дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – карбон, Б – фтор, АБ4 – фториди карбон (IV) 

С + 2F2 →
 t   

СF4 

Масъалаи 7. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгир мебошанд. Дар ҳарорати на он 

қадар баланд онҳо бо ҳамдигар ба реаксия дохил шуда, моддаи таркибаш АБ3 –ро ҳосил мекунад, 

ки он моеи дар ҳаво дудкунандаи зудбухор мебошад. Ин модда дар синтезҳои органикӣ дар 

камераҳои ионизатсионӣ (техникаи ядроӣ) истифода бурда мешавад. Элементҳои А ва Б инчунин 

пайвасти АБ3 –ро ёфта, муодилаи реаксияи дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – бор, Б – фтор, АБ3 – фториди бор 

2В + 3F2 →
 t   

2ВF3 

Масъалаи 8. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгиранд. Зимни таъсири мутақобилаи 

моддаҳои содаи ҳосилкунандаи онҳо моддаи сахти кристаллии рангаш сиёҳи душворгудоз ҳосил 

мешавад, ки формулаи он А4Б мебошад. Ин моддаро дар тайёр намудани маводҳои буранда, 

лавҳачаҳои ҷавшан, электроника ва саноати ядроӣ истифода мебаранд. Элементҳои А, Б ва 

пайвастаи А4Б –ро ёфта, муодилаи реаксияи дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – бор, Б – карбон, АБ3 – карбиди бор 

4В + С →
 t   

В4С 

 

Масъалаи 9. Элементҳои А ва Б дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгир аст. Зимни таъсири мутақобилаи онҳо дар ҳарорати 650°C моддаи ниҳоят сахти таркибаш 

А2Б2 ҳосил мекунад, ки он панҷараи кристаллии атомӣ дорад ва дар синтези моддаҳои органикӣ 

истифода бурда мешавад. Инчунин, моддаи А2Б2-ро барои ҳосил кардани атсетилен низ 

истифода бурдан мумкин аст. Элементҳои А ва Б – ро ёбед ва муодилаи реаксияи дахлдорро 

тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – литий, Б – карбон 

2Li + 2С →
 t   

Li2С2 

Масъалаи 10. Элементҳои А ва Б дар як даври ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгиранд. Ҳангоми таъсири мутақобилаи онҳо дар ҳарорати 700°-1400°C дар муҳити беоксиген 

пайвасти рангаш зарди А3Б2 ҳосил мешавад, ки он барои тайёр намудани маводи ба оташ тобовар 

ва дар техникаи ядроӣ истифода бурда мешавад. Элементҳои А, Б ва пайвастаи А3Б2 – ро ёбед ва 

муодилаи реаксияи дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – бериллий, Б – нитроген, А3Б2 – нитриди бериллий 



  

 

59 «Маорифи Тоҷикистон» – №4, апрели соли 2021 

3Be + N2 →
 t   

Be3N2 

Масъалаи 11. Элементҳои А ва Б дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгиранд. Зимни таъсири мутақобилаи онҳо моддаи таркибаш АБ2 ҳосил мешавад, ки он 

моддаи кристаллии беранг буда, дар об ҳал мешавад ва заҳрнок аст. АБ2 – ро дар истеҳсоли 

шишаҳои махсус ва техникаи ядроӣ истифода мебаранд. Элементҳои А, Б ва пайвастаи АБ2 – ро 

муайян кунед ва муодилаи реаксияи дахлдорро нависед.  

Ҷавоб: А – бериллий, Б – фтор, А3Б2 – фториди бериллий 

Be + F2 = BeF2 

Масъалаи 12. Элементҳои А ва Б дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгир мебошанд. Дар ҳарорати 1700°C онҳо бо ҳам таъсир карда, моддаи таркибаш А2Б ҳосил 

мекунанд, ки он моддаи сахт буда, барои истеҳсоли маводҳои сахти конструксионӣ истифода 

бурда мешавад. Элементҳои А, Б ва пайвастаи А2Б – ро муайян кунед ва муодилаи реаксияи 

дахлдорро тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – бериллий, Б – карбон, А2Б – карбиди бериллий 

2Be + С →
 t   

Be2С 

Масъалаи 13. Элементҳои А ва Б дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгиранд. Моддаи содаи ҳосилкардаи онҳо метавонанд бо ҳамдигар пайваст шуда, моддаи 

