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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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ДАҲСОЛАИ АМАЛ 
 

ОБ ЗИНДАГИСТ 
(дар меҳвари дарси математика) 

 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешоҳанги 

масоили марбут ба об дар дунё буда, СММ 
бо пешниҳоди кишвари мо 4 Қатънома 
тасдиқ намуд. Соли 2016 татбиқи ташаббуси 
чоруми Тоҷикистон доир ба масъалаи об – 
Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-2028» оғоз 
гардид, ки ҳадафи асосии он диққати ҷомеаи 
ҷаҳонро ба масъалаҳои тозагии об ва қадр 
намудани ин неъмати бебаҳо ҷалб кардан 
мебошад. 

Аз ин лиҳоз, мо омӯзгорон, 
вазифадорем, ки ба хонандагон тоза нигоҳ доштани об, манбаъҳои об, дуруст ва сарфакорона 
истифода бурдани он ва дигар масоили марбут ба обро талқин намоем. Дарс ва корҳои 
беруназсинфӣ аз усулҳои самаровар дар ин самт мебошанд. Бинобар ин, лозим донистем, ки дар 
асоси маълумотҳое, ки дар рӯзномаю маҷаллаҳо баён шудаанд, якчанд мисолу масъаларо дар 
бораи об тартиб дода, пешкаш намоем. Омӯзгорон 
метавонанд дар асоси ин мавод варақча, тестҳо 
тартиб диҳанд ва дар вақти гирифтани корҳои 
санҷишӣ, пурсиши вазифаи хонагӣ ва 
мустаҳкамкунии дарс истифода баранд.  

1. Талаботи физиологии шабонарӯзии як одам 
ба об 3-5 литр мебошад. Аъзои оилаи шумо дар як 
шабонарӯз чанд литр об сарф мекунанд? 

2. Як оила (5 нафар) агар барои мақсадҳои 
хоҷагию маишӣ дар як шабонарӯз тақрибан 450-
600 литр об сарф кунад, дар як моҳ ё як сол чӣ қадар обро сарф мекунад? 

3. Дар асоси ин мисол ҳисоби миёнаи миқдори оби сарфшударо дар як шабонарӯз дар 
деҳаатон, ҷамоати деҳот, ноҳия ва Тоҷикистон аниқ кунед (аҳолии Тоҷикистон 9,5 млн). 

4. Ҳаҷми умумии оби Замин 1400 млн км3 буда, танҳо 35 млн км3-и он оби ширинро ташкил 
медиҳад. Ба ҳар сари аҳолии ҷаҳон чанд литри оби тоза рост меояд? 

 5. Аз ҷумаки вайронаи оби хона агар дар як сония дуқатрагӣ об чакида истад, дар давоми 12 
дақиқа як истакони 200-грамма пур мешавад. Агар сари вақт ҷумакро дуруст накунем, дар як 
соат як литр об сарф мешавад. Дар як моҳ ё сол чанд литр об сарф мешавад? 

Ҳал: 1 сония - 2 қатра, 12 дақиқа - як истакон, як соат = 60 дақиқа; 60:12 = 5 истакону як 

литр; як шабонарӯз 5 24 120 истакон = 24 л. Як моҳ 30 24 = 720 л, як сол 365  24л = 8760 л. 
6. Аз ҷумакҳои вайрон об кам-кам рехта меистад ва дар давоми як рӯз 180 л об мерезад. Агар 

ҷумакҳои вайрон дар деҳаатон аз 200-то зиёд бошанд, ҳисоби миёнаи миқдори оби сарфшударо 
дар як шабонарӯз ё сол мувофиқан аниқ кунед.  

7. Як одам дар вақти шустушӯи дандон, ришгирӣ ва собункунӣ аз ҷумаки кушода дар як 
дақиқа 7-8 литр обро сарф мекунад. Ӯ ин корро 25 дақиқа давом диҳад, чанд литр обро сарф 
мекунад? 

А) (170 л – 190 л); В) (175 л – 200 л); С) (175 л – 195 л)  
8. Мувофиқи ҳисоби олимон ҳаҷми умумии оби тоза ба 1386 млн км3 баробар буда, аз он 

97,47% ба қаъри замин ва уқёнусҳо меравад. Аз 1386 млн км3 об чанд литрашро аҳолии ҷаҳон 
истифода мебаранд? 

Шогирдони мо бояд аз рӯйдодҳои айёми 

хеш огоҳ ва ҳамқадами замон бошанд. 

Омӯзгорон барои ба ҳадаф расидан дар дарс 

ва чорабиниҳои беруназсинфӣ аз далелу 

маводи рӯзномаю маҷаллаҳо ва дастурҳои 

методӣ ба таври васеъ ва пурсамар бояд 

истифода баранд. Бо ин мақсад дар вақти 

пурсиши вазифаи хонагӣ ва мустаҳкамкунии 

дарс омӯзгор метавонад мувофиқи 

мавзӯъҳояш дар давоми 4-5 дақиқа аз маводи 

иловагӣ истифода барад. Барои корҳои 

хонагиву мустақилона чунин супоришҳоеро 

баррасӣ бояд намуд, ки хонандагони сустхон 

ҳам бо шавқу завқ онро мустақил иҷро карда 

тавонанд. 
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9. Мувофиқи ҳисоби олимон соли 2000-ум норасоии солонаи об дар ҷаҳон 230 млн м3-ро 
ташкил дода бошад, то соли 2025 ин рақам ба 2 трлн м3 мерасад. Норасоии об то соли 2025 чанд 
маротиба ё чанд фоиз меафзояд? 

10. Ҳар сол дар Тоҷикистон 64 млрд м3-и оби тоза пайдо мешавад, ки аз он барои эҳтиёҷоти 
худӣ танҳо 10-12% истифода бурда шавад. Аҳолии Тоҷикистон ҳар сол чанд литр обро истифода 
мебаранд ва ин ба ҳар як нафар аҳолӣ чандлитрӣ рост меояд? 

11. Ҳар як инсон агар дар як сол ба ҳисоби миёна қариб 60 т обро истифода барад, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як моҳ ё сол чанд тонна об истифода бурда мешавад? 

12. Оби кӯли Сарез яке аз обҳои тозатарин дар ҷаҳон буда, ҳаҷми умумии он 17,3 млрд м3 
мебошад. Аҳолии Тоҷикистон ё ҷаҳон ин оби тозаро чанд сол истифода мебаранд? (Агар як 
инсон дар як сол ба ҳисоби миёна қариб 60 т обро истифода барад). 

13. Агар як километри мукааб об ба як миллиард тонна об баробар бошад, ин об барои 
шикастани ташнагии аҳолии сайёра ба чанд сол мерасад? 

14. Дар ҳудуди Тоҷикистон 13000 пиряхҳои хурду бузург мавҷуд буда, 40 соли охир аз 
таъсири гармшавии иқлим беш аз 1000 пирях аз байн рафтааст. Ин 1000 пирях чанд фисади 
умумии пиряхҳои Тоҷикистонро ташкил медиҳад?  

15. Муайян шудааст, ки дарозии умумии дарёҳои Россия 9 миллиону 648 километр ва 
дарозии умумии дарёҳои Тоҷикистон 28500 километр аст. Муайян кунед, ки дарозии умумии 
дарёҳои Россия аз дарозии умумии дарёҳои Тоҷикистон чанд маротиба дароз ё чанд фоиз зиёд 
мебошад?  

16. Узвҳои одам, аз ҷумла, сар, дил, ҷигар, шуш, гурда ба об эҳтиёҷи калон доранд. Аз ин 
лиҳоз, одами 60 кг вазндошта дар шароити муътадил зиёда аз 2,5 л оби тоза менӯшад. Агар 9,5 
млн аҳолии ҷумҳурӣ 3 млн 60 кг вазн дошта бошад, дар як шабонарӯз чанд литр оби тоза 
менӯшанд? 

17. Дар асоси таҳлили олимон ҳар мукаабметр оби партов 40-60 м3 оби тозаро ифлос 
мекунад. Ин оби партов аз худ чанд маротиба зиёд ё чанд фоиз оби тозаро ифлос мекунад? 

18. Дар асоси таҳлили олимон, инсоният дар асри 14 барои худ 40-60 л обро истифода бурда 
бошад, ҳоло 300-400 л об истифода бурда истодааст. Истифодабарии об дар асри 21 чанд 
маротиба ё чанд фоиз афзудааст? 

19. Агар барои истеҳсоли як тонна гандум 1500 м3 ва барои истеҳсоли як тонна пахта 30000 
м3 об сарф шавад, барои як млн тонна гандум ва 600000 тонна пахта истеҳсол кардан чанд метри 
мукааб об сарф мешавад? 

20. Миқдори умумии оби Замин ба 1400 млн км3 баробар мебошад. Оби аз ҷониби одамон 
истифодашаванда 39500 км3-ро ташкил кунад, ин оби истифодашаванда чанд фоизи оби умумии 
Заминро ташкил мекунад? 

21. Кишвари мо дорои захираи калони пиряхҳо мебошад, ки 64%-и захираҳои обии Осиёи 
Марказиро ташкил медиҳад. Аз ин пиряхҳо дар навбати худ дарёҳои хурду калони зиёде 
сарчашма мегиранд ва аз дарёҳо соле наздик ба 82 млрд м3 об ҷорӣ мешавад. Миқдори умумии 
захираҳои обии Осиёи Марказиро ёбед. 

22. Дар ҳудуди кишвари мо 65,11 км3 об ҷорӣ мешавад, ки аз он танҳо 11,9 км3-аш дар 
кишварамон истифода мешавад. Ин чанд маротиба кам аст ва чанд фоизро ташкил мекунад? 

23. Ҳама оби дарёҳои дар кишвар вақеъбуда 52 км3-ро ташкил медиҳад. Аз ин зиёда аз 11 
км3-аш барои обёрии зироатҳи ва дигар соҳаҳо истифода бурда шавад. Ин чанд фоизро ташкил 
мекунад?  

Омӯзгорон бо истифодаи маводи фавқуззикр метавонанд ба хонандагон на фақат дониш 
диҳанд, балки завқу шавқи онҳоро ба дарс зиёд гардонанд, донишу ҷаҳонбинӣ, салоҳиятҳои 
зебоипарастӣ ва фарҳанги сарфаю сариштакорона истифодабарии обро ба зеҳнашон ҷой дода, 
дар рушди тарбияи экологии онҳо таъсир расонанд. 

 
Ҳамдамбой ҲАМРОҚУЛОВ –  

мушовири шуъбаи маорифи ноҳияи Деваштич, 
Камолиддин ҲАМРОҚУЛОВ –  

омӯзгори мактаби №20, ноҳияи Деваштич 



  

 

5 «Маорифи Тоҷикистон» – №5, майи соли 2021 

23 МАЙ – РӮЗИ ҶАВОНОН 
 

ҶАВОНОН ВА 

ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ 
(Ба озмун) 

Ҷавони тоҷик шахсиятест, ки эҳсоси 

баланди ватандӯстӣ ва ҳувияти миллӣ дорад. 

Печутобҳои таърихи ҳазорсола, пандҳои 

бузургони миллат ва дарсҳои пайдарпайи 

зиндагӣ ба меросбарони миллат – ҷавонон як 

ҷаҳон дониш ва таҷрибаву фаҳм дод. Одитарин 

қиёс байни ҷавонони имрӯза ва ҷавонони 20-30 

сол пеш метавонад нишон диҳад, ки тафовут аз 

куҷо то ба куҷост. Насли ҷавони замони 

“бемаънитарин ҷанг” дар дил чӣ орзу дошт? Сер 

будан, амн будан, пӯшида будан... аммо хондан 

не. Бале, лаҳзае, ки ба ҷонашон хатар таҳдид мекард ва ҳатто гуруснагӣ домангирашон мешуд, на 

худ дар бораи таълиму тадрис андеша мекарданд ва на бузургсолон. Агар саҳифаҳои таърихро 

чанд варақи дигар гардонем, мефаҳмем, ки чаро дар аксар гуфтугӯҳо перомуни миллат ва 

таърихи он калимаи “ормон”-ро ба ҷои “орзу” ё “нақшаҳои нек” истифода мебарем. Аз забони 

яке аз омӯзгоронамон шунидам, ки мегуфт: “Дар замони Шӯравӣ дар вилояти Кӯлоб мактабе 

сохтанд ва барои маросими кушодашавӣ аз Маскав меҳмон даъват карданд. Меҳмон аз 

марказ бо дидани расмҳои тайёраву 

киштиҳои кайҳонӣ дар девори мактаб ба 

ғазаб омад ва супориш дод, то дарҳол ин 

аксҳоро аз девор бардоранд ва ба ҷояш досу 

каланду бел тасвир кунанд, то бачаҳо танҳо 

дар фикри кори саҳро бошанду дар сар ҳавову 

ҳаваси рушд напарваранд.”  

Шунидани ин ривоят ва донистани он ки як 

замон аз ҷавонону наврасони тоҷик ҳатто 

ҳуқуқи орзу карданро рабуда буданд, барои 

ҷавони имрӯза ниҳоят аламовар аст, аммо ин 

талхтарин саргузашт нест. Сахттарин омил ва мудҳиштарин ҳодиса барои пиру барнои як миллат 

надоштани давлати миллист, ки аҷдодони мо онро тӯли ҳазор сол тоқат карданд. Ғосибону 

тороҷгарон гоҳ бо баҳонаи овардани дини ҳақ, гоҳ бо баҳонаи ҳифозат аз мо ва ҳатто гоҳ бе 

баҳона орзуву ҳавас ва меҳнатҳои пиру ҷавонро ба хоки сияҳ менишонданд, китобу китобкада 

месӯзонданд ва сар мебуриданд. Ҳамин буд, ки номи “ҳавову ҳавас”, “нақшаҳои нек”, “орзуи 

доштани давлат”-ро гузоштем “ормон”. Чӣ қадар дилҳои пурормон аз тапидан монданд?! Чӣ 

қадар ҷавонон бадбахтӣ кашиданд? Чӣ имкониятҳоеро аз даст додем?  

Акнун чӣ? Давлати миллӣ ҳаст, китобу китобкадаву донишгоҳу донишкада ҳаст, шароит 

ҳаст, имконият ҳаст, ҳуқуқи орзу кардан ҳаст, умед ҳаст! Пас, кӣ хушбахттар аз ҷавони 

имрӯзист? Пас, кӣ бояд аз замона барои он ҳама дили пурормон қасд биситонаду ҳама орзуҳои 

ононро баровада кунад?  

Ҷавони даврони гул-гулшукуфии кишварамон, ҷавоне, ки шароиту имкониятҳояш орзуи 

ҳазорон нафар буд, чӣ ҳавову ҳавас дар сар дорад? Забондон будан, зиракии сиёсӣ ва ҷаҳонбинии 

васеъ доштан, дар ободонии диёри худ саҳм гузоштан, дар беҳтарин мактабҳо таҳсил кардан, 

Тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ кардан, боилм будан... Бо дидани ин вазъ метавон аз омадани 

Ҷавонон, миллат ва ормон... Се 

мафҳуме, ки ба ҳам рабт доданашон амали 

муҳим барои ояндаи дурахшонтар ва боиси 

ифтихору нишот аст. Миллат чист? 

Ҷавон кист? Ормон, яъне чӣ? Орзуву 

ҳаваси он чиро, ки гузаштагон ба даст 

оварда натавонистанд, ё хоҳиши ҳифзи 

талошҳои самардодаи онҳоро, мо “ормон” 

меномем. Ягона пайвандгари дирӯзу фардо 

ва миллату ормон ҷавононанд. Маҳз 

ҷавононанд, ки дар арсаи байналмилалӣ 

Ватани азизамонро бештар муаррифӣ 

мекунанд ва имрӯзи Тоҷикистонро маҳз бо 

туфайли талоши онҳо аксарият 

мешиносанд. Бемуҳобот, ҷавонон ҳам 

имрӯз ва ҳам ояндаи миллатанд. 
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ояндаи дурахшонтар ва ҳифзу амалисозии ормонҳои миллӣ башорат дод, зеро дастовардҳои 

даврони соҳибистиқлолӣ насли ҷавонро ба суботу созандагӣ ҳидоят менамоянд ва ба онҳо 

неруву тавоноӣ ва умед мебахшанд, зеро давраҳои тақдирсози кишварамон бо хотираҳои талх, 

вале ибратомӯз пушти сар шуданд. Лек дар шароити ноустувори ҷаҳони муосир ҷиҳати ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ назди мо - ҷавонон, вазифаҳое истодаанд, ки иҷрои онҳо аҳамияти бузурги 

сиёсиву иҷтимоӣ доранд. Ҳақ ба ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст: “Пеш аз ҳама, бояд андеша 

кунем, ки дар давраҳои хеле ҳассоси тезутунд шудани муносибатҳои байни абарқудратҳо 

барои ҷорӣ намудани низоми нави ҷаҳондорӣ, сарфи назар аз мавҷудияти ақидаҳои 

мухталифи сиёсиву динӣ ва иҷтимоӣ дар ҷомеа, мо барои ҳифзи сарвати бузургтарин ва 

бебаҳои худ, яъне Ватан ва истиқлолияти миллӣ муттаҳид бошем, барои ҳифзи 

манфиатҳои милливу давлатии худ зиракиро аз даст надиҳем.»  

Вазъи ҷаҳони муосир ва ҳаводиси солҳои охир нишон дод, ки иқтисоди устувор ва ҳатто 

артиши пуриқтидори мусаллаҳ ба муосиртарин таҷҳизот наметавонад амнияти давлатро ба таври 

бояду шояд таъмин намояд. Танҳо давлатҳое амнияти худ ва осоиштагии мардумро ҳифз карда 

метавонанд, ки сиёсати оқилонаро пеш гирифтаву мардумашон дорои зиракии воқеии сиёсиянд. 

Таърихи тамаддуни тоҷик ва дастовардҳои арзандаи кишварҳои мутамаддин низ собит 

менамоянд, ки омӯзондани насли ҷавон, фароҳам овардани имконоти ташаккулёбӣ ва муҳайё 

намудани омилҳое, ки ба рушди зеҳниву ҷисмонии онҳо замина мегузоранд, асоси рушду 

пешрафти ҳар кишвар аст.  

Маҳз ҳамин андеша ҳар як насли калонсолро водор месозад, ки аввалан, дар таълиму 

тарбияи насли ҷавон саҳмгузор шаванд ва баъдан, аз онҳо интизоре дошта бошад. Ин мавқеъ 

овардани мақоли ҷопонӣ айни муддаост: “Ба хотири наъле аспе афтод, ба хотири аспе 

сарбозе маҷруҳ шуд, ба хотири сарбозе дар ҷанге шикаст хӯрданд, ба хотири шикасте 

империяи бузурге барҳам хӯрд ва ин ҳама гуноҳи нафарест, ки наълро дар пойи асп хуб 

накӯбида буд.” Воқеан, вазифаи ҳар як нафар дар ҷомеа барои ба камол расондани ҷавонони 

солимтану солимандеша муҳим арзёбӣ мегардад. Ба ҳамин хотир, дар моддаи 3-и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон” дарҷ гардидааст, ки 

мақсади сиёсати давлатии ҷавонон аз инҳо иборат аст: “мусоидат ба инкишофи маънавӣ, 

фарҳангӣ, иҷтимоию ҷисмонии ҷавонон; ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҷавонон; муҳайё сохтани 

шароит барои мустақилона ва бо ҳисси масъулият ширкат кардани ҷавонон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, 

иқтисодӣ ва сиёсии кишвар; дастгирии моддӣ, молиявӣ ва иҷтимоии ҷавонон, инчунин 

ташаббусҳои аҳамияти иҷтимоидоштаи онҳо.” 

Ҳангоми таҳлили мавзӯъ саволе ба миён меояд, ки чаро бар замми ин ҳама, шароит барои 

рушд, боз ҳам ёфт мешаванд ҷавононе, ки аз тамоми имкониятҳо рӯ метобанд ва даст ба ҷинояту 

ҷинояткорӣ мезананд, узви гурӯҳҳои иртиҷоӣ гаштаву бозичаи дасти нохалафон мешаванд. Ба ин 

савол Пешвои муаззами миллат 6 ноябри соли 2019 дар Кохи Истиқлол, ки толор пур аз ҷавонон 

буд, ҷавоби саҳеҳ гардониданд: “Баъзе ҷавонон имрӯзҳо ниҳоят сабукандеш ва нозук шудаанд, 

чунки сахтиро надидаанд. Сабаби асосии ин надонистани таърихи миллат ва бекор мондан 

аст.”  

Воқеан, агар мехоҳем, ки ҷавонон тавонанд умеду орзу ва ормонҳои ниёгонро бароварда 

созанд, пас бояд талош баҳри босаводу илм ва бо ҷойи кор таъмин кардани онҳо талош варзем. 

Маҳз ба ҳамин хотир дар сиёсати пешгирифтаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маориф дар мадди 

аввал аст. Аммо масъалаи мутобиқати ихтисосҳои муассисаҳои олии кишвар ба талаботи бозори 

меҳнат ва таъмини ҷавонон бо ҷойи кор ташвишовар аст. Муддати ёздаҳ сол таҳсил дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва баъд аз он чаҳор-панҷ сол дар муассисаҳои олии таълимӣ хуб 

аст, аммо чаро имрӯз на ҳама ҷавонон дар бозори меҳнат ба ҳунари худ талабгор меёбанд? Дар 

баробари зикри ҷиҳатҳои мусбат бояд сари мушкилот низ андеша кунем. Наёфтани ҷойҳои корӣ 

ва ё кам будани музди меҳнат ба он оварда мерасонад, ки баъзеҳо рӯ ба муҳоҷират оранд ва 

баъзеҳо аз бекорӣ ба ҳар роҳ мераванд. Одам, қатъи назар аз синну сол, ҳамин ки бекор монд, 



  

 

7 «Маорифи Тоҷикистон» – №5, майи соли 2021 

ҳатман ба доми неруи бадӣ меафтад ва ин неру ӯро ба балоҳо гирифтор менамояд ва аз ҳамин 

лаҳза офати бекорӣ ба тарбия таъсир расондан мегирад ва ин таъсир манфист. Хонандае дар 

рафти дарс ба шарикдарсон халал мерасонад, барои чӣ? Барои он ки бекор мондааст. Наврасе ба 

тамошои филмҳои зӯроварӣ машғул мешавад, ҷавоне ба доми гурӯҳи авбошону нашъамандон 

меафтад, марде аёлманд зану фарзандҳояшро партофта, ба мулки дигаре мардикорӣ меравад, 

барои чӣ? Барои он ки бекор мондааст, ё коре мувофиқ наёфтааст.  

Мушкилии бекории ҷавононро аксарият ба харобиҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, яъне аз 

кор мондани коргоҳу корхонаҳои зиёд рабт медиҳанд, аммо ин наметавонад сабаби асосӣ ва 

ягона бошад. Ҷиҳати рафъи ин мамоният барои рушди ҷавонон ҳамчун донишҷӯе, ки дар риштаи 

иқтисод таҳсил мекунам, чанд тавсия дорам: 

- таъсиси Маркази мониторинги бозори меҳнат дар назди Вазорати маориф ва илм ва 

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; иваз намудани самти 

касбомӯзии якчанд донишгоҳ, чунки норасоии мутахассисони техникӣ ва зиёд будани 

иқтисодчиҳо мушоҳида мегардад; ба нақша гирифтани қарзҳои имтиёзнок махсусан, барои 

ҷавонон; ба нақша гирифтани таътилҳои андозӣ махсусан, барои ҷавонон; аз ҷониби 

падару модарон озод гузоштани фарзанд дар интихоби касб, чун аксар аз нигоҳи таассуб ба 

ягон шахс, даромаднокӣ ё таваккалӣ касб интихоб менамоянд. Оқибат маълумоти пурраи 

ихтисосӣ ва касбӣ гирифта натавониста, мақоми худро дар ҷомеа намеёбанд ва бо баҳонаи 

надоштани шароити меҳнат ва маоши кам корро рад менамоянд.  

Боқӣ ҳама чораҳои ногузирро барои рушд ва дастгирии ин қишри ҷомеа моддаи 19-и қонуни 

болозикр кафолат медиҳад: 

“Дастгирии давлатии ҷавонони соҳибистеъдод қисми таркибии сиёсати давлатии ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

- муқаррар намудани стипендия, мукофот, пешниҳоди грантҳои давлатии таҳсилотӣ тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; ташкили фондҳои махсус; бунёд ва рушди марказҳо оид ба 

муайян ва тайёр намудани ҷавонони соҳибистеъдод; ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо бо 

мақсади муайян ва паҳн намудани дастовардҳои илмӣ ва эҷодии ҷавонон; таъмини дастрасии 

ҷавонони соҳибистеъдод ба барномаҳои таҳсилотӣ, такмили ихтисос ва коромӯзӣ дар дохил ва 

хориҷи кишвар дар асоси озмун; муҳайё намудани шароит ба олимони ҷавон, кормандони ҷавони 

соҳаҳои маориф ва фарҳанг баҳри амалӣ намудани фаъолияти илмию эҷодӣ, мусоидат ба амалӣ 

гаштани дастовардҳои олимони ҷавон; ҳавасмандгардонии маънавии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, 

ки ҷавонони соҳибистеъдодро дастгирӣ менамоянд.” (аз 28.06.2011 №716). 

Бо дарназардошти ин ҳама таваҷҷуҳ аз ҷониби давлату ҳукумат ва Пешвои муаззами миллат 

мо, ҷавонон, эҳсос менамоем, ки талош баҳри амалигардонии ормонҳои миллӣ, ҳифз ва эҳтироми 

муқаддасоти миллат, сазовор будан ба боварии Сарвари ободкори кишвар бароямон қарз ва фарз 

аст ва дар ин ҷода натиҷаҳои назаррас низ дорем.  

Магар доштани давлати миллӣ ва истиқлолияти комили сиёсӣ ормони ҳазорсолаи аҷдодон 

набуд? Буд! Буд ва ҷавонони муосир баҳри нигоҳдошти ин озодӣ ба ҳар амале қодиранд. Магар 

баланд гардидани парчами кишварамон дар садҳо давлати дунё ормони гузаштагон набуд? Буд! 

Буд ва амалӣ гашт. Ҷавонони шуҷои Ватан дар даҳҳо ва садҳо мусобиқаҳои илмиву варзишӣ 

парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоштанд. Магар босубот ва амн будани 

тамоми гӯшаҳои диёр ормони бахокбурдаи гузаштагон набуд? Буд! Буд ва имрӯз ҷавонон 

ғайрату ҷоннисориҳои онҳоро қадр намуда, дар талоши таҳкими сулҳу суботанд.  

Ҷавонон пайвандгари таъриху оянда ва амалисози ормонҳои миллиянд! 

Ҷовидон бод ҷавонӣ ва ҷавонон! 

Нурулло ҒАФУРИЁН – 

донишҷӯи бахши 3, факултаи  

молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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МУСОҲИБА 

 

РАВОНШИНОСӢ: 

МУШКИЛОТ ВА 

ДУРНАМО 
 

– Аз муҳимтарин омилҳои таъмини ҷомеа 

бо равоншинос омода намудани мутахассисон 

дар макотиби олӣ, чопи дастурҳои таълимӣ, 

ташкили вохӯриву суҳбатҳо бо равоншиносон 

аст. Аз нигоҳи шумо, ин омилҳо дар мо то куҷо 

ба назар гирифта шудаанд?  

– Албатта, дар ин самт баъзе корҳо анҷом дода шудаанд. Аз ҷумла, таъсиси факултаҳои 
равоншиносии умумӣ дар донишгоҳҳо, шуъбаи магистратура, нашри баъзе китобу дастурҳои 
алоҳида. Инчунин, ду –се маркази тиҷоративу ҷамъиятии равоншиносӣ ба майдон омада, 
телевизионҳо ҳам ба ин мавзӯъ рӯ овардаанд. Вале, ҷавоби савол дар дохили савол аст, яъне ин 
ҳама барои ҳалли масоили мазкур қариб ки ҳеч аст. Барои ташнагони биёбон як пиёла ҳаст ё на. 
Зеро ҷаҳони муосир ва замони муосир замони дарки арзишҳои инсонӣ, пайдо кардани донишу 
малакаи бунёди муносибатҳои саодатбахш аст. Ҳоло барои ҳар нафар, ҳар як оила, ҳар як 
муассисаву ташкилот равоншиносони касбии соҳавӣ лозиманд. Вале мо ин гуна мутахассисонро 
надорем. Ин ҷо ду ҷанбаест, ки ҳамдигарро истисно мекунанд. Аз як тараф, мо аз камбуди 
мутахассис шиква дорем, аз тарафи дигар, чанд мутахассиси ангуштшумор дар кишвар ҷойи кор 
ва музди арзанда надоранд. Ин ҳолат хатмкардагони факултаҳои номбурдаро водор мекунад, ки 
ба касбҳои дигар рӯ оранд. Мо ҳанӯз моҳият ва манфиати касби равоншиносиро дарк накардаем. 
Хатарҳову зарарҳои касбӣ, вижагиву нозукиҳои онро намедонем. Аз ин рӯ, гоҳ онро метарсем, 
гоҳ онро назарамон намегирад. Дар натиҷа дар бунбасте қарор дорем. 

– Мо ба рушди мактаби равоншиносии худ эҳтиёҷ дорем, ин аз саволҳои ҳаводорони мо 

дар гурӯҳи “Маорифи Тоҷикистон” (дар Фейсбук) маълум мешавад. Фаразан, ҳастанд онҳое, 

ки дар донишгоҳу донишкада омӯзгор шуда кор мекунанд, аммо бо хонанда ё донишҷӯ чӣ гуна 
муносибат карданро намедонанд. Як нафар мегӯяд, ки “донишҷӯён азобам медиҳанд, ба 

суханҳоям гӯш намекунанд...” 

– Барои чӣ ба ман мактаби равоншиносии Шарқ (бахусус, Эрон) бисёр писанд омад? 
Донишҳои психологии равоншиносони Ғарб, аз ҷумла, Фред Инионг ва дигарон донишҳои 
базавианд, вале бояд иқрор шуд: усулҳои имрӯзаи Ғарб, ҳатто аз Россия дар Тоҷикистон ба кор 
намеоянд. Мо психологияи худамонро бояд ба вуҷуд орем. Бо ҳамзабонон, ҳатто, туркҳо бошад, 
чизҳои умумӣ бисёр дорем ва аз онҳо чизе барои худ гирифтан мумкин аст. Равоншиносони 
эронӣ дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардаанд. Вақте аз онҳо пурсидам, ки “Шумо чанд сол кор 
кардед, ки ин ҳама равоншиноси бисёр ва мактаби ҷаҳонии равоншиносӣ доред?”, гуфтанд: 
“Ҳамагӣ даҳ сол. Роҳбарият моро дарк ва қабул карданд ва сафи мо зиёд шуд.”  

 

Аз муҳимтарин паҳлуҳои фаъолияти 

соҳаи маориф рӯ овардан ба илми 

равоншиносист, ки бо таассуф, аз ҳар паҳлу 

мушкили зиёд дорад. Мо тасмим гирифтем, 

ба хотири рушди ин илм, мусаллаҳ 

гардондани донишҳои равонии 

алоқамандони соҳа, рафъи мушкилоти 

мавҷуда дар таълимгоҳҳо, ҷалби 

мутахассисони равоншинос ба иҷрои 

рисолати касбӣ ва ҷалби ҷомеа ба дарки 

зарурати илми равоншиносӣ бо номзади 

илмҳои филологӣ, равоншиноси маъруфи 

кишвар Марям Давлатова суҳбат намоем. 
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 Мутаассифона, бисёриҳо дар ҷомеаи тоҷик аз навгониҳо метарсанд. Ман ҳанӯз ҳам 
сабабашро намедонам: ё мо саҳлангорем, ё масъулини ташкили кор ба камолоти касбӣ 
нарасидаанд...  

 Ин ҳолате гуфтед, вақте ба вуҷуд меояд, ки одам дар ҷойи худаш кор намекунад. Вақте 
омӯзгор фанни худ ва махсусиятҳои фанни педагогикаро медонаду ба синфхона бо дили пур 
медарояд, хонандагон инро хуб эҳсос ва қабул мекунанд. Ман аслан муддати зиёд омӯзгорӣ 
накардаам, ҳамагӣ 3 ё 6 моҳ таҷрибаомӯз будам. Аз таҷрибаи ками худ мегӯям, ки вақте одам 
касби худро дӯст медорад, соҳиби қудрати аҷиб мешавад. Ман, духтараки хурдҷуссаи бистсола 
вақте ба синфхона медаромадам, медидам, ки хонандагони синфҳои болоӣ дар қаду боло ду 
баробари мананд. Барои онҳо масхара кардани донишҷӯёни таҷрибаомӯз бозӣ буд, чун давраи 
синнусолияшон ҳаминро тақозо мекунад. Хонандае боре қасдан ба дарси ман дер монд. Интизор 
дошт, ки ман ӯро сарзаниш мекунам. Аммо, гӯё ман чизе нашуда бошад, гуфтам: – Марҳамат, 
гузашта шин.  

 Ин барои ӯ ғайричашмдошт буд. Шояд ба худ андешид: “Чӣ хел? О бояд сарзаниш 
мешуд, омӯзгор асабӣ мешуд– ку?! Чаро ин тавр?!” Ҳайрон гузашта нишаст. Шояд байни бачаҳо 
шарт карда буданд, ки байни ӯ бо ман даъво мешавад... Намедонам. Ҳеҷ тоқат надошт, мехост 
сарзаниш шунавад, ба ҳар тараф тоб мехӯрд, бо ҳар нафар суҳбат мекард. Ман дарк кардам, ки ба 
ӯ чизе лозим аст, шояд мехост дар маркази диққат бошад. Ҷумлаамро тамом кардаму ба наздаш 
рафтам. Пурсидам: – Гуруснаӣ ё ташна?  

Ҳайрон гуфт: - Не, на гуруснаам ва на ташна.  
Гуфтам: - Пас, чаро беқарорӣ? Чӣ мушкил дорӣ?  
Ба ҷои идомаи суҳбат оромона узрхоҳӣ кард. Бо ҳамин то охирин дарсҳои ман ором буд. 
– Инро чӣ хел фаҳмидан мумкин? Баъзе одатҳо ирсиянд, шояд модари шумо равоншинос 

буд?! Равоншиноси касбӣ не, албатта... Масалан, ман арзиши мактаби педагогии 
модарамро аз арзиши чандин рисолаи илмӣ болотар медонам, чун бо як таъбиру мақол моро 

тарбия мекарданд.  

– Модарони мо, аз рӯи интуитсия, аз рӯи эҳсоси модарона ва таҷрибаи худ ба баъзе корҳо 
қодир буданд. Масалан, шодравон модари ман, ки ҳамагӣ чор синф савод доштанд, пеш аз ҳама, 
неруи маро шояд дарк мекарданд, ки ҳаргиз озодиямро маҳдуд намекарданд. Ҳамаи хоҳишҳои 
ман, интихобҳоям дар зиндагӣ аз тарафи модарам дастгирӣ меёфтанд. Ва ин дар ҳоле ки зиндагӣ 
осон набуд. Оилааи мо оилаи сирф суннатӣ буд, ҳамаи арзишҳои анъанавӣ он ҷо мақом доштанд. 
Ҳангоме ки ман иродаи дар мактаби олӣ хондан кардам, мухолифати авлод ҷиддӣ буд, вале 
модарам пеши роҳи маро нагирифтанд. Буданд, албатта, ҳолатҳое, ки мушкилоти зиндагӣ 
модарамро дилтангу асабӣ мекарданду чун аксари модарон аламашонро ба сари мо мерехтанд. 
Ин ҳолати табиии занест, ки бори рӯзгор ба дӯшаш афтодааст ва онро ба танҳоӣ пеш мебарад. 
Вале барои фарзанд, пеш аз ҳама, амалҳои волидон таъсир доранд. Модари ман инсони 
соҳибирода, фарҳангдӯст, баномус ва ҷасур буданд. Чун аксари занҳои авлодашон. Ман ин 
неруро аз авлод тавассути модарам гирифтаам. Вале дар аксари ҳолатҳо мо модаронамонро 
идеализатсия мекунем. Дар асл онҳо на педагог буданду на равоншинос. 

– Аҷиб он аст, ки модарон моро бо як мақол тарбия мекарданд, аммо ҳоло олимоне 

дорем, ки ҷилд–ҷилд китоб доранд, вале ҳарфашон бетаъсир аст, ҳатто ба фарзандонашон 

асар надорад. 

 – Наслҳо дигар шуданд. Ҳар як насл махсусиятҳои худро дорад. Асри 20 асри суръатҳои 
техникӣ буд. Асри 21 асри дарки талаботи равониву рӯҳии инсон аст. Майна қобилияти 
бардошти ин ҳама тағйиротро надорад. Дар ҷавонии мо, деҳотӣ агар ба шаҳр меомад, садои 
телефонро шунида чӣ кор карданашро намедонист, вале имрӯз кӯдаки хурдсол ба осонӣ ба 
воситаҳои алоқа сарфаҳм меравад. Ҷои тарс, гила ва ҳайроншавӣ нест. Ивазшавии наслҳо кори 
маъмулист. Фақат мо бояд ба он омода шавем.  

– Омили дигаре, ки қаблан аз тарбия дур мондани кӯдакон ва даст ба дуздӣ задани 

наврасонро ҷилавгирӣ мекард, фаъолияти хуби университети падару модарон буд. Аммо 
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имрӯзҳо он қариб ки фаъолият намекунад. Ассотсиятсияи волидон ва омӯзгорон ҳаст, вале... 