таркибаш АБ-ро ҳосил намоянд. АБ – моддаи хокамонанд буда, дар об бад ҳал мешавад ва онро 

дар ҳал намудани паувастагиҳои уран истифода мебаранд. Элементҳои А, Б ва пайвастаи АБ – ро 

муайян карда, муодилаи реаксияи дахлдорро тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – литий, Б – фтор, АБ – фториди литий 

2Li + F2 = 2LiF 

Масъалаи 14. Элементҳои А ва Б дар даври дуюм ҷойгиранд. Зимни таъсири мутақобилаи 

моддаҳои содаи онҳо дар ҳарорати баланд ё таъсири разряди электрикӣ гази берангу бебӯй ва дар 

об бадҳалшавандаи АБ ҳосил мешавад. Моддаи АБ дар иштироки катализатор зуд оксид шуда, 

гази ҷигарранги заҳрноки аз ҳаво вазнини АБ2 ҳосил мекунад. Газҳои АБ ва АБ2 бо ҳамдигар ба 

реаксия дохил шуда, моеи кабудро ҳосил менамоянд, ки он бо осонӣ гашта, ба ин моддаҳо таҷзия 

шуда метавонад. Элементҳои А ва Б – ро номбар намуда, муодилаҳои реаксияҳои дахлдорро 

тартиб диҳед.  

Ҷавоб: А – нитроген, Б – оксиген  

N2 + О2 →
 t   

2NО; 2NO + О2 →
 кат. 

2NО2;  

NO + NO2 = N2O3 N2O3 ↔ NO2 + NO 

  

Масъалаи 15. Элементҳои А, Б ва Г дар даври дуюм ҷойгиранд. Онҳо метавонанд 

пайвастагии таркибаш АБГ2 ҳосил намоянд. АБГ2 моддаи кристаллӣ буда, дар соҳаи пиротехника 

барои ба оташ ранги сурх бахшидан ва барои истеҳсоли моддаҳои тарканда истифода бурда 

мешавад. Элементҳои А, Б, Г – ро муайян кунед ва формулаи химиявии моддаи АБГ2-ро нависед.  

Ҷавоб: А – литий, Б – нитроген, Г – оксиген; АБГ2 – LiNO2.  

Масъалаи 16. Элементҳои А, Б ва Г дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

ҷойгиранд. Онҳо метавонанд байни худ пайвастагии А3БГ3 – ро ҳосил намоянд. А3БГ3 – моддаи 

кристаллии дар об ҳалшаванда аст, аз рӯи анион гидролиз мешавад, дар муҳофизати реакторҳои 

ядроӣ истифода бурда мешавад. Элементҳои А, Б, Г – ро муайян намуда, формулаи химиявии 

моддаи А3БГ3-ро нависед.  

Ҷавоб: А – литий, Б – бор, Г – оксиген; А3БГ3 – Li3ВO3.  

Масъалаи 17. Элементҳои мазкур дар даври дуюми ҷадвали даврии элментҳои химиявии Д. 

И. Менделеев ҷойгиранд. Аз рӯи муаммо-масъалаҳо ва хосиятҳои моддаҳои содаи онҳо 

элементҳои А, Б, Г - ро муайян кунед.  
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А дар нафаскашӣ зарур буда, барои буридан ва кафшер кардани металлҳо, сӯзонидани 

сӯзишвориҳо, ҳосилкунии кислотаҳои нитрат ва сулфат, дар металлургия ва барои ҳаёт 

бахшидан дар қаъри об ва киштиҳои кайҳонӣ, дар тиб истеъмол мегардад. 

Б компоненти асосии ҳаво буда, гази беранг, бебӯй, аз ҳаво сабук аст ва дар об бад ҳал 

мешавад, дар ҳолати моеъ он дар системаҳои хунуккунӣ, дар тиб барои муолиҷаи буғумҳо, 

сутунмуҳра истифода бурда мешавад. Инчунин, барои истеҳсоли аммиак, кислотаи нитрат, 

нуриҳои минералӣ васеъ ба кор бурда мешавад. 

Г химияи органикӣ пайвастагиҳои онро меомӯзад, чор шакли асосии аллотропӣ дошта, 

манбаи асосии пайвастагии элементи Г гази табиӣ ва нефт мебошад.  