намедонам, шояд он замон иттилоот камтар буд?! 

– Бале, он замон танҳо китоб ва муаллим сарчашмаҳои маълумот буданд. Ҳатто телевизион 
набуд. Вақте дар синфи 10 мехондам, ҳамагӣ як шабака буд, ки чор соат фаъол буду халос. Ин 
ҳам сабаб аст. Вазифаи муҳим дар ҳоли ҳозир интихоб аст. Чӣ гунае ки ҳоло дар бозор саргум 
мезанӣ. Солҳои пеш ба бозор рафта, аз ёфтани як либос атлас худро хушбахттарин одами дунё 
эҳсос мекардӣ, аммо ҳоло даҳҳо навъи атласу адрас пайдо шуда, интихобро мушкил месозанд. 
Вақте сухан дар бораи иттилоот меравад, ин ҳолат даҳшатовар аст. Чуноне Чингиз Айтматов 
мегӯяд: “Меъда аз майна боақлтар аст.” Воқеан, меъда ғизои зиёдтар ё ношоямро қай мекунад, 
аммо майна ин корро карда наметавонад. Ҳар маълумоте омад, қабул мекунад, онро бозпас 
гардонда наметавонад.  

 Дар мавриди волидон ва кӯдакон. Ҳар кӯдак истеъдоде дорад. Падару модар онро бояд 
кашф кунанд ва рушд бидиҳанд. Низоми маориф дар ҷаҳони муосир ҳоли хуб надорад. Кӯдаки 
имрӯзаро дар ин сохтор ба воя расонидан ғайриимкон гаштааст. Инҳо ҳар кадом як олами 
алоҳидаи бисёр фаъоланд. Аз кӯдакони асри пешин чизе сохтан мумкин буд, чун фаъолон кам 
буданд. Кӯдакони ҳозира дигар пластилин нестанд. Суръати рушди кӯдакон аз суръати рушди 
сохтори маориф бамаротиб зиёд аст. На танҳо дар мо, балки дар тамоми дунё ин сохтор таҷдиди 
назар мехоҳад. Бояд тарбияи инфиродӣ дар дохили сохтор ҷой дошта бошад. Он вақт ҳар кӯдак 
ба қадри лозим таваҷҷуҳ ва дониши мехостаи худро мегирад. Масалан, на ҳамаи фанҳое, ки дар 
мактаб таълим дода мешаванд, ба бачаҳо лозиманд. Агар бача рассом шудан хоҳад, омӯзиши 
амиқи таърих шарт нест, ҳатто барои ҳувияти миллӣ доштан саропо донистани таърих шарти 
муҳим нест, кофист, ки деҳаи худро, шакароби модарашро дӯст дорад. Ман барои мисол, 
тарҷумаи ҳоли шоиронро кам азёд медонам, аммо шеърашонро медонам. Ҳамеша ошиқи шеър 
будаму мондам. Фикр мекунам, муҳим нест, ки кай ва дар куҷо таваллуд шудани шоир ё 
нависандаро азёд бидонем, муҳим муҳтавои шеърро донистан аст. 

– Воқеан, ҳадафи Вазорати маориф ва илм ҳам ҳамин аст, ки ба ҷои омӯзиши илми 

забоншиносӣ забон ва ба ҷои назарияи адабиёт адабиётро омӯзонанд. 

 – Адабиёт худаш мактаб аст. Аз ҳама муҳимтарин вазифаи мактаб бедор кардани меҳру 
парвариши малакаи мутолиа ва омӯзиш дар дили бача аст. Вақте омӯзгор супориш медиҳад, ки 
чанд саҳифа хонда биё, зиёда аз он, азёд бикун, дили кӯдак аз китоб ҳам мемонад, аз мактабу 
муаллим ҳам.  

– Бале, чанде пеш дар гурӯҳ чунин масъалагузорӣ шуд, ки баъзе волидон мехоҳанд аз 
кӯдакон вундеркинд созанд, вале хусусиятҳои инфиродиву синусолии онҳоро ба назар 

намегиранд.  

– Ин ҷо гап сари дигар чиз меравад. Ҳар як падару модар орзуе дорад, ки амалӣ нашудааст ва 
мехоҳад ин орзуҳоро тавассути кӯдакаш бароварда созад. Барои мисол, кӯдакони ман синфи 1 
мехонданд, омӯзгор тавсия дод, ки дар як сол ду синфро хонанд. Он вақт ин мумкин буд, чун 
мактабашон таҷрибавӣ буд. Баъдтар, омӯзгор гуфт, ки онҳо метавонанд синфи се ва чорро ҳам 
дар як сол гузаранд. Ман розӣ нашудам. Чун ба ман вундеркинд лозим нест. Кӯдак фурсат 
намеёбад, ки дӯсту рафиқ пайдо кунад ва дар ҷомеа ҷойи худро ёбад. Рисолати волидон ба 
фарзанд додани эҳсоси хушбахтӣ аст. Барои ҳамин, онҳоро ба мактабҳои муқаррарӣ бурдам, 
ҳарчанд он вақт норасоии омӯзгорон зиёд ҷой дошт. Боре писарам аз омӯзгоре шикоят кард. 
Новобаста аз ин ки писари ман аз хурдӣ китобдӯст буд ва бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ озодона 
гап мезад, омӯзгоре доимо ба ӯ баҳои паст мегузошт. Ба русидонии ӯ мутолиаи китобҳои русӣ ва 
гапзании ману падараш мусоидат кард. Аммо ин омӯзгори забони русӣ аз рӯи кадом як 
“принсип” фақат баҳои ду, се ва чор мегузоштааст. Писарам шикоят кард, ки баҳои паст мегирад, 
ҳарчанд ӯ ин барномаро хуб медонад. Ман пурсидам:  

– Оё гирифтани баҳои баланд барои ту муҳим аст?  
Гуфт: – Намедонам.  
Гуфтам: – Ман ба ту чунин тавсия медиҳам: баҳо лозим нест, ту– ку барномаро медонӣ, 

забонро хуб медонӣ, чӣ лозим баҳо? Баҳои он омӯзгор ба ту лозим нест. Агар хоҳӣ, ба дарси он 
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омӯзгор нарав. Агар шикоят кард, ман худам ҷавобашро медиҳам, аммо агар ба дарс равӣ, ба 
хотир гир, ки он омӯзгор зиндагии душвор дорад. Он бечора ба диққати атрофиён ниёз дорад ва 
ҳамеша асабӣ аст. Барои ҳамин, дар дарсаш оромакак нишин ва дар фикри баҳо нашав. Тамом.  

Ин охирин суҳбат дар бораи баҳо буд. Чун медонистам, ки маҷбур кардан рӯҳияи писарамро 
мешиканад, ба ӯ ҳуқуқи интихоб додам. Бори дигар омадам, ки писарам ба дарс нарафтааст. Аз ӯ 
сабаб пурсидам, гуфт:  

– Дарси таърих дорем. 
 Ҳайрон шуда пурсидам: – Таърих дарс нест? 
 Гуфт: – Омӯзгори мо на таърихдон аст ва на педагог. Дар дарсҳо дашном медиҳад, нос 

мекашад. 
– Ман гуфтам: – Бошад, аммо чаро инро ба директори мактаб намегӯед? Агар хоҳед, ман 

рафта шикоят мекунам. 
 Писарам гуфт: – Не, ман худам ба назди директор медароям. 
 Чунин ҳам кард ва он муаллимро аз кор ҷавоб доданд. Бо ин амалам ман гуфтанӣ нестам, ки 

беҳтарин педагогам ва ҳамеша тасмими дуруст мегирам, гап дар дигар ҷост: ман иҷозат надодам, 
ки қобилияти писарам қурбони нофаҳмии нафаре шавад. Дар низоми таҳсилот ягона маҳак баҳо 
аст: бо баҳо ангеза мебахшанд, бо баҳо метарсонанд... Барои бе фишори баҳо диққати хонандаро 
ҷалб кардан, омӯзгор бояд бо дониш мусаллаҳ бошад. Омӯзгор бояд педагоги модарзод бошад, 
касбашро дӯст дорад ва эҳтиром кунад, чун педагогро бо усулҳои техникӣ сохта намешавад. 

– Бале, дуруст аст. Педагог бояд касбияти баланд дошта бошад. Ба гуфти устод 
Муҳаммадулло Лутфуллоев, “аз пушти партаи мактабӣ омӯзгоронро бояд ҷуст”. Вале 

аксари омӯзгорони мо ба хотири фирор аз хизмат дар артиш ин роҳро интихоб карданд, ё 

фикр мекунанд, ки дар дигар донишгоҳҳо дохил шуда наметавонанд ва... мегӯянд: “ақаллан 

дар пединститут хонам...” Аз ин ҷо бармеояд, ки барои ин гурӯҳи ҷавонон муҳим кӣ шудан 
дар оянда не, айни замон донишҷӯ шудан аст. 

– Бояд ба назар гирифт, ки айни замон мушкили маорифро гуфта мешавад, аммо ҳал карда 
не. Чун ин сохтор дар саросари дунё ба мушкил мувоҷеҳ гаштааст. Муаллимон мушкилоти зиёд 
доранд, ба онҳо кумак лозим аст. Ман боре пешниҳод доштам, ки дар назди Донишкадаи 
такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон маркази равоншиносӣ таъсис дода шавад, то ҳангоми 
такмили ихтисоси омӯзгорон онҳо донишҳои навини психологияи синнусолиро аз худ карда 
тавонанд, мутаассифона ин пешниҳод дастгирӣ наёфт. Ҳол он ки омӯзгорон аз ҳамаи қишрҳои 
дигари ҷомеа дида, ба ин донишҳо ва кумаки равоншинос бештар ниёзманданд. Умедворам, 
муҳимияти ин масъаларо ҷиддӣ дарк менамоянд.  

– Аз нигоҳи шумо, таҳсилоти фарогир дар ҷомеаи мо мувофиқ аст? Масалан, таҳсили 

маъюбон дар мактабҳои умумӣ, ба ин тафаккуру фарҳанге, ки бачаҳо доранд (манзур 
масхарабозиҳои ҳамсолонашон), то куҷо метавонад мусоид бошад? 

– Бале, агар мо қоидаҳояшро бидонем ва омӯзгорону шогирдонро тайёр кунем, ин тадбир 
бад нест. Дар ин ҳолат кӯдакони солим меҳрубониву одамиятро ёд мегиранд, хосаҳо (кӯдакони 
маъюб) худро комилу хушбахт ҳис мекунанд. Албатта, бо кумаки равоншиноси касбӣ метавонем 
муваффақ шавем. Вале миқдори чунин кӯдакон бояд аз меъёри муайян зиёд набошад. 

 – Шумо дар як суҳбататон басе хуб гуфтед, ки мағзи ташна ҳама чизро фурӯ мебарад. 

Ин сухан ба гумроҳшавии ҷавонон рабти зиёд дорад. Чӣ кор кунем, то мағзҳо ташна 

намонанд?  
– Ҷавоб сода аст. Илоҷи воқеаро пеш аз вуқӯъ бояд ҷуст. Яъне пешакӣ иттилооти дурусту 

муфидро, ки ба дарди ҷавонон мехӯрад, мувофиқи талаботи рӯз ва синну солашон омода ва 
пешниҳод кардан мебояд. Барои ин боз ҳам кори равоншинос лозим аст, равоншиноси оила, 
равоншиноси синнусолӣ, равоншиноси омӯзгор. Ин ҷо ҳамаи низомҳо бояд аз нозукиҳои 
психологияи наврасону ҷавонон огаҳ бошанд, ниҳодҳои фарҳангӣ барои пешгирӣ кор кунанд. Як 
бахши кори мақомоти қудратӣ низ пешгирӣ аст, пешгирӣ дар ин маврид пеш аз ҳама, сари вақт 
додани иттилооти зарурист.  
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– Фикр мекунам, ба омӯзиши равоншиносӣ бояд дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ диққат дода 

шавад. Чун мушкилии ҷанҷол байни бачаҳо, нофаҳмиии падару модарон бо омӯзгорон 

солҳост идома дорад ва танҳо роҳи ҳалли ин масъала омӯзиши равоншиносӣ мебошад. Борҳо 

шоҳиди шикояти падару модарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шудаем. Бархе барои кучактарин 
амал мактаб ва омӯзгорро сиёҳ карданӣ мешаванд. Мо чандин маротиба пайгирӣ кардем, 

маълум шуд, ки робита байни мактаб ва волидайн суст аст. 

– Бале, чун қасди ин гуна волидайн ҳалли мушкил не, гирифтани қасос аст. Омӯзгоре 
фарзанди онҳоро ранҷонд ё дуруст муомила накард, онҳо мехоҳанд бо роҳи навиштан дар 
интернет қасос гиранд.  

 Масъалаи робитаи волидайн бо мактаб, эҳтироми мутақобила хеле масъалаи муҳим аст. 
Бояд ташаббускор мактаб ва муаллим бошад. Зеро ин ниҳод аст, дониш ва имконоти азим дорад 
ва тарзи корро бояд бидонад. Волидайн, маъмулан, одамони касбу кори гуногун, аз педагогогика 
дур, побанди мушкилоти моддиву иҷтимоии оилаи худ мебошанд. Бо онҳо забон ёфтан, маслиҳат 
карда тавонистан лозим, на интизор шудан, ки ҳамаи волидон масъулиятшиносу мактабдӯст 
бошанду худашон ба кумаки мактаб бишитобанд. Онҳо ин низомро бо андозҳо ва 
пардохтпулиҳои худ таъмин мекунанд ва ҳаққи талаб кардан ҳам доранд. Волидон аксаран 
гиламанданд, ки омӯзгорон бо онҳо ғайр аз талаби пул барои ин ё он хароҷоти мактаб, дигар 
мавзӯи суҳбат надоранд. Ва ҳақ ҳам ҳастанд. Боз як мисол меорам. Дар мактабе, ки фарзандони 
ман мехонданд, роҳбари синфашон зани калонсоле буд. Ӯ ҳар ҳафта ба тамоми волидон аз 
телефони хонаи худ занг зада, ҳолу аҳвол мепурсид ва дар бораи рафтору амали фарзандашон 
дар давоми ҳафта ҳисоботи пурра медод. Ин кор аз ӯ ҳам хароҷот, ҳам вақту заҳмат талаб 
мекард, албатта. Ин амали мутахассис усули устувор кардани робитаи солим аст.  

 – Бо дарки мушкилоти мавҷуда Вазорати маориф ва илм воҳиди алоҳидаи корро таъсис 

дод: равоншинос. Аммо ба назар мерасад, ки ҳам равоншинос ва ҳам равоншиносӣ 
нофаҳмиҳои зиёд доранд. Ба фикрам, аз суҳбат дар гурӯҳи мо ҳам ин маънӣ бармеояд. Шумо 

чӣ маслиҳат дода метавонед?  

– Шумо воҳиди равоншиносии мактабҳои миёнаро дар назар доред, ба фикрам. Ин ҳам аз 
қабили ҳамон амалҳои бепайгирист. Биёед, вазъиятро мушаххасан таҳлил мекунем. Дар кишвар 
зиёда аз 4 000 ҳазор мактаби миёнаи пурра ё нопурра ҳаст. Барои ҳамаи ин мактабҳо 4000 
мутахассиси хуби варзида лозим аст. Ин гуна мутахассис хеле кам аст. Ин як. Дуюм, тарзи кори 
равоншинос дар мактаб то чӣ андоза мушаххас аст, намедонам. То ҷое медонам, ӯ бояд аз саҳар 
то бегоҳ дар утоқи корияш бошад, агар ҳодисае шуд, аз пайи ҳаллаш шавад. Хеле монанд аст ба 
ёрии таъҷилӣ. Ва барои ҳамаи ин танҳо дар мактабҳои хусусӣ тахминан 1000 сомонӣ маош 
дорад, дигар мактабҳоро намедонам. Ҳамаи ин наметавонад равоншиносро дар мактаб нигоҳ 
дорад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ тамоман усулҳои дигарро пешниҳод мекунад. Ва мо ҳамин воҳиди 
холиро ҳам бо ягон муаллиме, ки дар мактаб ба ӯ соат нарасидааст ва барои аз кор озод кардан ба 
ӯ диламон месӯзад, медиҳем ва бо ҳамин олам гӯё гулистон. Ин ҷо бояд тарзи корро комилан 
дигар кард.  

– Чӣ бояд кард, то донишҳои равонии мутахассисони мо шурӯъ аз донишгоҳ мустаҳкам 
гарданд? 

– Ҷавоби ин савол шояд як мақолаи алоҳидае шавад. Мухтасараш, шояд гирди миз 
мутахассисонро даъват кардан беҳтар бошад. Дар ин сурат мо андешаҳои худро рӯ ба рӯ нишаста 
мегӯем ва стратегияи кор бо равоншиносон, тарбияву нигаҳдории равоншиносон ақаллан дар 
соҳаи маорифро матраҳ мекунем ва ба ягон хулоса меоем. Ногуфта намонад, ки равоншиносон 
имрӯз дар ҳамаи соҳаҳо заруранд, агарчи масъули тарбияашон Вазорати маориф ва илм аст. 

– Ташаккур барои суҳбати шавқовар ва судманд. Умедворем, ҳар чи зудтар масъулини 

вобаста аз пайи ҳалли ин мушкил мегарданд. Муҳим ин ки равоншиносон ҳам бояд аз ҳар 
минбар зарурати баррасӣ ва ҳалли мусбати ин масъаларо дар ҳама сатҳ тавзеҳ дода 

тавонанд. 

Суҳбаторо Саида НАБИЗОДА  
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ХЕШТАНШИНОСӢ 
 

ЗЕБАНДА ТУРО 

ЛИБОСИ АТЛАС 
(Таҳия) 

Мақсад: 1) Маълумот додан аз таърихи 
пайдоиш ва ташаккули либосҳои миллӣ, атлас 
ва адрас; 2. Ташаккул додани нутқи шифоҳӣ 
ва фикрронии хонандагон; 3. Дар хонандагон 
бедор намудани завқи пӯшидани либосҳои 
миллӣ, тарғиби худшиносӣ ва худогоҳӣ, ҳисси 
ватандӯстӣ ва эҳтиром гузоштан ба тарзи 
либоспӯшии миллӣ. 

Лавозимот: тахтаи синф, расмҳо, китоби 
либосҳои миллӣ.  

Оғози дарс: Пазироӣ бо хонандагон. 
Пурсиши вазифаи хонагӣ: 

-  Артиши миллӣ кай таъсис ёфтааст? 
-  Он чанд давраро аз сар гузаронидааст? 
-  Давраҳоро муайян кунед. 
-  Имсол чандсолагии Артиши миллиро ҷашн гирифтем ва то ин замон ба чӣ дастовардҳо 

ноил гаштем? 
Баёни мавзӯи нав: Аз таърихи 

ташаккул ва пайдоиши либосҳои миллӣ. 
Атлас ва адрас. 

Масъалагузорӣ (Саволи умумӣ): – 
Хонандагони азиз, дар зери вожаи “Либоси 
миллӣ” шумо чиро мефаҳмед? (Хонандагон 
фикру ақидаҳояшонро баён менамоянд ва 
омӯзгор онҳоро ба тахтаи синф менависад). 

Омӯзгор: – Либос ва либоспӯшӣ ҷузъи 
фарҳанги ҳар як миллат буда, шаҳрвандон 
онро бо мақсади ҳифзу ҳимояи бадан аз 
таъсири манфии муҳити атроф, инчунин ба хотири зебоипарастӣ ва муаррифии намуди зоҳирии 
хеш ба бар мекунанд. Либос таассуроту ҷаҳонбинии одамонро низ муайян намуда, мақому 
манзалати иҷтимоии онҳоро равшан мегардонад. Дар баробари ин, либос як рукни фарҳанги 
миллӣ буда, дар он афкори рангини мардум ифода меёбад. Ҳар як нақшу нигори он мазмуни 
миллӣ дошта, дар он орзую омол ва пиндорҳои одамон ифода мегарданд. Канӣ, кӣ оид ба 
либосҳои миллӣ сухан мегӯяд? 

Шукрона: – Либоси миллӣ рамзи фарҳанги миллати тоҷик аст. Бонувон онро бо ифтихори 
баланд ба бар кунанд. Либос вобаста ба фаслҳои сол ва табиату иқлим дӯхта шуда, ба навъҳои 
зимистона, баҳорӣ, тобистона ва тирамоҳӣ гурӯҳбандӣ мешаванд. Инчунин, онро аз лиҳози 
ҷинсият ва синну сол ба либосҳои кӯдакона, бачагона, мардона, занона, духтарона ҷудо 
мекунанд. Либосҳо, инчунин, расмӣ, ҷашнӣ (идона), фароғатӣ, истироҳатӣ, соҳавӣ (униформа), 
театрӣ, ҳаррӯза, хонагӣ, истеҳсолӣ, мавсимӣ ва маросимӣ мешаванд. Либосҳо мувофиқи диди 
миллӣ дӯзонида шуда, дар онҳо арзишҳои миллӣ ба инобат гирифта мешаванд. Тарзи либоспӯшӣ 
ҷузъи фарҳанги халқ ба ҳисоб рафта, риояи он барои ҳифзу ҳимояи анъанаҳои миллӣ, муаррифии 
шоистаи халқ ва ба сифати кишвари воҳиду ягона ташаккул ёфтани мамлакат мусоидат 
менамояд.  

Гулнисо: – Тоҷикон яке аз миллатҳои қадимтарин ба шумор рафта, тамаддуни пурғановати 
онҳо дар забону адабиёт, фолклор, ҷашну маросимҳо, суруду мусиқӣ, ёдгориҳои табиию 

Ташкили дарс бо мақсади рушди тарбияи 

меҳнатии хонандагон, дар ниҳоди онҳо 

бедор кардани эҳсоси худшиносӣ, ҳунаромӯзӣ 

ва сайқали зебоипарастӣ дар зеҳни 

хонандагон аз ҳар омӯзгор кордониву 

малакаи баланди касбиро металабад. 

Зуҳуроти ин маънӣ дар дарсҳои меҳнат, 

тарбиявӣ ва чорабиниҳои беруназсинфӣ 

омӯзгорро ҳар чӣ зудтар ба ҳадафҳои 

интихобшуда наздик мегардонад. 

Умедворем, навиштаи мо, ки дар асоси 

омӯзиши адабиёти иловагӣ ва суҳбат бо 

баъзе коршиносон таҳия гаштааст, 

ёрирасони омӯзгорон мегардад. Дарси мазкур 

доир ба таърихи ташаккул ва пайдоиши 

либосҳои миллӣ, бахусус, атлас ва адрас 

манзури шумо. 
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таърихӣ, фарҳанги ғайримоддӣ ва ҳатто тарзи пӯшидани сару либос таҷассум ёфтааст. Махсусан, 
либосҳои тоҷикон дорои ифодаи анъанаҳои миллианд. Дар интихоби рангу матоъ, нақшу нигор, 
тарзи дӯхт ва пӯшидани либосҳо ҳар як минтақаи кишвар санъати баланди либосдӯзӣ ва 
фарҳанги либоспӯшие дорад, ки ифодагари умеду орзу ва андешаи хоси ҳамон маҳал маҳсуб 
меёбад. 

Омӯзгор: – Шумо дуруст қайд кардед, аз ҷумлаи либосҳои миллии мо, ки ба феҳристи 
моддии ЮНЕСКО дохил шудаанд, атлас, адрас ва чакан мебошанд. Марҳамат, кӣ дар бораи ин 
либосҳо шарҳ медиҳад? 

Шаҳноз: – Усули бофтани адрас дар ҳама ҷо як хел буда, аз ҷиҳати ранг ва нақшу нигор 
тафовут дорад. Чунончи: адраси бунафш, зангор, пудсафед, хумӣ, шона, мурғобӣ, барги карам, 
пудавлон ва ғайра. Ороиши адрас дар дастгоҳҳои махсус сурат мегирад, ки ин амали гулпартоиро 
абрбандӣ меноманд. Атласбофӣ низ мисли адрасбофӣ навъе аз ҳунарҳои суннатӣ мебошад, ки ба 
он бештар занон машғул мебошанд. Атласбофӣ дар байни мардуми тоҷик ҳамчун як бахши 
бофандагӣ таърихи тӯлонӣ дошта, барои пешрафти абрешимбофӣ мусоидат кардааст. Атлас 
матои абрешимӣ ва нимабрешимӣ аст. Абрешимиашро асосан барои либоси занона, 
нимабрешимиашро барои абраи кӯрпаю кӯрпача ва ғайра ба кор мебаранд. Атлас матои рангаю 
сернақшу нигорест, ки аз рӯзи пайдоиш то имрӯз сифат ва мавқеи хоси худро гум накарда, дар 
байни газворҳои дигари бофандагӣ “шоҳи матоъҳо” ба ҳисоб меравад. Офаридан ва танзими 
нақшу нигори атласу адрас заҳмати зиёдеро талаб мекунад. Матои атласро дар дастгоҳҳои 
чорпопӯшалӣ (4– педалӣ) ва ҳаштпопӯшалӣ (8–педалӣ) мебофанд. Ҳоло дар корхонаҳои 
абрешимбофии шаҳру ноҳияҳои кишвар беш аз 30 навъи атласро истеҳсол менамоянд. Атласҳои 
машҳур бо номҳои “Баҳори Тоҷикистон”, “Ҷавонӣ”, “Туҳфа”, ”Тӯёна”, ”Муҳаббат”, ”Дилором”, 
”Тирукамон”, ”Хосиятхон” ва ғайра номгузорӣ шудаанд. Атласи тоҷик берун аз кишвар низ 
обрӯю шуҳрати зиёд пайдо кардааст. Атласу адрас маҳсули меҳнати ҳунармандони халқӣ буда, 
чун воситаи муҳимми эстетикию ороиш бо зиндагӣ ва завқи бадеии мардум робитаи 
ногусастаниӣ дорад. Дар саросари кишвар атлас ва адрас имрӯзҳо аз матоъҳои серхарид маҳсуб 
мешаванд. 

Омӯзгор: – Барои чӣ хонатлас мегӯянд? Шояд ин ривояте дошта бошад? Пайдоиши ин 
номро кӣ медонад? 

Малика: – Бале, ривоят карданд, ки яке аз хонҳои Марғелон, ки пирамард буд, қарор дод, 
бори панҷум хонадор шавад. Хон ин дафъа духтари бофандаи камбағалеро интихоб намуд. 
Падари духтар аз ин ноумед шуда, ба зери пои хони пир афтод, то он ки ӯ аз ин қарораш даст 
кашад. Хон дар ҷавоб шарт гузошт, ки ба он шарте аз духтари ӯ даст мекашад, ки пагоҳ ягон чизе 
оварад, ки ӯро мафтун кунад, то ин ки духтари ӯро фаромӯш кунад. Падари бечора дар назди ҷӯй 
нишаста намедонист, ки чӣ кор кунад ва нохост дар даруни ҷӯйе, ки равон буд инъикоси абрҳоро 
баъд аз боридани борон мебинад, ки дар он ҳафт ранги тирукамон буд. О Худои ман! Ташаккур 
барои фикри нав гуфта ба хонааш давида мераваду зуд аз пайи кор мешавад. Пагоҳирӯзӣ ӯ як 
матои ғайриодие бофт, ки дар он ҳамаи рангҳои дар осмон дидааш бо тирукамон таҷассум ёфта 
буд. Вақте ки ба хон ин матоъро пешкаш кард, хон ҳангоми дидани зебоии он дар тааҷҷуб 
мешавад ва аз бофанда мепурсад: ”Ту инро чӣ хел бофтӣ? Дар ҷавоб ӯ мегӯяд: Ман ранги 
баргҳои сабзеро, ки онро борон шустааст, гирифтам, ба он ранги баргҳои лола, ранги ғуруби 
офтоб, ранги осмони шаб дурахши офтоб дар оби тез ҷоришавандаи ҷӯйбор, ҷилои чашмони 
духтари азизамро гирифта, ҳамаи онро якҷоя кардам ва дар натиҷа чунин матоъ ҳосил шуд. Ин 
матои ғайриодиро хон хонатлас номид ва духтари бофандаро ба писараш ба занӣ дод. Хонатлас 
аз 50% абрешим ва 50% пахта иборат аст. 

Достон: – Атлас як навъи матои абрешимӣ мебошад, ки ин матоъро аз давраи хеле қадим 
тоҷикони мо ба бар мекарданд. Ин матоъ тоҷикӣ буда, то ҳол дар тани духтари тоҷик бо тахти 
шинам дӯхта мешавад. Маҳсулоти атласро солҳои аввали баромаданашон, ранги онро аз давлати 
Ҳиндустон мегирифтанд, ки ин ранг намерафт. Ҳоло бошад, ҳамаи маҳсулотро аз давлати 
худамон Тоҷикистон истифода мебарем. Дар Тоҷикистони мо бошад, ҳоло якчанд намуди атлас 
истеҳсол карда мешавад, аз қабили атлас, адрас, заратлас, хонатлас ва ғайра. Новобаста аз ин ки 
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қарни 19 давраи мушкилии санҷиш барои абрешимбофӣ буд, абрешим дар низоми фарҳанги 
маънавии мардуми тоҷик яке аз рамзҳои фарҳанг ба ҳисоб рафта, меъёри зебоиписандии 
муайяншуда ба ҳисоб меравад. Дар даҳсолаи охири қарни 20 дар атласбофӣ намудҳои “Пирӯзӣ”, 
“Ҳамроҳ”, “Кайҳон”, “Кремл”, “Олимпиада”, “Чашма”, “Ҷашнӣ”, “50 сол”, “Шодиёна”, “Гули 
баҳор”, “Ҷонона”, “Одамӣ”, “Мурғобӣ”, “Лола”, “Гули намошом”, “Гули шоҳмот” ва ғайра ба 
миён омадаанд. 

Дар солҳои охир дар шаҳри Хуҷанд “Иди атлас” ва озмуни “Атласи тоҷик” баргузор 
мегардад, ки дар он беҳтарин навъҳои атлас бо тарҳу дӯхти либосҳо ба намоиш гузошта 
мешавад. 

Аҳлиддин: – Атлас, ки матои тор, пудаш зичи соф абрешимӣ ва нимабрешимӣ буд, дар 
тарзи зиндагӣ ва маданияти тоҷикон ба тарзи васеъ истифода мешуд. Аз ҷумла, он барои дӯхти 
сару либос, пойафзол тайёр намудани попушӣ шоҳкурсӣ ва нишастгоҳҳои табақаҳои ашрофон 
ҷома ва пероҳани занону мардон сарф мегардид. Инчунин, атласи нимабрешимин барои абраи 
кӯрпаю кӯрпачаҳо ба кор мерафт. Атласи олисифат ва хушрангро “хонатлас” меномиданд ва он 
дар дастгоҳҳои махсус бофта мешуд. Нусхаҳои анъанавии атлас “Шоҳсабз”, “Барги карам” ва 
“Атласи сиёҳ” ном дошт. Ду намуди атласи анъанавиро дар дастгоҳҳои бофандагии дастии дорои 
чор попӯшал (чор педал) ва ҳашт попӯшал (ҳашт педал) истеҳсол менамуданд. Хулоса, тоҷикон 
дар мақоми милати саноати шаҳрдор ва эҷодкор дар офариниши мероси бузурги тамаддуни 
башарият саҳмӣ босазо гузоштанд. Аз ҷумла, халқи тоҷик кошиф ва ихтироъкори абрешим, 
матоъҳои абрешимин, минҷумла атласи оламшумул ҳамчун яке аз рукнҳои арзиши бебаҳои 
миллӣ дар ҷаридаи олам шуҳрат ёфтаанд.  

Амина: – Иқтибосҳо аз ашъори бузургон бори дигар аз мероси миллии халқи тоҷик будани 
атласи хушнақшунигор пайғом медиҳад. 

Дар саҳифаҳои фарҳангҳои “Онандроҷ”, “Ғиёс–ул–луғот”, “Низом” навиштаҳои Клавиҳо 
сафири Шоҳи Испания ба дарбори Темур (асри 15) сайёҳ Филлип Ефремов (асри 19) ва дигар 
соҳибқаламони Европа ва Россия маълумот дар бораи атласи тоҷикӣ сабт шудааст. Ба назари 
донишманди Этимологияи забони русӣ Макс Фасмер калимаи “Атлас” ба маънои матои 
абрешимини ҳамвор, суфта, тахт ва силиқ дар феҳрасти амволи подшоҳ Борис Годунов ҳанӯз 
соли 15–89 қайд шудааст. Калимаи атлас дар забонҳои лаҳистонӣ, олмонӣ дар шакли “Аllаз” 
қайд шуда, аз истилоҳи арабии “атлас” ибтидо ёфтааст. 

Омӯзгор: – Ташаккур, барои маълумоти муфассал! Акнун мехоҳам фаҳмам, ки оё дар 
ашъори шоирону нависандагони давру замон атласу адрас дарҷ гардидааст? 

(Қироати шеърҳо) 
Омӯзгор: – Хеле хуб, ман фаҳмидам, ки оид ба либосҳои миллӣ бисёр маълумот ҷамъ 

кардаед ва хеле хуб низ муаррифӣ кардед, вале як чиз ҷамъияти имрӯзаро ба ташвиш овардааст, 
ки ин ҳам бошад, рӯ овардан ба фарҳанги бегона, яъне тарғиб ва ташвиқи либоспӯшии бегона аз 
тарафи ҷавонон. Кӣ дар ин бора фикру ақидаашро баён мекунад? 

Ҳасан: – Ба назари ман, духтарони атласпӯши тоҷик ба мисли гулҳои баҳорӣ тару тоза 
менамоянд. Дар рангҳои атлас бошад, тинҷӣ ва осудагӣ инъикос мегардад. Мо, тоҷикон, мардуми 
бодавлатем, ки ҷумҳурии соҳибистиқлол, забон, гузаштагони тавоно, урфу одат ва либоси ба худ 
хос дорем. Бояд ин меросҳои арзишмандро чун гавҳараки чашм ҳифз намуда, ба ояндагон 
супорем. Ҷавонон бояд ин мероси ниёгонро қадр кунанд ва онро дар дунё дар байни дигар халқу 
миллатҳо муаррифӣ кунанд. 

Омӯзгор: – Ташаккур, бачаҳо! Мебинам, ки шумо хеле кӯшиш карда, маводи зиёд оид ба 
дарси имрӯза ҷамъоварӣ намудед. Мавзӯи дарси ояндаамон бошад, “Модари меҳрубони ман” 
мебошад. Табиист ки ҳар яки шумо модаронатонро дӯст медоред ва кӯшиш мекунед, ки бо 
тайёрии пухта ба дарс биёед. (Дар охир суруди Сироҷиддин Фозилов “Эй дилбари нозанини 
қадрас” садо медиҳад.) 

Розия МУРОДОВА –  
муовини директор оид ба тарбияи  

мактаби №3, ноҳияи Варзоб 
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РАВОНШИНОСӢ  
 

НАҚШИ ТАРБИЯИ 

ҲИССИЁТ ДАР 

ТАШАККУЛЁБИИ 

КӮДАК 
(Ба озмун) 

Ин далолат аз паст будани саводнокӣ ва 

донишу тарбияи волидон дар оила мекунад. 

Чуноне ки шоири машҳури тоҷик Абушукури 

Балхӣ дар бораи таълиму тарбияи кӯдак 

таъкид месозад: 

Ба ҳангоми барноию кӯдакӣ  

Ба дониш тавон ёфтан зиракӣ.  

Дарахте ки хурдак бувад, боғбон  

Бигардонад ӯро чу хоҳад чунон,  

Чу гардад калон боз натвонадаш,  

Ки аз каҷҷию хам бигардонадаш. 

Дар ҳақиқат, аз аввали рӯзи ҳаёти кӯдак 

тарбияи ҳиссиёт дуруст ба роҳ монда нашавад, 

он гоҳ ӯ ҳамчун шахсият ба камол намерасад. 

Дар омади сухан бояд ёдовар шавем, ки 

тарбияи ҳиссиёт нисбат ба кӯдак танҳо аз ҳар гуна ҳолатҳои нохуш ва муносибатҳои бад ҳифзу 

эмин нигоҳ доштанро дар назар надорад, балки ӯро бо бозиву навозиш, гап задан, нутқ, 

навиштану хондан, шуморидан, соҳиби маҳорат ва малакаҳои зарурӣ гардонидан ва ғайра 

маълумоти ҳаётӣ медиҳад. Чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд: «Ҳар кор вақту соат дорад». Бинобар 

ин, нисбат ба тарбияи ҳиссиёт дар оила, боғчаю кӯдакистонҳо бояд аҳамияти калон дода шавад. 