Ҷавоб: А – оксиген, Б – нитроген, Г – карбон; 

Масъалаи 18. Элементи мазкури А дар даври дуюм ҷойгир аст. Аз рӯи муаммо масъалаҳо 

элементи А ва шаклҳои аллотропии он: Б, Г, Ғ, Д-ро муайян кунед. 

А - карбон 
Б аз материалҳои номӣ дида, аз ҳама материали мустаҳкам ва сахт ҳосил менамояд. 

Мустаҳкамию сахтии он ҳатто аз алмос, графен ва фуллерен баландтар аст. Онро дар аввали 
солҳои 60-уми асри ХХ химикони рус Ю.П. Кудрявсев, А.М. Сладков, В.И. Касаточкин ва В.В. 
Коршак ҳосил карда буданд. Моддаи Б хосияти нимноқилӣ дошта, заҳрнок нест, аз таъсири 
фишори баланд он ба алмос табдил меёбад.  

Г моддаи кристаллии шаффоф, беранг, ниҳоят сахт аст, хосияти баланди нургузаронӣ дорад 
ва ҷараёни барқро умуман намегузаронад, зичиаш 3.5 г/см3. Барои коркарди материалҳои ниҳоят 
сахт, тайёр кардани асбобҳои пармакунӣ, сайқалдиҳӣ, шишабуракҳо ва ҳамчун ҷавоҳирот 
истифода бурда мешавад. 

Ғ шакли аллотропии элементи А ҷилои металлӣ дошта нарм аст, гармӣ ва ҷараёни барқро 
мегузаронад, барои тайёр кардани электродҳо, қалам ва ҳосил кардани алмосҳои сунъӣ истифода 
бурда мешавад.  

Д шакли аллотропии элементи А шакли тӯби футболро дошта, дар ҳарорати баланд 
сублиматсия мешавад, яъне аз ҳолати сахтӣ якбора ба ҳолати газӣ мегузарад. Моддаи Д нури 
ултрабунафшро хуб фурӯ бурда, хосияти баланди электроноаксепторӣ ҳосил мекунад ва онро дар 
батареяҳои офтобӣ, дастгоҳи электроникаи молекулярӣ истифода мебаранд.  

Ҷавоб: А – карбон, Б – карбин, Г – алмос, Ғ – графит; Д – фуллерен. 
Масъалаи 19. Элементи А дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ ҷойгир 

аст. Маълум аст, ки зимни тафсонидан гидроксид, карбонат ва нитрати элементи А таҷзия 
мешаванд. Элементи номаълуми А-ро муайян карда, муодилаҳои реаксияҳои дахлдорро тартиб 
диҳед.  

Ҷавоб: А – Li 

2LiOH ⎯→⎯t Li2O + H2O;  

Li2CO3 ⎯→⎯t Li2O + CO2↑ 

4LiNO3 ⎯→⎯t 2Li2O + 4NO2↑ + O2↑ 
Масъалаи 20. Элементи А дар даври дуюми ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ ҷойгир 

аст. Моддаи содаи А бо гидроген бо таркиш ба реаксия дохил шуда, гази Б ҳосил мекунад, ки 
маҳлули он кислотаи заиф буда, шиша ва оксиди силитсий (IV)-ро ҳал менамояд. Моддаҳои А ва 
Б – ро муайян кунед ва муодилаҳои реаксияҳои дахлдорро тартиб 
диҳед. 

Ҷавоб: А – F2; Б – НF 

H2 + F2 = 2HF; 4HF + SiO2 = SiF4↑ + 2H2O. 

Ҳикматулло ТОШОВ – омӯзгори  

литсей барои хонандагони  

 болаёқати шаҳри Бохтар, 

Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

барандаи Ҷоизаи Президенти 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф 



  

 

61 «Маорифи Тоҷикистон» – №4, апрели соли 2021 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

ВОБАСТАГИИ 

МАСОҲАТ АЗ СЕКУНҶА 
(Ба озмун) 

А) барои пайдоиш ва вобастагии 

байниҳамдигарии функсияҳои тригонометрӣ 

аз давраи воҳидӣ оғоз намуда, ба сохтани 

секунҷаи росткунҷа дар он ва тақсими 

катетҳо ба катетҳо, тақсими катетҳо ба гипотенуза (радиус) итмом мекунанд. 

Б) барои илман осон ва тезтар ба ҷавоб расондани мисолҳои нишондиҳандадор аз хосиятҳо 

ва қоидаҳои дараҷагӣ истифода мебаранд. 