Чунин ибораро бо осонӣ шарҳ додан хеле сахт аст, вале гап дар сари он меравад, ки барои 

нодуруст тарбия ёфтани кӯдакону наврасон дар оила ва ҷомеа ба эътибор нагирифтани ана ҳамин 

мафҳум сабаб гаштааст. Имрӯзҳо аз таълиму тарбия дур мондани кӯдакону наврасон, махсусан аз 

тарбияи ҳиссиёт боиси каҷрафтору дурушт, бадахлоқу бемаданият, такаббуру худхоҳ гардидани 

онҳо гашта, аз суст будани доираи маънавиёту маданияти ҳаёти оилаҳо, устувор набудани 

боғчаву кӯдакистонҳо ва муассисаҳои таълимӣ дарак медиҳад. Бояд қайд намуд, ки сабабҳои аз 

тарбияи ҳиссиёт дур мондани кӯдак дар ҷомеаи имрӯза, тавре дар боло гуфтем, соҳиби хату 

савод, маълумоти кофӣ набудани падару модарон ва бастани ақди никоҳи хешутаборист. Пӯшида 

нест, ки намуди зоҳириву ботинии кӯдак, доираи фаҳмишу дарк, тарзу рафтору кирдор, тарзи 

гапзаниву суханронӣ, шишту хез, одобу ахлоқ ва маданияти ӯ аз хату савод ва дониши падару 

модараш шаҳодат медиҳад. Масалан, рӯҳияи тарбияи фарзанди волидони соҳибсаводу бофарҳанг 

нисбат ба руҳияи тарбияи фарзандони волидони бехату савод, бемаданияту бефарҳанг, майзада 

ва амсоли инҳо аз замин то осмон фарқи ниҳоят калон доранд. Ё ин ки, ба ибораи дигар, кӯдак 

дар оилаи инсонҳои бехату савод, бемаълумот, дағалу бераҳм, бемеҳру муҳаббат нисбат ба худи 

волидон, атрофиён, ҳамсабақон ва дигарон ҳамин гуна тарбия меёбад. Аз чунин гуфтаҳо 

бармеояд, ки нақши тарбияи ҳиссиёт дар ташаккулёбии кӯдак аҳамияти ғоявӣ ва худшиносӣ 

дорад.  

Мазмуни асосии тарбия ҳиссиёт аз 

ҷониби волидон (бештар модар) ҳифзу эмин 

кардани кӯдак аз ҳаяҷону изтироб, ҷанҷолу 

муносибати ношоиста, суханҳои дурушт ва 

амсоли онҳо мебошад. Тарбияи ҳиссиёт бояд 

барои бой гардонидани ақлу заковати кӯдак, 

доираи фаҳмишу тафаккур ва васеъшавии 

сатҳи донишаш мусоидат карда тавонад.  

Мутаассифона, дар аксари оилаҳо 

тарбияи ҳиссиёти кӯдакон аз рӯзи аввали 

ҳаёташон аз ҷониби падару модар дуруст ба 

эътибор гирифта намешавад. Ин ба 

нодуруст ба камол расидани кӯдак таъсир 

расонида, мумкин аст дар оянда боиси 

душвортарбия гаштани ӯ гардад. 
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 Дар ҷои дигар духтури машҳури кӯдакона аз Амрико Б.Спок гуфта буд: «Ба ҳар як кӯдак 

навозишу дӯстдорӣ ҳаётан зарур аст, бо вай бозию суҳбат кардан, ба ӯ меҳрубону дилсӯз будан 

лозим аст. Ин ба кӯдак дӯст доштани одамони дигар ва аз ҳаёт лаззат бурданро меомӯзад. 

Кӯдаке, ки ба вай меҳрубонию навозиш намерасад, бемеҳру сангдил ба воя мерасад.» Воқеан, 

кӯдак дар шароити педагогиву психологии оила предмету ҳодисаҳои гирду атроф ва муҳити 

атрофро ҳассосона дарк намуда, шодию ғами падару модар ва дигаронро чун шодию ғами худ 

қабул менамояд, метавонад ба атрофиён ҳамдард шавад, раҳм намояд ва ҳоказо. Дар байни ҷомеа 

дар оила аҷаб анъанае аст: кӯдаки инҷикро, ки гапнодарост, тарсонида: «ҷим шин, хап шин, 

мезанам», «дамата гир, мекушам», «ана аҷина омад, туро мебарад» ва монанди инҳо. Ҳанӯз 

психиатр, психолог ва неврологи машҳури рус В.М.Бехтерев таъкид карда буд: «Эмотсияи тарс 

барои саломатии кӯдак хеле зарарнок аст, бинобар ин, аз ҳамаи он чизе, ки боиси тарсу ваҳми 

кӯдак мешавад, худдорӣ бояд кард». Ба дили кӯдак воҳимаю тарсро ба вуҷуд оварда, гоҳо ба 

ҳамин ҳам тоқат накарда, ӯро озор медиҳанд ва ҳатто латукӯб мекунанд. Тарсондани кӯдак дар 

аксари вақт ба нобаробарию нобоварӣ ба қувваи худ, тарсончакӣ, воҳимаю ҳарос аз танҳоӣ ба 

беқатъиятӣ оварда мерасонад. Дар оянда ҳар як масъала ва мушкилоти ҳаётие, ки ба амал ояд, 

барои ҳал карданаш азоб мекашад. Дар натиҷа боиси дар мағзи сари ӯ хатари ба вуҷуд омадани 

манбаъҳои пуртаъсири паталогӣ пайдо мешавад. Танҳо ташаккулёбии ҳамаҷониба, махсусан, 

тарбияи ҳиссиёти кӯдак метавонад, саломатии ҷисмониву рӯҳии ӯро таъмин намояд. Чунин 

анъанаҳоро ниёгону бузургони мо бо хубӣ медонистанд ва ситоиш мекарданд. Аз ҳамин хотир, 

меҳру муҳаббати падару модар бояд меҳру муҳаббати сахтгирона бошад, на бо нармдилии аз ҳад 

зиёд. Мутаассифона, ин ҳолатро на ҳама падару модарон дарк менамоянд. Баъзе волидон 

мегӯянд, ки: «Мо бо душвориву машаққатҳо калон шудем, монед, ақаллан, фарзандонамон бе 

душворӣ ва бе камбудӣ калон шаванд». Чунин волидон фарзандони худро гуё аз рӯи дӯстдорӣ 

тарбия мекунанд. Аммо дар асл чунин рафтори онҳо тамоман нодуруст аст. Чи хеле ки 

нависандаи машҳури рус Лев Толстой гуфта буд: «Мурғ ҳам кӯдакашро дӯст медорад. Фақат як 

худи дӯст доштан кам аст, онҳоро ҳамчун аъзои бошуур ва фоиданоки ҷамъият тарбия намудан 

лозим аст.»  

 Бояд таъкид намоем, ки тарбияи ҳиссиёти кӯдак дар давраи хурдӣ анҷом намеёбад, вале  

тамоми ҳаёт идома меёбад. Ҳамзамон, тарбияи ҳиссиёти омӯхташуда, танҳо барои ҳифзи 

шахсият хизмат намекунад, балки барои соҳибсаводу соҳибкасб, бартараф намудани душвориҳо 

ва мубориза бурдан бар зидди таъсирҳои манфии ҳаётӣ мебошад. Вақте ки гап дар бораи тарбияи 

ҳиссиёти кӯдак рафта истодааст, пеш аз ҳама, пешгирии инкишофи реаксияҳои (барангезишҳои) 

манфии эмотсионалӣ дар назар дошта шудааст. Вожаи эмотсия аз лотинии emvore буда, 

мазмунаш - ҳаяҷон ва барангехтан мебошад.  

 Чунин менамояд, ки ба тарбияи ҳиссиёт дар оила ва боғчаву кӯдакистонҳо эътибори ҷиддӣ 

дода нашуда намешавад. Воқеан, тарбияи ҳиссиёт ҳамон вақт шахсияти инсонро ташаккул дода 

метавонад, ки агар вай ҳамчун махлуқи биологӣ бошад, дар ӯ нишонаҳои модарзодӣ ё ин ки ба 

фаъолияти меросии рӯҳии инсон хос бошад. Яъне, агар кӯдак дар фазои оилаи носолим тарбия 

ёбад, он гоҳ барои ташаккул ёфтани қобилиятҳои модарзодии ӯ имконият ба вуҷуд намеояд. Ба 

андешаи мо, чунин ҷараён ё ин қобилият аз ду самт вобастагӣ дорад: якум, аз сатҳи бавуҷудоии 

истеъдоди меросӣ (ирсӣ) ва дуюм, ба шароитҳо ва фазои тарбия дар оилаю ҷамъият.  

 Ёдовар шудан лозим аст, ки хусусиятҳои ташаккулёбӣ ё ин пурзӯршавии тарбияи ҳиссиёт 

дар кӯдак дар оилаву муассисаҳои томактабӣ ва мактабӣ ба хусусиятҳои синнусолӣ ва анатомию 

физологӣ низ вобастагии қавӣ дорад. Дар ҳар як хусусияти синнусолӣ ва анатомию физиологӣ 

давраҳои хусусиятҳои ба худ хосу муҳим ва ақливу равонӣ ба вуҷуд меоянд, ки бояд марҳилаҳои 

мусбии он сари вақт ба эътибор гирифта шаванд. Ҷиҳатҳои дигар тарбияи ҳиссиёти кӯдак ин аст, 

ки аз аввали тифлӣ малакаҳои одитарини ҳаётӣ, аз қабили тарзи роҳгардӣ, шиштухез, хӯрокхӯрӣ, 

одоби ба сари дастурхон нишастану хестан, аз лавозимоти рӯзгор истифода бурда тавонистан ва 

амсоли инҳоро бояд аз худ намояд. Илова бар ин, меъёрҳои одобу ахлоқро ёд гиранд ва бояд 

донанд, ки бо падару модар, бародару хоҳар, ҳамсолон, бобою бибӣ ва дигарон чӣ тавр 
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муносибату муошират намудан лозим аст. Агар чунин малакаҳои одитарин дар вақти ибтидо ба 

кӯдак омӯзонда нашаванд, дар оянда душвор мегардад. Таълиму тарбияи кӯдак кори заҳматталаб 

ва масъулиятнок аст. Вале, гап дар сари он меравад, ки бо таври бояду шояд падару модар 

донишу саводи кофӣ дошта мебошанд. Инчунин, дар муассисаҳои томактабӣ мураббӣ талаботи 

кори педагогиву психологии худ, маҳорату қобилияти кор бо кӯдакон, аз чӣ иборат будани кори 

мураббигӣ, тарзи муоширату муносибат бо кӯдакон, ҳуқуқу уҳдадориҳои худ ва ғайраро 

надонад, аз ӯ кӯдакон тарбия гирифта наметавонанд. Ҳатто муносибати рӯякӣ дар раванди 

тарбия - дарсу машғулиятҳоро тӯтивор аз худ кардани бачаҳо, зуҳуроти расмиятпарастӣ, 

вақтгузаронӣ ва монанди инҳо низ бетаъсир намемонанд. Ба ин далелҳо ду-се порча аз асари 

«Мактаби куҳна» - и сардафтари адабиёти муосири тоҷик, устод Садриддин Айнӣ ёдовар 

мешавем, ки омадааст: “...Пас аз он падарам даруни ҷилдамро кофта, тахтачаҳои куҳнаро, ки дар 

он дарсҳои алифбо ва зеру забар навишта шуда буданд, ёфта баровард ва аз ҳар кадоми онҳо 

нақшаҳои сиёҳро ба ман нишон дода боз: - Ин чист? Ин чист? - гуфта пурсид. Ман боз ҷавоб 

дода натавонистам. Аммо вақте ки падарам ҳар тахтачаро ба ман нишон дода: “– Инро хон!” - 

мегуфт, ман аз сар то поён ҳар чизеро, ки дар он навишта шуда буд, аз ёд хонда медодам. 

Падарам такрор кард: “– Ту тӯтӣ ҳастӣ!” – ва илова намуд: – Айб ба ту не, ба домуллот ва 

халифаат аст. Онҳо ба ту ҳар чизро тӯтивор ёд кунонидаанд, аммо ҳеҷ чизро ёд надодаанд...» 

(Осори баргузида, ҷилди дуюм, саҳ 135-136, ш.Душанбе, нашриёти “Ирфон”, 1978 с).  

 Дар ҳақиқат, шахсе, ки унвони омӯзгорӣ дошта бошаду вале сатҳи касбият ва донишу 

саводи кофӣ надошта бошад, ҳеч гоҳ касеро таълиму тарбия дода наметавонад. Аз ин рӯ, ҳар 

нафаре ин пешаро интихоб кард, сари вақт андеша намояд, ки кадом вазифаю масъулиятро ба 

уҳда дорад. Илова бар ин, таълиму тарбия дар оила ва боғчаву кӯдакистонҳо на танҳо бо сухану 

гапдонӣ, балки бо намунаи ибрат будани падару модар, мураббияҳои ватандӯсту худшинос низ 

натиҷа медиҳад. Кору пайкор ба афкор, виҷдон ба номус, эҳтиром ба иззат, нанг ба шаъну шараф 

омезиш меёбанд.  

 Хулоса, ҳар як оила ва омӯзгор бояд чун тарбиятгари наслҳои созандаву ватандӯст, 

худшиносу худогоҳ будани худро ҳеч гоҳ бояд аз ёд набароранд.  

 

Шерзод КОМИЛОВ –  

омӯзгори мактаби №24 ба номи  

Чӯлибой Комилов, 

шаҳри Истаравшан 

 

 

ВАТАН ШАВЕМ 
Зи узв-узви нотавон биё, ки ҷону тан шавем, 

Зи доғ-доғи лолаҳо биё, ки як чаман шавем, 

Зи фард-фарди хастаҷон биё, ки анҷуман шавем, 

Дар ин ҷаҳони бесутун сутуни хештан шавем... 

Ба ишқи кўҳсори худ биё, ки Кӯҳкан шавем, 

Биё, биё, Ватан шавем, биё, биё, Ватан шавем! 

Абдулло РАҲНАМО 
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ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ 
 

МАКТУБРО ЧӢ ТАВР БОЯД НАВИШТ? 
(Дарси забони модарӣ дар синфи 3) 

 

Мавзӯъ: Навиштани мактуб 

Барнома: Матни мактуб. Хондани мактуб 

ва муайян кардани сохтори он. Қисмҳои 

мактуб. Муроҷиат. Баёни мақсад. Номи 

мактубнавис. Вазифаи ҳар як қисм. Тибқи 

сохтор навиштани мактуб. Хондан ва муайян 

кардани ғалатҳо. Зебо, тоза ва беғалат 

навиштан.  

Салоҳиятҳо: Қоидаҳои навиштанро тибқи 

нишондиҳандаҳо риоя кардан; Стратегияи 

(тарз, роҳу усул) – ҳои мувофиқи навиштанро 

истифода бурда, матнҳои ҳаҷман калон 

навиштан. 

Мақсадҳои дарс. Хонандагон бояд: 

сохтори матнро муайян карда тавонанд; аз рӯйи сохтор мактуб навишта тавонанд; ғалатҳоро дар 

навиштаҳои худ муайян сохта, ислоҳ карда тавонанд.  

Мактубҳо чӣ гуна мешаванд? Ақидаи хонандагонро гӯш кунед. Баъд намунаи мактубро ба 

хонандагон супоред. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мактубро хонанд ва гӯянд, ки он аз кадом 

қисмҳо иборат аст. Мактуби дӯстона воситаи муоширати байни ду (ё зиёда) нафари ошност. Он 

мақсад ва вазифаҳои гуногун дорад, вале аслан чунин мактуб мавзӯъҳои шахсиро фаро мегирад. 

Намуна: 

Дугонаи азизам! 

Ман мехоҳам, як ҳодисаро ба шумо нақл кунам. Фасли тобистон ба деҳа рафтам. Дар он ҷо 

бо дугонаҳоям бозӣ кардам. Ҳой мерафтем, ки яке аз дугонаҳоям афтид ва зонуяш лат хӯрд. Як 

дугонаи дигарам барги растании зуфро ба пояш гузошт. Барги ин растанӣ шифобахш будааст. 
Ӯро то хонаашон ҳамроҳӣ кардем. Модараш зуд ба зонуяш марҳам молид.  

Метавонед мактубро ба қисмҳои зерин ҷудо кунед ва ҳар як қисмро фаҳмонед.  

Муроҷиат  Дугонаи азизам! 

Қисми асосӣ  Ман мехоҳам, як ҳодисаро ба шумо нақл кунам. Фасли тобистон ба 

деҳа рафтам... 

Анҷом Хайр, дугонаҷони азиз!  

Бо эҳтиром: Нисо 

Баъд диққати хонандагонро ба қисми асосии мактуб равона кунед.  

1) Ман мехоҳам як ҳодисаро ба шумо нақл кунам. 2) Фасли тобистон ба деҳа рафтам. 3) Дар 

он ҷо бо дугонаҳоям бозӣ кардам. Ҳой мерафтем, ки яке аз дугонаҳоям афтид ва зонуяш лат 

хӯрд. 4) Як дугонаи дигарам барги растании зуфро ба пояш гузошт. Барги ин растанӣ шифобахш 

будааст. 5)Ӯро то хонаашон ҳамроҳӣ кардем. Модараш зуд ба зонуяш марҳам молид. 6) Ба 

хонандагон фаҳмонед, ки барои нақл кардани ҳодисае мо бояд ба чанд савол ҷавоб гардонем, ки 

дар натиҷа ҳикоя/нақли мо сохтори хуб ва пайдарпайии мантиқӣ пайдо мекунад.  

Намунаҳои савол: 

1. Чӣ мехоҳед? Яъне ба дӯстатон чиро нақл кардан мехоҳед? 

2. Ҳодиса кай ва дар куҷо сар зад? 

3. Сабаби ҳодиса чӣ буд? Яъне, чӣ кор боиси сар задани ҳодиса шуд? 

4. Ҳодиса чӣ буд? (Дугонаҳо ҳой мерафтанд. Яке аз онҳо афтид.)  
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5. Натиҷа чӣ шуд? (Яке аз дугонаҳо ба зонуяш барги зуфро гузошт. Ба хона рафтанд).  

Бори дигар саволҳо ва ҷумлаҳои мактубро бо хонандагон таҳлил кунед.  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки лаҳзае фикр карда, ҳодисаи дар тобистон рухдодаро ба ёд 

оранд ва якеро интихоб кунанд. Сипас, шогирдонро водор кунед, ки он ҳодисаро ба 

ҳамнишинашон нақл кунанд. Баъд як ҳодисаро якҷоя бо аҳли синф интихоб кунед. Онро ҳамроҳ 

бо аҳли синф дар тахта мувофиқи саволҳо ва сохтори боло нависед ва таҳлил кунед. Дар 

марҳалаи дуюми дарс хонандагон мустақилона кор карда, ба дӯсташон мактуб менависанд. 

Ҳангоми иҷрои вазифаи мазкур ба назди хонандагон рафта, кори онҳоро назорат кунед. Дар 

навиштан ба хонандагон ёрӣ расонед. Диққати онҳоро ба тартиби нақли ҳодиса равона кунед. 

Маротибаи дуюм ба назди хонандагон рафта, кори онҳоро мушоҳида кунед ва диққати онҳоро ба 

имлои калимаҳо, тартиби калимаҳо дар ҷумла ва аломати китобат равона кунед. Барои дуруст ва 

бамаврид истифода бурдани аломатҳои китобат ба хонандагон тавсияҳо диҳед. Вақте ки 

хонандагон мактубҳояшонро омода мекунанд, аз онҳо хоҳиш кунед, ки мактубашонро ба 

ҳамнишинашон хонанд. Онро ҳамроҳ таҳлил карда, ба якдигар тавсияҳо пешниҳод кунанд. Аз 

чанд нафар хоҳиш намоед, ки мактубашонро ба аҳли синф хонанд. Мактубҳои навиштаи 

хонадагонро ҷамъ оварда, пас аз дарс дар асоси меъёрҳои арзёбӣ баҳо диҳед.  