В) вобастагии графикҳо аз шкалаи тақсимоти тирҳои ОХ ва ОУ, вобастагии КТУ ва ХКУ аз 

донистани тақсим ва дуруст донистани ададҳои сода, вобастагии муодилаҳои хаттӣ, 

тригонометрӣ, ратсионалӣ, ирратсионалӣ, нишондиҳандагӣ ва логарифмӣ аз соҳаи муайянӣ ва 

қиматҳои имконпазири онҳо ва ғайра. 

Мавзӯи баҳси мо доир ба вобастагии шаклҳои 

геометрӣ, махсусан шаклҳое, ки дар натиҷаи 

гузаронидани диогоналҳои яктарафа секунҷаҳо ҳосил 

мешаванд, равшанӣ меандозад. Қайд кардан бамаврид 

аст, ки айнан чунин мавзӯъро дар курси геометрияи 

синфи 8, ҳангоми омӯхтани масоҳати секунҷаи 

мунтазам ва шашкунҷаи мунтазам омӯхта будем. 

Илова бар ин, ба мақсади интихобкардаи мо, ҳамон 

шаклҳое дохил мешаванд, ки шаклҳои секунҷа, 

чоркунҷа, панҷкунҷа, шашкунҷа ва n – кунҷаи 

мунтазам доранд. 

Тартиби иҷрои кор чунин аст: Барои ёфтани ин гуна масоҳатҳо аввал диоганалҳои яктарафаи 

шакли мунтазами интихобиамонро гузаронида, секунҷаҳоро ҳосил мекунем. Дар натиҷаи ёфтани 

масоҳати як секунҷа масоҳати онро ба миқдори секунҷаҳои дар шакл ҷойдошта зарб зада, 

масоҳати пурраи шакли мазкурро муайян мекунем. 

Барои исботи гуфтаҳои боло баъзе мисолҳоро бо тарзи вобастакунӣ ба секунҷа, ҳал мекунем. 

Мисоли 1. Масоҳати росткунҷаро ёбед, агар дарозии он 4см ва 

бараш ба 2см баробар бошад. 

 Таҳлил: Ҳангоми гузаронидани диагонали АС ё ВD дар шакли 

мазкур, якто диагонал ва дуто секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад. 

Барои масоҳати пурраи росткунҷаро ёфтан, масоҳати яке аз 

секунҷаҳоро ёфта ба 2 зарб мезанем ва масоҳати пурраи 

росткунҷаро ба даст меорем. (расми 1) 
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 Мисоли 2. Масоҳати трапетсияи росткунҷаи дарозии асосҳояш 

мутаносибан 8см, 4см ва баландияш 3см бударо ёбед.  

 Таҳлил: Дар натиҷаи гузаронидани диагонал ва баландӣ дар 

трапетсияи мазкур, дорои як диагонал ва як баландӣ гардида, онро ба 

се секунҷаҳои росткунҷа ҷудо намуда, масоҳати ҳар як секунҷаҳоро бо 

ҳам ҷамъ менамоем ва дар охир масоҳати пурраи трапетсияро ба даст 

Дар математика баъзе мафҳумҳои асосӣ 

ва ёрирасон дар натиҷаи барқароркунии 

робитаи байни мафҳумҳо, мавзӯъҳо ва дигар 

функсияҳои тавсифи формулавидошта 

сарчашма мегиранд. Ба ибораи дигар, аксари 

мавзӯъҳои омӯхташаванда дар математика 

дар натиҷаи дуруст ва амиқ риоя намудани 

ин гуна пайдарпайиҳо ба мақсад метавон 

расид: 
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меорем. (расми 2). 

Ҳал: 18363
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 Мисоли 3. Масоҳати ҳашткунҷаи мунтазамро ёбед, агар дарозии асосаш 

4см ва баландияш ба 5см баробар бошад. 

 Таҳлил: Ба ҳар як кунҷи шакли мазкур аз нуқтаи Ғ диагоналҳо 

гузаронида, (расми 3) секунҷаҳои росткунҷаи баробарро ҳосил мекунем. Дар 

ин ҳолат шакли интихобиамон дорои 5 диагонал мегардад. Чун секунҷаҳо 

секунҷаҳои баробар мебошанд, масоҳатҳо ҳам бо ҳам баробаранд. Ба ин 

тартиб масоҳати як секунҷаро ёфта, ба миқдори секунҷаҳои ҳосилгардида 

зарб мезанем ва дар натиҷа масоҳати пурраи ҳашткунҷаро меёбем.  
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 Ҷавоб: 80см2 

  

 Мисоли 4. Масоҳати панҷкунҷаи АВСДЕ – ро ёбед, агар дарозии 

тарафҳояш мутаносибан ба 6см ва 8см баробар бошанд. 