Дар мустаҳкамкунии мавзӯъ метавонед аз усули занҷира истифода баред.  

Мисол: Як хонанда аз оғози мактуб, яъне ҷумлаи якумро сар мекунад, дигараш давом 

медиҳад. Бо ин усул метавонед мавзӯъро мустаҳкам намоед.  

Арзёбӣ. Нишондиҳандаи муваффақият  

Шарҳ: Дар таълими салоҳиятнокӣ аз хонандагон мунтазам таҳия ва тартиб додани 

намунаҳои зиёдӣ корҳои хаттӣ ва шифоҳӣ талаб карда мешавад. Нишондиҳандаҳои муваффақият 

ба хонандагон имконият медиҳад, ки ин талаботро муҳокима карда, онро ҳамчун намунаи кори 

хеш истифода баранд.  

Тартиб: ду кори пешинаи хонандагонро доир ба як мавзӯъ (як намунаи хуб ва як намунаи 

сусттар) интихоб намоед.  

- Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки ҷиҳатҳои хуб ва такмилталаби корро муайян созанд. 

Хонандагон ақидаҳояшонро мегӯянд.  

- Омӯзгор ба аҳли синф муроҷиат карда, мегӯяд, ки биёед, якҷо нишондиҳандаҳои 

муваффақиятро тартиб медиҳем. Омӯзгор нишондиҳандаҳоро дар тахтаи синф менависад.  

- Сипас, ба хонандагон муроҷиат карда, амалҳои дигарро низ ба ин васила таҳлил мекунанд. 

Омӯзгор мекӯшад, ки аксари хонандагон дар ин раванд фаъолият кунанд. Баъд аз анҷоми нақли 

хаттӣ омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки корашонро дар асоси нишондиҳандаҳо санҷанд. 

Хонандагон кори худро санҷида, ғалатҳои содиркардашударо ислоҳ кунанд.  

Диққат! Нишондиҳандаҳои муваффақият ҳадафҳоеанд, ки хонандаро ба мақсади таълим 

мерасонанд. Яъне, хонанда чӣ кор кунад, ки ба мақсади таълим ноил гардад? Нишондиҳандаҳои 

муваффақият ҳамчун зинаҳоеанд, ки тавассути онҳо хонанда қадам ба қадам ба мақсад наздик 

мегардад. Тартиб додани нишондиҳандаҳои муваффақият чунин бартариҳо дорад: 

- сифати корҳои хонандагон беҳтар мегардад; хонандагон зимни иҷрои кор масъулият ҳис 

мекунанд; ғалатҳои маъмулӣ аз байн мераванд; роҳи расидан ба мақсад барои хонандагон 

равшантар мегардад; аксари хонандагон натиҷаҳои хубро ба даст меоранд. 

Тавсия: Ин фаъолиятро вобаста ба имконият ва шароит дар дарсҳои минбаъда истифода 

баред. Онро на танҳо ҳангоми арзёбии корҳои хаттӣ, балки ҳангоми гузарондани ҳар фаъолияте 

доир ба хондану гуфтан низ истифода кардан мумкин аст.  

 

Соро СОИБНАЗАРОВА –  

омӯзгори гимназияи  

иқтисодии шаҳри Душанбе 
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ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР 

 

ТАЪЛИМИ КӮДАКИ 

НОШУНАВО ВА Ё 

СУСТШУНАВО ДАР 

ОИЛА 
(Тавсия барои волидайн ва 

мураббиёни кӯдакони ношунаво) 
 Кӯдаки ношунаво ҳам чун кӯдаки шунаво замони гурусна мондан, хунукхурӣ, дард кардани 

ягон узваш баробари дидани модараш гиря мекунад. Лек дар 8 – 10 -моҳагӣ кӯдаки шунаво ба 
гап задан оғоз мекунад, суханонаш оҳанг пайдо мекунанд, ношунаво фақат овози нофаҳмо 
мебарорад. Шунавоии ӯ осебдида аст ва ё 
нуқси модарзодӣ дорад. Тарбияи кӯдаки 
ношунаво дар оила сабру таҳаммул ва 
меҳнати пурмашаққатро мехоҳад. Он вақт 
натиҷаи хуб мерасонад, ки агар волидайн 
бо сурдопедагогон ҳамкорӣ бикунанд. Дар 
оянда чунин кӯдакон бояд дар 
муассисаҳои таълимии махсус бихонанд. 
Кӯдаки ношунаво зарурат ва талабот ба 
муносибат бо атрофиёнро дорад. Барои он 
ки ӯро фаҳманд, кӯдак бо ишора суханҳои 
нофаҳмо мегӯяд ва дар охир ба доду 
фиғон мегузарад. Байни ӯву атрофиён 
аксаран ҳамдигарфаҳмӣ ҷой дорад. Ва ин сабаб мешавад ба ранҷидану оташин шудани ӯ. Барои 
ба худ ҷалб кардани диққат шахси дар наздашбударо тела медиҳад, аз бари доман ё остини ӯ 
мекашад ва ё доду фиғон мебардорад. Калонсолон мекӯшанд, ки ӯро аз ин феъли бад боздоранд. 
Ӯро сарзаниш мекунанд, ҷазои бад медиҳанд, носазо мегӯянд. Кӯдак аз ин кори онҳо бештар 
хашмгин мешавад, инҷиқӣ мекунад, мардумгурез ва гарданшаху якрав мешавад. Падару модар 
барои бо ӯ гап задан кӯшиш намекунанд, нисбатан талаботи ӯро ба сухангӯӣ қонеъ 
намегардонанд ва беихтиёр, ноогоҳона кӯдаки худро ба вартаи лоли модарзод шудан тела 
медиҳанд. Барои он ки аз ин ҳодиса дур бошед, шумо, падару модарони гиромиро зарур аст, 
то ба кӯдакони ношунаво бодиққат, меҳрубону навозишкор бошед, кӯшиш бикунед, то ӯро 
хуб фаҳмед: кӯдак чӣ мехоҳад? Аз муошират бо ӯ ҳеҷ вақт даст накашед! 

 Вазифаи аввалиндараҷаи волидайн дар он аст, ки ҳама гуна имову ишораро дуруст истифода 
баранд, то он ки ба хоҳиш, пурсиш ва хаёлу андешаҳои кӯдак баёноти шифоҳӣ дода тавонанд. 
Кӯдаки ношунаворо одат кунонидан зарур аст, то ба рӯй ва лабони ашхосе, ки бо ӯ 
муошират мекунанд, ҳама вақт нигарад. Агар кӯдак хондан аз лабро наомӯзад, ҳеҷ вақт 
нутқи ӯ рушд намекунад. Аксаран падару модарон кӯшиши бо кӯдак гап заданро намекунанд. 
Онҳо худро сафед карданӣ шуда мегӯянд: «Кӯдак намешунавад. Сухан кардан бо ӯ беҳуда аст. 
Аздусар ӯ ҳеҷ чизро намефаҳмад.» Ин андешаи онҳо комилан ғалат аст. Кӯдаки ношунаво 
бармаҳал бо роҳи хондан аз лаб метавонад малакаи сухангӯӣ пайдо бикунад. Харчанд барвақттар 
ба нигоҳ кардан ба лабу аз лаб ёд гирифтани калимаю ибораҳои шиносро аз худ кардан ӯ одат 
бикунад, ин малака дар синну соли томактабӣ мустаҳкамтар мешавад ва дар оянда муошират 
карданаш бо атрофиён хеле осону сабуктар мегардад. Кӯдаки ношунаво пеш аз сухан омӯхтан 
нутқ ва маънои нутқро фаҳмад. Ба кӯдаки хурдсол суоли ба амал ва ё мавзӯъ алоқаманднабударо 
додан раво нест. Модар бояд ҳангоми ӯро ба наздаш даъват кардан ҳам бо ишора ва ҳам ҷудо – 
ҷудо, оромона «ин ҷо биё, ин ҷо биё» бигӯяд. Диққат бикунед: ҳам бо ишора ва ҳам бо нутқ. 
Ва боз кӯшиш кунед, ки ӯ ба рӯю лабони Шумо нигоҳ кунад! Ин амалро дигар аъзои оила низ 

Баъзе падару модарон вақте бовар ҳосил 

мекунанд, ки фарзандашон хуб намешунавад 

ва ё тамоман намешунавад, ба ӯ бо нутқ 

муроҷиат намекунанд. Бо ин рафторашон 

онҳо иштибоҳи бузурге мекунанд, ки 

ислоҳнопазир аст. Волидон бояд хуб донанд 

ва фаромӯш накунанд: кӯдаки ношунаво низ 

ҳам чун кӯдаки шунаво бо қобилияти 

модарзодии ба сухан кардан тайёр ба дунё 

меояд! 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №5, майи соли 2021 22 

бояд ҳангоми бо кӯдаки ношунаво муносибату муошират кардан риоят кунанд. Вақте ки ба кӯдак 
чизеро доданӣ ва ё аз ӯ гирифтанӣ мешаванд, бояд ифоданок бигӯянд: «Сафар, бигир нон. Ма, 
нон.» «Сафар, бидеҳ нон, нон те.» Ин калимаю ибораҳоро метавонед бо усули бозӣ мустаҳкам 
намоед: бозии лото, бо бозичаҳо, ҳангоми муошират бо кӯдак. Бозиро бо чунин тарз гузаронидан 
имкон дорад: модар ба кӯдак ду – се сурати сагчаи гуногунро пешкаш карда мегӯяд: - ма, ав – ав 
«саг». Кӯдак ба лабони модар нигоҳ карда, бо рефлекси модарзодӣ ба модар тақлид мекунад. 
Модар дигар суратҳоро пешниҳод карда «ма, мӯӯ (гов), ма, мяув (гурба) мегӯяд. Кӯдак такрор 
мекунад. Пас аз ин модар дастонашро дароз карда мегӯяд: - Те мӯӯӯ. Агар кӯдак дар маротибаи 
аввал нафаҳмад, модар хоҳишашро якчанд маротиба такрор мекунад ва пасон сурати говро ба ӯ 
нишон дода боз ҳам мегӯяд: «те мӯӯӯ». Ҳангоме ки кӯдак дарк мекунаду ба модар сурати говро 
дароз мекунад, ӯро маҷбур кардан зарур аст, ки «ма» - ро такрор бикунад ва дар оянда худаш 
«ма, мӯӯ» бигӯяд. Пас аз оне ки бо тарзи хондан аз лаб ин калимаҳоро аз худ кард, Шумо 
метавонед якчанд калимаро бо ӯ якҷоя аз худ бикунед, то он вақте ки малакаи хондан аз лаб 
мустаҳкамтар бишавад. Ин намуд бозиҳоро ҳар рӯзу ҳар лаҳза бо кӯдак гузаронидан ҳатмист. 
Кӯдак ба бозиҳои ташаккули нутқ одат мекунад. Дар бозӣ на фақат предмету суратҳо, балки 
бозичаҳо, ашёи гуногуни рӯзгор, либос, пойафзор ва ғайраро метавонед истифода баред. 
Ҳангоми бозӣ бо кӯдак метавонед чунин ибораю ифодаҳоро истифода баред: -Тӯби ман; Тӯби ту; 
Тӯбро қап; Тӯбро те; Тӯбро парто ва ҳ.к. 

 Хар як калима аз тарафи модар бояд якчанд маротиба такрор карда шавад, то ин ки 
омӯхтани хониш аз лаб ба натиҷае оварда расонад. Дар вақти бозӣ бо онҳо дар кӯдаки ношунаво 
талабот ба нутқ пайдо мегардад. Вай хурсанд мешавад, муносибат кардан бо муҳитро аз худ 
мекунад, аз бозӣ завқ мебарад. Бозӣ дар ӯ овози баланду ҷарангосиро пайдо мекунад, ки барои 
гӯё шудан ҳатмист. Вақте ки бо кӯдак муошират мекунанд, ӯ ба лабони шахси сухангӯ нигоҳ 
карда истода лабҳои худро бе ихтиёр кашол мекунад, ба ҳам мечаспонад, меларзонад ва ғунча 
мекунад. Бигзор, дар аввал чунин калимаҳо бошанд: Ағ- буғ, кака, қақа, ҷизз ва ғайраҳо. Кӯдаки 
шунаво низ дар аввал ағ- буғ мегӯяд. Фақат дар натиҷаи такрори бисёркаратаи калимаи шинос аз 
лаб хонданро меомӯзад ва оҳиста- оҳиста аз худ мекунад ва мефаҳмад, ки ҳар як ашё ё амал 
аломатҳои шартии худро дорад ва бо имою ишора ифода мешавад. Волидайн бояд донанд, ки 
кӯдаки ношунаво дар шароити хона метавонад нутқ пайдо бикунад, аз каме шунавоӣ истифода 
бурда, калимаю ибораҳоро аз лаб бихонад. Агар кӯдак каме шунавоӣ дошта бошад, волидайн 
бояд аз паси рушд додани шунавоии ӯ шаванд. Яъне, малакаи шунавоии ӯро инкишоф бидиҳанд, 
ба ӯ гӯш доданро биомӯзанд, то он рӯзе, ки ин ба ӯ одат бишавад. Барои ин бо ӯ баланд гап задан, 
дар бозӣ бозичаҳои овоздорро ба монанди нағора, даф, ҳушток, рубоб, металлофон ва ғайраҳо 
хеле зарур аст.  Дарки биноии кӯдакро низ ҳам ташаккул бояд дод, зеро ҳангоми хондан аз лабҳо 
ба ӯ ин малака зарур аст: ба рӯи миз якчанд бозичаро мегузорем (мошинча, аспак, мирзодиккак, 
тӯб, мурғ, гурба, дуторча ва ғ.). Бигзор, кӯдак аввал бодиққат ба бозичаҳо нигариста, онҳоро ба 
хотир бигирад. Пас аз ин, аз ӯ хоҳиш мекунем, то чашмонашро пӯшад. Дар ин вақт яке аз 
бозичаҳоро аз рӯи миз мегирем ва пинҳон мекунем. Кӯдак чашмонашро кушода бояд бигӯяд: 
«бибиб нест», «тӯб нест», «мяу нест» ва ғ. Ашёи дар рӯи мизнабударо номбар бикунад. 

 Барои кӯдакро ба муассисаи таълимӣ тайёр намудан бояд ӯро ба реҷаю тартиботи муайяни 
рӯз одат кунонид. Аввал ба саҳархезӣ одат кунонидан шарт ва зарур аст. Вақти сайругашт ва 
машғулиятҳоро дуруст бояд муайян намуд. Сари вақт истеъмоли ғизои солим (бенуқс ва 
мутаносиб), хоб кардани ӯ ҳам назорати қатъиро мехоҳад. Реҷаи дурусти рӯз кӯдакро ба низоми 
муайян дароварда, сайругашт дар ҳавои тоза ва истеъмоли ғизои солим ӯро ба ҳар гуна бемориҳо 
сироятнопазир мекунад. Волидайни ин кӯдакон доиман бояд дар хотир дошта бошанд, ки 
тарбияи кӯдаки сустшунаво ва ношунаво дар оила сабру таҳаммул ва ранҷу 
меҳнати зиёдеро аз онҳо талаб мекунад. Ба падару модарон мутахассисони ин 
соҳа: - сурдолог, сурдопедагог, логопедҳо бо маслиҳату машваратҳои худ 
метавонананд кумак бикунанд. Фақат сари вақт ба онҳо муроҷиат кардан зарур 
ва ҳатмист. 

Холида ОДИНАЕВА – омӯзгори  
муассисаи давлатии таҳсилоти  

миёнаи умумии махсус барои ношунавоёни шаҳри Душанбе 
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НАҚШИ ОСОРХОНА 

ДАР ТАРБИЯТИ 

ҶАВОНОН 
Ба ифтихори 110- солагии 

Қаҳрамони Тоҷикистон, устод 

Мирзо Турсунзода 
 
Миллати куҳанбунёди тоҷик дорои 

адабиёт, фарҳанг ва  тамаддуни бою рангин 
буда, саҳми худро на танҳо дар таълиму 
тарбияи ҷавонон, рушди маънавиёти миллат, 
балки дар рушду камоли маънавии башарият 

гузоштааст. Осорхона бошад, як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳамон фарҳанги бузург аст. Он дар 
инкишофи ҷаҳонбинии ҷавонон  саҳми бориз гузошта, дар таълиму тарбияи эстетикӣ 
(зебоипарастӣ) –и насли наврас ва барои рушду такомули худшиносию худогоҳӣ  ва ифтихори 
миллӣ нақши меҳварӣ дорад. Осорхона дидгоҳ ва ҷаҳонбинии хонандагонро боло бурда, онҳоро 
ба дӯст доштани муқаддасот- Модар, Ватан ва ғайра 
даъват менамояд. Аз ҷумла метавонад ҳамин нақш ва 
мақоми махсусро Осорхонаи адабию ёдгории Мирзо 
Турсунзода дошта бошанд. Осорхона ганҷест пинҳон, 
конест кашфношуда, баҳрест пур аз садафу марворид. 
Аз ҳамин нуктаи назар, тамошои осорхона дар рӯҳия 
ва ҷаҳонбинии ҷавонону наврасон таъсири мусбат 
хоҳад расонид. Пас, насли наврасро ба шинохти 
арзишҳои миллӣ, омӯзондани адабиёту фарҳанги 
гузашта  ҷалб кардан лозим аст. Барои ба ин 
ҳадафҳои бузург ноил гардидан, саҳми арзанда ва 
бевоситаи омӯзгорони муҳтарами мо зарур аст. Аз ҷумла хонандагони макотиби миёна ва олии 
мамлакатро ба тамошои осорхонаҳо сафарбар намудан мебояд. То аз саҳифаҳои рӯзгору зиндагӣ, 
кору фаъолият, бурду бохт ва мероси адабии адибону эҷодкорон аз наздик ошно шаванд. 
Хушбахтона, имрӯзҳо омаду рафти хонандагону донишҷӯён бо ташаббус ва роҳнамоии устодон 
ба осорхонаҳо зиёд  шуда истодааст. Зиндагӣ ва умри бобаракати шахсиятҳои таърихиву адабӣ 
дар мисоли шахсиятҳои барҷаста С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, М. Турсунзода ва дигарон барои наслҳои 
наврас боиси ибрат буда, онҳоро барои донистани таърихи халқ, арҷгузорӣ ба бузургони 
адабпарвару фарҳангсолор ва рукнҳои ҳастии давлату миллат даъват менамояд. Зеро осори 
фарзона фарзандони миллат инъикосгари фазои адабӣ ва фарҳангии замон ба шумор меравад. 
Умри бобаракати адибон, ки дар он сарнавишти халқ инъикос гардидааст, фаҳмида мешавад.  

 Масъалаи худшиносӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ дар замони муосир, ки бархӯрди 
тамаддунҳост, рӯз аз рӯз муҳимтару мушкилтармегардад. Яке аз ҷузъи ин масъалаҳо ва барои 
ҳифзу пойдорӣ шинохти мероси гузаштагон ва имрӯзиён аст. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба ин масъалаи замонӣ ва зарурӣ чунин 
ибрози назар кардаанд: “Воқеан таърихи қадимаи халқи тоҷик ва мероси гаронбаҳои моддиву 
маънавии гузаштагон, аз ҷумла ёдгориҳои таърихӣ бузургтарин мактаби худшиносӣ барои ҳар як 
фарди ҷомеа, махсусан, наврасону ҷавонон аст. Вазифаи олимону донишмандон устодону 
омӯзгорон ва падару модарон аст, ки ба наслҳои наврас аҳаммияти ин мероси бузургро 
фаҳмонанд ва онҳоро ба омӯхтани таърихи бостониву пурифтихори халқамон ташвиқу раҳнамоӣ 
кунанд.” Оре, осорхона, ки қисме аз таърихи миллатамон аст метавонад моро ба ҳадафҳои рушди 
маънавиёти миллӣ расонад ва саҳми бориз дар тарбияи дурусти насли ҷавон дошта бошад. Ин 
омил боиси боз ҳам рушду равнақ ёфтани сатҳи маънавиёти миллат мегардад. Агар 

Муҳаббати поки устод Мирзо Турсунзода 

ба сарзамини аҷдодӣ, обу хоки Ватан, 

бешубҳа, барои наслҳои зиёди миллат 

ҳамчун намунаи олии ибрат хизмат хоҳад 

кард. Мирзо Турсунзода бо меҳнати 

фидокоронаи худ дар роҳи тараққиёти 

адабиёти бадеӣ мустаҳкам намудани сулҳи 

байни мамлакатҳо ва қитъаҳои олам 

эътибори бузург дошт. Тоҷикистонро на 

танҳо шахсияти нотакрор ва ибратбахши 

Мирзо Турсунзода чун инсони фурӯтан, 

донишманд, дӯстпарвар ва арбоби 

барҷастаи давлатию ҷамъиятӣ, балки 

ҳамчунин асарҳои пурмазмуни ӯ машҳури 

ҷаҳон гардонидаанд. 

Эмомалӣ РАҲМОН 
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осорхонаҳоро ба хонандагон ошно сохтан, дар ниҳоди онҳо аввалин донаҳои меҳру муҳаббати 
Ватанро коштан аст, ки ин муҳаббат зербинои маънавиёт ва “мактаби худшиносӣ” хоҳад буд. Бо 
сабаби он ки осорхона бахше аз ҳофизаи таърихии халқ аст, ин ҳофиза бояд дар ҳоли ҳифз, 
омӯзиш ва пажӯҳиш бошад. Аз ҳамин нуқтаи назар, зикр намудан бамаврид аст, ки донистани 
мероси фарҳангӣ дар бунёд ва шаклгирии тафаккури миллӣ метавонад саҳми арзанда дошта 
бошад. Аз ин рӯ осорхонаи адабию ёдгории Қаҳрамони Тоҷикистон, устоди назми оламгир 
Мирзо Турсунзода як ҷузъ ва порае аз таърихи ифтихорманди халқу миллати тоҷик  буда, 
кӯшишу талоши фарзанди ҷоннисорро дар арсаи сиёсат, адабиёт ва фарҳанг таҷассум менамояд. 

Бояд таъкид кард, ки хонаи истиқоматии устод Турсунзода баъди чаҳор соли даргузашташ 
(ба муносибати 70- солагии солгарди умрашон) ба осорхона табдил дода шуд. Устод дар ин хона 
ду даҳсола (1949-1969) умр ба сар бурдааст. Ҳар нафаре, ки ба сайри осорхона меояд, аз 
фаъолияти пурсамару бобаракот ва ибратомӯзи  устод М Турсунзода вобаста ба донишу фаҳмиш 
таассуроте мегирад. Агар ба таври маҷмӯъ хулоса намоем, дар қисмати ёдгории осорхона ба 
тарзи фаъолияти эҷодӣ ва бедорхобиҳои устод ошно мешавем. Дару девор, фаршу сақф, ашёву 
анҷоми ин хона шоҳиди шебу фароз ва рӯзҳои хурсандии устод Турсунзода мебошанд.  Инчунин, 
ба тарзи зисту зиндагонии одӣ ва хоксоронаи устод аз наздик шинос мешавед. Устод зиндагии 
одӣ ва самимӣ доштааст ва бо ҳамсараш рӯзгори хубе ба сар бурдааст. Тамошобин устодро дар 
ҳалқаи аҳли оила ва ҳар се фарзандаш дар аксҳо мебинад. Дар баробари корҳои давлатию 
ҷамъиятӣ ва  масруфиятҳои зиёд нигоҳ накарда, бо аҳли хонаводааш зиндагии хубе доштааст. Ин 
ҷиҳат низ ҷолиб аст, зеро бо вуҷуди мақоми баланд доштанаш, дар муҳит ва бо риояти арзишҳои 
тоҷикона умр ба сар бурдааст.  Гузашта аз ин, дар бораи мақоми шахсияти устод М. Турсунзода 
олимону адибони худию ҳориҷӣ зиёд гуфтаанд. М. Қаноат, ки аз шогирдони бевоситаи устод М. 
Турсунзода буд, мегӯяд: “Устод Турсунзода шиносномаи миллати тоҷик буд дар ҷаҳон. Аз ҳама 
бузург буданд дар байни муосирони худамон ва Шӯравӣ”. Дар ҳақиқат ӯ чун фарзанди арзандаи 
миллати тоҷик ва шахсияти  дараҷаи аввал дар  мамолики Шӯравӣ ва берун аз он буд. Ӯ ба ҳайси 
мунодии сулҳу дӯстӣ ва тарғибгари он мақому мартабаи махсусеро соҳиб буд.  

Дар қисмати ёдгории осорхона сару либосаш нигоҳдорӣ мешаванд, ки вобаста ба тарзи мӯди 
роиҷбуда либос мепӯшидааст. Ва боз аксҳо бо шахсиятҳои воломақоми давлатӣ, туҳфаҳо аз 
сафарҳои гуногун ва матнҳои баромадҳояш дар конфронсҳои муҳимтарини байналмилалӣ гувоҳӣ 
аз мартабаи баланду шуҳрати ҷаҳонии устод Турсунзода  медиҳанд.  Қисмати адабӣ, мероси 
адабии устодро ташкил дода, аз даврони кудакӣ, адои хидмат дар вазифаҳои муҳимми давлатӣ, 
равобити дӯстию ҳамкорӣ ва анҷом додани сафарҳо ба давлатҳои гуногуни олам, умуман 
фаъолияти ҷамъиятиаш, то вафоти ӯро дар бар мегирад. Ин қисмат устод Турсунзодаро ҳамчун 
шоир, драматург, ҳодими барҷастаи сиёсӣ, адабӣ ва ҷамъиятӣ мешиносонад. Устод М. 
Турсунзода чеҳраи намоёни Иттиҳоди Шӯравӣ дар меъмори Тоҷикистони Шӯравӣ ва 
барқарориву пойдории он саҳми калон дорад. Устод  ҳар куҷо ки сафар мекард ва ба ҳар давлате, 
ки ташриф меовард, ҳатман тоҷик будан ва меросбари устод Рӯдакӣ буданашро таъкид менамуд. 
Яъне ӯ муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик буд. Ба бузургони адабпарвару 
фарҳангсолор арҷ мегузошт. Устод М. Турсунзода намоди мардуми Шарқ, хусусан, миллати 
тоҷик буд. Осорхонаҳои адабию ёдгории М. Турсунзода  бо санаду далели қотеъ аз ҷонбозиҳо ва 
заҳмату талоши адибон дар зинда гардонидани таъриху фарҳанги миллат ва рушду инкишофи он 
дар назари хонанда таҷассуми воқеӣ меёбанд.   

Ҳамин тариқ, ҷавонону наврасон бояд хидматҳои мондагори ин фарзандони миллатро як ба 
як донанду огоҳ бошад. Ҳар як хидмат, кору пайкор ва рӯзгору ашъори устод Турсунзода барои 
ҷавонони дилогоҳи Ватан ибратомӯз аст. Устод Турсунзода бо вуҷуди хидматҳои арзишманду 
мондагор аз хеш қаноатманд набудааст ва дар шеъри “Асри ман” гуфтааст. Чунончи: 

Гар накардаам пурра қарзамро адо, 
Авф кун маъзур дорам асри ман. 
Симои шахсӣ ва адабии  онҳо барои ҳар як ҷавони бедордилу зираку ҳушёр бояд сармашқи 

кору фаъолият гардад. Ин фишурдаи бардошти иҷмолиест зимни як боздид аз Осорхонаи адабию 
ёдгории устод Мирзо Турсунзода. Бо таманнои он ки сухани устод барои ҳамешагӣ дар таълиму 
тарбияи ҷавонон чун машъал фурӯзон гардад ва ба қавли шоир: 

То абад бигзор бошад шуълафкан шуълабор, 
Он чароғе, ки фурӯзон гашт дар маъвои ман. 

Назриддин СОЛИҲОВ –  
муҳаққиқ  
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Барои равшан фаҳмонидани нооромиҳои 

ҳаёту зиндагии он давр, талаву тороҷ ва 
хонавайрон шудани халқи ҷафодида, доир ба 
сохти ҷамъиятӣ ва ҳаёти сиёсию иҷтимоии 
замони Сайидо, муаллим ба хонандагон 

маълумоти кӯтоҳ ва ба синну соли онҳо мувофиқ медиҳад, ки зарурати ин усули таълим дар 
барномаи адабиёти синфи VII дар қисми «Робитаи байни фанҳо» низ таъкид карда шудааст. 
Муаллим дар соати аввал доир ба давраи ҳаёту замони зиндагии шоир ва шеъри «Дилам омад ба 
ёд», дар се соати боқимонда достони «Баҳориёт»-ро меомӯзонад. Чунин тақсимоти мавзӯъҳо аз 
он ҷиҳат характернок аст, ки муаллим дар дарси аввал доир ба замони зиндагии шоир ва як 
лаҳзаи ҳаёти ӯ ба хонандагон маълумот дода, шеъри «Дилам омад ба ёд»-ро ҳам ба замону ҳаёти 
шоир алоқаманд карда мегузарад, зеро мазмун ва ғояи шеър ҳамин алоқамандиро талаб 
менамояд. Ҳамин тавр, муаллим омӯзиши маводи барномаро доир ба мавзӯи «Сайидои Насафӣ» 
бо ин усул ба роҳ монда метавонад: Дарси 1. 

Мавзӯъ: «Баъзе лаҳзаҳои ҳаёт ва замони зиндагии Сайидои 
Насафӣ» 

Баъди лаҳзаҳои ташкилии дарс ва пурсидани мавзӯи дарси 
гузашта, барои ҷамъбасту алоқаманд намудани он бо мавзӯи 
нав, муаллим ба хонандагон ба саволҳои умумии 
ҷамъбасткунанда муроҷиат намуда, дар қатори онҳо чанд саволе 
мегузорад, ки ҷавоби онҳо бевосита давраи зиндагии ин ё он 
адибро муайян намоянд.  

Чунин гузориши саволҳо ба хонандагон ошност, чунки 
муаллим ҳангоми омӯзонидани ҳаёту эҷодиёти Абуабдуллои 
Рӯдакӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, диққати онҳоро ба 
давраҳои зиндагии ин адибон ҷалб карда буд ва маводи 
тарҷумаиҳолии китоби дарсӣ ҳам ин маълумотро дар бар 
мегирад. Аз ин рӯ, шогирдон ба саволҳо ба зудӣ ҷавобҳои 
кӯтоҳу ба мақсад мувофиқ мегардонанд. Муаллим ба ин саволҳо 
ҷавоб гирифта, бешубҳа, дониши хонандагонро аз дарсҳои 
гузашта барқарор ва мустаҳкам менамояд, вале мақсади асосӣ барои баёни мавзӯи нав замина 
гузошта, давраи ҳаёт намояндаи адабиёти асри XVII Сайидои Насафиро аз дигар асрҳо ҷудо 
карда нишон додааст. Омӯзгор ҷавобҳои хонандагонро тасдиқ, ислоҳ, илова ва ҷамъбаст намуда, 
мавзӯи навро бо суханони «Мо имрӯз ба давраи зиндагӣ ва эҷодиёти намояндаи дигари 
адабиётамон, ки дар асри XVII умр ба сар бурдааст, шинос мешавем»,-гӯён ба расми пешакӣ 
овехтамондаи Сайидои Насафӣ ва номи мавзӯъ: «Баъзе лаҳзаҳои ҳаёт ва замони зиндагии 
Сайидои Насафӣ», ғазали «Дилам омад ба ёд», ки дар вақти муносиб ба тахта, бо қайди таърихи 
рӯз навишта монда буд, ишора карда, бо ҳамин усул мавзӯи навро эълон менамояд ва диққати 
хонандагонро ба баёни лаҳзаи муқаддимавии он ҷалб мекунад. Азбаски хонандагон доир ба 
замони зиндагӣ ва ҳаёту эҷодиёти Сайидои Насафӣ бори аввал маълумот гирифта истодаанд, аз 
ҳамин ҷиҳат, лаҳзаи муқаддимавии дарси аввалро муаллим бояд пурқувват намояд, то ки 
хонандагон нисбат ба замони зиндагии шоир маълумоти мукаммалтар ва тасаввуроти амиқтар 
гиранд. Бо ҳамин мақсад, муаллим барои тасвири аҳволи вазнин ва пурмашақкати мардуми 

Барои омӯзонидани ҳаёт ва эҷодиёти 

намояндаи адабиёти асри XVII тоҷик 

Сайидои Насафӣ дар китоби дарсии 

“Адабиёти тоҷик” барои синфи 7 маводи 

зарурӣ дода шудааст, ки се ҷиҳати 

масъалаҳои ба ҳаёт ва эҷодиёти шоир 

алоқамандро дар бар мегиранд: Як лаҳзаи 

ҳаёти шоир, ки ба зиндагии ноорому 

пурташвиш ва пурошӯби замони Сайидо 

сахт марбут аст; Намунаҳо аз ашъори 

шоир; Достони «Баҳориёт», ки дар 

эҷодиёти шоир яке аз асарҳои мукаммал ва 

баландғоя ба шумор меравад. 
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меҳнатӣ ва танқиди сохти ҷамъияти феодалӣ, дар ҷараёни суҳбати муқаддимавӣ ба шогирдон 
маълумоти мухтасари зеринро бо салоҳдиди худ метавонад баён намояд. 

Давраи зиндагии шоири халқпарвар Сайидои Насафӣ ба замони ҳукмронии давлати 
марказии Аштархониён, ки Осиёи Миёна сарзамини онвақтаи Мовароуннаҳр ва Хуросонро дар 
бар мегирифт, рост меояд. Дар охирҳои асри XVI ва ибтидои асри XVII дар натиҷаи задухӯрд ва 
муборизаҳои тахту тоҷталабонаи феодалону хонҳои ҷудогонаи дохилии мамлакати Аштархонӣ 
ва тохтутозҳои пайдарҳами истилогаронаи аҷнабӣ хоҷагии мамлакат рӯз то рӯз хароб мешуд. 
Водиҳои сабзу хуррам бо заминҳои ҳосилхез ба дасти истилогарони хориҷӣ медаромаданд ва 
талаву тороҷ шуда, ба харобазор мубаддал мегардиданд. Ҷангҳои тахту тоҷталабона ва 
мансабхоҳонаи амирону хонзодагони давлати Аштархонӣ на танҳо ба пешрафти иқтидору 
қувваҳои истеҳсолкунандаи мамлакат монеъ мешуданд, балки деҳаҳою водиҳоро поймолу 
вайрон мекарданд. Дар натиҷа халқи ситамкаш аз манбаъҳои асосии ҳаёт-системаи обёрӣ ва 
заминҳои корам, асбобу анҷоми деҳқонӣ, хонаю ҷой ҷудошуда, қашшоқу хонахароб мешуданд. 
Албатта, хонахаробу бенаво шудани қувваҳои истеҳсолкунанда, деҳқонону косибон ба суст 
шудани қудрати худи давлати Аштархонӣ ҳам бе таъсир намемонд. Бо ҳамин сабаб, даромад ва 
хазинаи подшоҳ, давлатдорону ҳокимон торафт кам мешуд. Хон ва феодалони мамлакат ин 
аҳволро фаҳмида, барои пур кардани хазинаи худ ва пешакӣ таъмин кардани айшу ишрати 
чандсолаашон чораи золимона ва бераҳмонаеро фикр карда баромаданд. Мувофиқи тадбири 
андешидаи онҳо аз халқ якбора боҷу хироҷи ҳафтсоларо пешакӣ рӯёнда мегирифтанд. Дар чунин 
вазъият аз оммаи бенаво ва хонахаробгашта рӯёндани хироҷи ҳафтсола боз ҳам аҳволи халқро 
вазнину зиндагии онҳоро душвор мегардонд. Акнун мардум аз уҳдаи пурра адо кардани боҷу 
хироҷи хону ғоратгарон-амалдорони бой баромада натавониста, маҷбур буд, ки барои халосӣ аз 
ин зулму шиканҷа як порча замин ва хонаю ҷояшро ба мулкдорону феодалон барои халос шудан 
аз андози хон баҳо карда дода, оқибат худашон бехонумон дар кӯйи гадоӣ аз ватан баромада 
раванд. 