 Таҳлил: Шумораи секунҷаҳои росткунҷа, дар натиҷаи дар шакли 

додашуда гузаронидани диагоналҳо, ба 3 ва диагоналҳо ба 2 баробар 

мешаванд, (расми 4) пас коэффитсиенти яке аз секунҷаҳо барои масоҳати 

умумии панҷкунҷа ба ин арқом баробар аст: 
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 Мисоли 5. Масоҳати шашкунҷаи мунтазамро ба воситаи секунҷаи 

мунтазам ёбед, агар дарозии асоси секунҷаи он ба 4см баробар бошад. 

(расми 5). 

 Таҳлил: Аз расм маълум аст, ки дар натиҷаи пайваст намудани 

кунҷҳои муқобил бо порчаҳо, 6 – то секунҷаҳои мунтазам ва 3 диагоналҳо 

ҳосил мегарданд, ки дарозии тарафҳо, масоҳатҳо ва периметрҳои онҳо ба 

ҳам баробаранд. Ҳангоми ёфтани масоҳати яке аз секунҷаҳо онро 6 

маротиба зиёд намуда, масоҳати пурраи шашкунҷаи мунтазамро меёбем: 
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Мисоли 6. Масоҳати ромбро ёбед, агар дарозии диагонали АС ба 6см 

баробар бошад. 

Таҳлил: Аз расм маълум аст, ки (расми 6) дар натиҷаи гузаронидани 

диагонали АС, ромб ба ду секунҷаи мунтазами баробар ҷудо шуда, дорои 1 

диагонал мешавад. Барои ёфтани масоҳати пурраи ромб масоҳати яке аз 
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секунҷаҳоро муайян намуда, ба ду зарб мезанем ва дар натиҷа ба мақсади ниҳоиямон мерасем: 
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Айнан чунин мисолҳоро дар курси планиметрияи геометрия дидан мумкин аст.  

Чун дар ин тарзи ёфтани масоҳати шаклҳо дар ҳамворӣ компоненти асосӣ ё роли асосиро 

секунҷа ва диагоналҳо доранд, пас барои осонии кор дар ин раванд, ҷадвалҳои зер ва вобастагии 

байни шаклҳоро нисбат ба секунҷа барқарор намудан ба мақсад мувофиқ аст: 

 

т/р Номи шакл 
Миқдори кунҷҳо 

дар шакл 

Миқдори 

диагоналҳо 

дар шакл 

Миқдори 

секунҷаҳо 

дар шакл 

1 Секунҷа 3 0 1 

2 Чоркунҷа 4 1 2 

3 Панҷкунҷа 5 2 3 

4 Шашкунҷа 6 3 4 

5 Ҳафткунҷа 7 4 5 

6 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 

Дар натиҷа, формулаҳои зеринро ҳосил намуда, аз рӯи онҳо корро давом додан 

мумкин аст: 

8 n – кунҷа n – то n – 3 n –2 

 

Яъне, барои ёфтани миқдори диагоналҳо аз шумораи рақами кунҷҳо 3 – ро ва барои ёфтани 

миқдори секунҷаҳои дар шакл ҳосил гарданда, аз миқдори шумораи кунҷҳо 2 – ро тарҳ кардан 

лозим аст: 

  

т/р Миқдори кунҷҳои шакл 
Миқдори 

диагоналҳо 

Миқдори 

секунҷаҳо 

1 n n – 3  n – 2  

 

Хулоса, барои ёфтани масоҳати шакли геометрӣ роҳҳои гуногун вуҷуд доранд, ки дар 

натиҷаи ривоҷ ёфтани мактаби фанни геометрия ба вуҷуд омадаанд. Новобаста аз усули ҳал, 

ҷавобҳо бояд мувофиқ бошанд, ки ин ҳам масъалаи мантиқии математикӣ ба шумор меравад. 

 

 

Зиёдулло ХУРРАМОВ –  

омӯзгори литсейи №3  

барои хонандагони болаёқати  

ш. Душанбе 
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