Ҳамин тавр, дар усули давлатдорӣ бесарусомониҳои зиёде ба вуҷуд меоянд. Чунин системаи 
давлатдории феодалӣ сабаби боз хам зиёдтар бавуҷудоии дуздӣ, роҳзанӣ ва ғорат кардани молу 
мулки оммаи халқ мегардад. «Сайидо, - давом медиҳад муаллим,- шоҳиди ҳамаи ин нооромию 
нокомиҳои халқ будааст ва худ дар ҳамон шароит умр ба сар бурда, фикрҳои пешқадамонаашро 
дар шеърҳояш ба тариқи рамзу тамсил ва гоҳо ошкор, ба зидди зулму золимон ва беадолатии 
давру замон баён кардааст. Шоир дар эҷодиёташ қувваи халқро муқаддасу мағлубнашаванда 
меҳисобад.» Сипас маълумоти муқаддимавиро ба охир расонида, барои гузаштан ба маводи 
китоби дарсӣ ва тақвияти фикри охирон (доир ба қудрати халқ) байти зеринро аз ёд хонда, 
мазмуни онро эзоҳ медиҳад: 

Ҳар кӣ бо душмании халқ равон аст чу баҳр, 
Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хӯрад. 
Дар вақти аз ёд хондани ин байт муаллим ба ифоданокии калимаҳо, оҳангнокии мисраъҳо ба 

таври ҷиддӣ бояд диққат диҳад. Барои таъсирнок хондани ин байт кӯшиш кардан лозим аст, ки 
дар мисраи якум калимаи «халқ» бо задаи мантиқӣ ва кашишнок, калимаҳои «равон аст» якҷоя, 
яъне пайваста, мувофиқи «қоидаи васл» ва калимаи «баҳр» низ шиддатноктар талаффуз карда 
шаванд, инчунин, дар мисраи дуюм, пас аз калимаи «зуд» фосилаи мантиқӣ (ист, пауза) гузошта, 
калимаи «хеш» кашишнок ва ҳиҷои охирини калимаи «гирдоб» кашишноку пурқуваттар хонда 
шаванд. Дар акси ҳол, мушоҳида шудааст, ки ин байтро ҳангоми хондан қариб ба тарзи хониши 
ду ҷумлаи насрӣ оварда мерасонанд. Сайри таърихии кӯтоҳу ба фаҳми хонандагон дастраси 
муаллим доир ба замони зиндагӣ ва мавзӯи эҷодиёти Сайидо барои мустақилон хонда фаҳмидани 
маводи ба таври бадеӣ овардашудаи китоби дарсӣ, бешубҳа, заминаи хуб ҳосил менамояд ва 
мазмуни онро акнун бе душворӣ хонда, ба воқеаҳои таърихии замон нағз сарфаҳм рафтани 
шогирдон ёрӣ мерасонад. Аз ин рӯ, ба муаллим ҳоҷати маводи китоби дарсиро нақл кардан 
намемонад, бинобар он, матнро бо навбат ба чанд нафар талаба хонондан кифоя аст. Бо ин 
мақсад, муаллим хонандагонро пешакӣ таъкид менамояд, ки ҳангоми хондани матн ҳама ба 
мазмуни он диққат диҳанд. 

Майсара ҒАФУРОВА – 
омӯзгори мактаби №48, 

 ноҳияи Шоҳмансур 
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ДУНЁИ МУСИҚӢ 

 

ОМӮЗИШИ СОЗҲОИ 

МИЛЛӢ ДАР ДАРС 
  

 Мавзӯъ: Шиносоӣ бо асбобҳои мусиқии 

миллӣ 

 Мақсади дарс: Шинос намудани 

хонандагон бо созҳои миллии мусиқӣ. 

Тарбияи хонандагон дар рӯҳияи зебоипарастӣ, 

худшиносии миллӣ ва ватандӯстӣ. 

Таҷҳизонидани дарс: Проектор, дойра, 

таблак, думбра, дутор ва дигар созҳои мусиқӣ. 

Пурсиши хонандагон: 

1.Шумо кадом асбобҳои мусиқии 

миллиро медонед? 

2.Созҳои миллӣ аз дигар созҳои мусиқӣ 

бо чӣ фарқ мекунанд? 

3.Кӣ кадом асбоби мусиқиро навохта 

метавонад? 
4.Ба кӣ кадом асбоби мусиқӣ маъқул аст? 
Баёни мавзӯи нав: 

– Хонандагони азиз, шумо дар ҳаёти ҳаррӯза 
бисёр созҳои мусиқиро дидаед ва навои онҳоро 
шунидаед. Асбобҳои миллии мусиқӣ якчанд намуд 
мешаванд ва ҳар кадоми онҳо садоҳои гуногун 
доранд. Асбобҳои миллии мусиқӣ ба гурӯҳҳои созӣ, 
зарбӣ ва нафасӣ ҷудо мешаванд. 

Ба гурӯҳи созҳои зарбӣ дохил мешаванд; дойра, 
таблак, нағора, қӯшнағора, даф, лабчанг ва ғайра. 

Ба гурӯҳи асбобҳои созӣ дохил мешаванд; рубоб, 
танбӯр, дутор, думбра, рубоби бадахшонӣ, рубоби 
қашқарӣ ва ғайра. 

Ба гурӯҳи асбобҳои нафасӣ дохил мешаванд; най, 
қушнай, сурнай, тутак ва ғайраҳо. 

Баъд аз ин хонандагон, ки пешакӣ супориш 
гирифта буданд, дар бораи асбобҳои мусиқӣ маълумот медиҳанд. 

Хонандаи 1: – Дойра сози мусиқии қадимӣ ва 
маъмули зарбии тоҷикон аст, ки дар байни аксарияти 
халқҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон паҳн гаштааст. 
Асбоби зарбӣ чанбари мудаввар дошта, аз 2 – 3 қабат 
чӯби ба ҳам васлшудаи тут, зардолу ё токи яклухт 
сохта мешавад.  

Сози миллии мазкур имрӯз дар тамоми гурӯҳҳои 
ҳунариву оркестрҳо чун сози ҳатмии зарбӣ ва ҳамчун 
сози якканавозӣ дар истифода аст. 

Хонандаи 2: – Лабчанг (чангқовуз, чангқавуз) 
сози мусиқии филизии камоншакли забончадор, ки аз 
қадимулайём бо номҳои гуногун дар байни бисёр 

Дарсҳои суруд ва мусиқӣ дар тарбияи 

мусиқишиносӣ ва зебоипарастии хонандагон 

ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамоянд. 

Хонандагон дар раванди ин дарсҳо 

навохтани асбобҳои мусиқии миллиро 

меомӯзанд, суруд мехонанд, бо дунёи мусиқӣ 

шинос мешаванд. На ҳар кас метавонад 

аълохон шавад, аммо дар роҳи эҷодкорӣ 

худро нишон дода тавонистан барои ҳама 

дастрас мешавад. Маҳз дар дарсҳои суруд ва 

мусиқӣ омӯзгор хонандагони қобилиятнокро 

ҷустуҷӯ ва дарёфт менамояд ва ин 

хонандагон дар маҳфилҳо ҳунари худро 

сайқал дода, дар маҳфилу чорабиниҳои 

фарҳангӣ баромад мекунанд. Ҳаминро бояд 

қайд намуд, ки муносибати хуби хонандагон 

бо образҳои баланди санъати мусиқӣ 

таъсири худро дар тарбияи онҳо расонида, 

дар аз худ намудани барномаи таълимӣ ва 

баланд бардоштани сатҳи дониши онҳо 

мусоидат менамояд. Дар зер намунаи 

дарсеро аз таҷриба дар синфи 5- ум 

пешкаши ҳамкорон мегардонем. 
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халқҳои ҷаҳон машҳур аст. Ҳангоми навохтан онро байни лабон гузошта, бо дандонҳо озодона 
медоранд ва забонро аз паси он каме қафотар нигоҳ медоранд. Лабчангро аз думчааш медоранд 
ва бо ангушти дасти рост забончаи ба мисли неши каждум каҷашро мувофиқи зарбу усули ин ё 
он нағмае ба ларзиш меоранд. Барои ба вуҷуд овардани нағма ҷараёни нафасро ба ҳаракати забон 
тағйир медиҳанд. Дарозии лабчанг тахминан 8-12 см мешавад. Дар Тоҷикистон лабчанг машҳур 
буда, онро асосан занҳо менавозанд. Бинобар ин, ин созро баъзан «Чанги занона» низ мегӯянд. 
Лабчанг якчанд шаклу намуд дорад. Бо вуҷуди аз филизоти гуногун: оҳан, биринҷӣ, 
мис ва нуқра сохта шудан ҷиҳати овозиаш фарқ намекунад. Лабчанг дар байни халқҳои Сибир, 
Шарқи Дур, Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Европа, Африка ва ғ. маъмул аст. Дар асри 
19 лабчанг дар як қатор мамлакатҳои Европа ҳамчун сози мусиқии консертӣ истифода мешуд. 
Ҳоло ҳамчун сози якканавозӣ ва ансамблӣ маъмул аст. 

Хонандаи 3: – Таблак (табли хурд) сози қадимаи зарбии мусиқист, ки аксаран дар 

кӯҳистони Тоҷикистон ва Эрону Афғонистон маъмул аст. Он кӯзашакл буда, аз сафолу чӯб сохта 

мешавад, вале гоҳо аз каду низ онро месозанд. Ба як тарафаш пӯст мекашанд. Онро дар нишаст, 

қисми борикашро зери бағал гирифта (рост истода, ба гардан овехта), бо панҷаҳои ҳарду даст 

менавозанд. Дарозиаш 35-40 см, қутраш 18-20 см мебошад. Таблак аз асрҳои миёна инҷониб 

маъмул аст. Ҳоло таблак дар ансамблҳо ва оркестрҳои созии миллию мусиқии касбӣ ва эстрадӣ 

истифода мешавад. 

Хонандаи 4: – Рубоб сози торӣ –мизробии мусиқиест, 

маъмул дар байни халқҳои Шарқ, алалхусус, тоҷикон. Бино 

ба маълумоти маъхазҳои адабӣ, рубоб шакли муарраби 

қадимаи паҳлавии «Равода» буда, маънои «овози ҳазин 

бароваранда»-ро доштааст. Дар Шарқ ва Европаи ғарбӣ бо 

шаклҳои рабоб, ребаб, ребак ва ғайра интишор шудааст. 

Сарчашмаҳои адабӣ рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир 

менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Эрон ва 

кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он 

косаи секунҷа (як кунҷ аз тарафи даста) иборат буда, 1 ё 2-

3-тора мешудааст. Аз рубоби яктора бештар шоирону 

гӯяндагони халқӣ, аз рубоби 2-3-тора ромишгарон ва муғанниёни касбӣ барои рақсу тарона ва 

мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида, торҳояшро аз 

рӯдаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. Махсусан, рубоби тораш абрешимӣ муътабар 

будааст. Дарозии умумии чунин рубоб 60-80 см буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста 

гӯшакҳо доштааст. 

 Баъд аз истилои араб рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар Миср, мамлакатҳои 

Шимолу Ғарбии Амрико ва Андалусия маъмул гардид. Асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар 

Ҳиндустон ва ҷазираҳои Малайя пайдо шуд. Дар асри 12 дар Европаи Ғарбӣ бо номи «Ребек» 

интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои ғижжакӣ гардид. Дар достони «Хусрав ва Ширин»-и 

Низомии Ганҷавӣ омада, ки рубоб (рубоби камонӣ) аксаран бо борбат ва чанг якҷоя навохта 

мешавад (ӯ замони Сосониёнро дар назар дорад) ва оҳанги хуше дорад. Вале дар асрҳои (10-12) 

рубоб дар Эрон ва Мовароуннаҳр шакли худро тадриҷан тағйир дод. Бино ба маълумоти 

сарчашмаҳо, рубоби ин давра ба танбӯр шабоҳат дошта, косааш хеле бузургтар будааст ва ба рӯи 

он низ пӯсти оҳу мекашидаанд. Дастааш аз дастаи танбӯр кӯтоҳтар буда, торҳояшро (2-3тор) аз 

абрешим ва пардаҳоро аз рӯдаи ҳайвонот тайёр мекардаанд, ки овози басе дилкаш доштааст. 

Онро бо мизроб ва баъзан бо камонча менавохтаанд. Ин соз тадриҷан дар Осиёи Миёна, вилояти 

Қошғар (ҳозира Синтсзияни Хитой) ва билоди Ҳинд интишор ёфт. Рубоб тахминан дар асрҳои 

17-18 дар вилояти Қошғар бо шакли каме тағйирёфта маъмул гардид. Дар гарданаи байни коса ва 

даст ду шохи камоншакл ба тарафи коса хамида илова карданд ва он бо номҳои лавибо (Хитой), 

равад ва рабоб (қашғарӣ) машҳур гардид. Баъдтар бо ин намуди ташаккулёфтаи зебояш дар 

Осиёи Миёна ва Ҳиндустон шуҳрат ёфт. Рубоби пештара аз байн рафта, ҷойи онро рубоби 

шохдори қошғарӣ (ё қашқарӣ) гирифт ва он дар байни тоҷикон ва ӯзбекҳо то ҳол машҳур аст. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%B3%D0%B0%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D2%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D2%9B%D1%80%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D2%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Дар дастаи рубоб ғайр аз пардаи мутлақ (3 овози тори кушода) боз 24 пардаи диатоникиву 

хроматикӣ мавҷуданд, ки ҳар яки он ду октаваи пурраро дар бар мегиранд ва онҳоро пеш аз 

рӯдаи бузу гӯсфанд месохтанд (ҳоло тори 3-юм аз риштаҳои синтетикӣ ва торҳои 1-2-юмро аз 

филиз месозанд). Шакли нави рубоби қошғарӣ дутори фулузии ҷуфт ва як тори синтетикии ғафс 

дорад, ки ин садои бам (бас)-ро медиҳад. Рубоби қошғарӣ дар калиди скрипка бо кварта-квинта 

соз (ҷӯр) мешавад, дар навиштан: тори якум ля-и октаван якум, тори дуюм ми-и октаван якум ва 

тори сеюм ля-и октаван хурдро дар бар мегирад. Диапазони он дар навиштан аз ля-и октаван 

хурд то ля-и октаван сеюмро фаро гирифта, аз навишташ як октава паст садо медиҳад. Бинобар 

ин, рубоби қошғарӣ ба қаторӣ созҳои транспониркунанда дохил мешавад. 

Хонандаи 5: – Дутор, сози мусиқии халқи Осиёи Миёна аст. Дар байни халқҳои Осиёи 

Марказӣ ва Туркистони Шарқӣ маъмул аст. Он аз аҳди қадим чун сози якканавозӣ ва ҷӯршаванда 

истифода мешавад. Маълумоти нахустинро оид ба сохт, тартиб, парда ва дигар хусусиятҳои 

дутор мусиқидони машҳур Зайнулобиддин Ҳусайнӣ дар рисолаи мусиқиаш «Қонуни илмӣ ва 

амалии мусиқӣ» (фасли «Дар баёни дутор») сареҳан овардааст. Мувофиқи китоби ӯ, дутор дар 

мусиқии асри 15 мақоми хос дошта, дуториёни машҳури давраш Юсуф Мавлуди Дуторӣ, Хоҷа 

Исҳоқи Дуторӣ, Хоҷа Муҳаммади Дуторӣ ва дигарон дар санъати дуторнавозӣ назир 

надоштаанд. Дутори замонҳои пеш аз дутори имрӯза андаке фарқ дошта: пардаҳояш камтар (аз 

10 зиёд набуданд), косааш бузургтар, дастааш кӯтоҳтари мушобеҳ ба сози барбат, торҳояш 

абрешимӣ ё филиззӣ буда, бо мизроб (захма) навохта мешуд. Дутор аслан аз чӯби тут ва зардолу 

сохта мешавад. Гоҳо аз чӯби дарахти чормағз истифода мекунанд. Тарзу тариқи сохтани дутор аз 

дигар созҳои мусиқӣ фарқ дорад; косаи дуторро (аксар аз чӯби зардолу) аз тахтачаҳои тунуки 

нимдоираи ба ҳам ширешгардида месозанд, ки шакли мурӯдро дорад. Роғҳои байни тахтачаҳоро 

бо қабурға (тахтачаи тунук) ё дигар маводи наҷҷорӣ рӯйпӯш мекунанд. Гоҳо қисмати берунии 

косаи дуторро кандакорӣ ё наққошӣ менамоянд. Гарданаи коса нӯги тамоми тахтачаҳоро 

ҳалқасон нигоҳ медорад, ки аксар хотамкорӣ ва садафкорӣ мешавад. Рӯйи коса бо тахтаи тунуки 

аз чӯби тут тарошидашуда рӯйпӯш мегардад. Ба гарданаи коса дастаи суфтаи тарафи рӯяш 

ҳамвор, ки дар қисми болоӣ барои гӯшакҳо сӯрох ва барои нигоҳ доштани торҳо булбулак дорад, 

часпонида мешавад. Дастаро баъзеҳо устухонбандиву садафкорӣ намуда, бо пулакчаҳои ҷилодор 

оро медиҳанд. Дутор бо зеҳ пардабандӣ мешавад. Дутор чун сози якканавозӣ ва ансамблӣ садои 

мулоиму форам дошта, тембраш нафису ширадор аст. Ба кварта, квинта ва унисон ҷӯр мешавад. 

Солҳои охир дутор таъмир шуда, дутори тенор ном гирифт. Ин навъи дутор бо кварта ҷӯр шуда, 

тори якумаш «ре»-и октаваи якум ва тори дуюм «ля»-и октаваи хурдро дар бар мегирад. Нотаи 

он дар калиди скрипка сабт шуда, аз навишташ як октава паст садо медиҳад. Диапазонаш аз 

«ля»-и октаваи хурд то «ре»-и октаваи сеюмро фаро мегирад. Дутор маҳорати баланди 

навозандагиро талаб намуда, бо нохуни нарангушт ва ангушти ишорат (дар ҳар ду тор баробар) 

навохта мешавад. Дар байни халқ «Муноҷот», «Сувора», «Ҷигарпора», «Дилхироҷ», «Танавор», 

«Роҳат», «Қӯшчинор», «Сегоҳ», «Чоргоҳ» барин навоҳои дутор машҳуранд. Баъзан бо садои 

дутор қисмҳои созиву овозии «Шашмақом» низ хуб иҷро мешаванд. Саидхони Ҳисорӣ, 

Тоҳирҷон Давлатзода, Ҳоҷӣ Абдулазизи Самарқандӣ, Муҳаммадҷон Муъминов, Ҳоҷӣ 

Абдураҳмон, Нурулло Ниёзов, Қорӣ Самади Ҳисорӣ, Саидҷон Тӯхта, Абдулмаҷид Ҳомидов, 

Ҳотам Пӯлодов, Қурбони Қурбониён, Султоналӣ Худойбердиев ва дигарон аз қабили мутрибон 

ва дуторнавозони мумтоз ба шумор мераванд.  

Хонандаи 6: – Чанг сози мусиқиест, ки дар мамлакатҳои Шарқ ва Шарқи Наздик маъмул 

аст. Сози чанг бо шакли тағйирёфтааш бо унвонҳои мухталиф: байни халқҳои Юнон - кимвал, 

халқҳои араб - қонун, мардуми Эрон ва қафқоз - сантур ва халқҳои Молдавия, Беларус - 

симбала» маъмул аст. 

Чанг 72 тори филизӣ ва ҳамон миқдор гӯшак дорад. Системаи қаторовозиаш аз 24 пардаи 

диатоникӣ ва хроматикӣ иборат аст. Чанг ба қатори созҳои якканавозӣ дохил шуда, дар оркестр 

ва ансамбли созҳои миллӣ васеъ истифода мешавад. Чанг таърихи тӯлонӣ дорад. Мувофиқи 

маълумоти маъхазҳои қадимӣ, ҳанӯз дар давраи шумериҳо (ҳазораи 4-3-и то милод) ин соз бо 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D2%9B%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D2%B2%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%98%D1%81%D2%B3%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%98%D1%81%D2%B3%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%BE%D0%BC
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D2%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%80%D2%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B2%D0%BE%D2%B7%D3%A3_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D2%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D3%AF%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B2%D0%BE%D2%B7%D3%A3_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D2%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B2%D0%BE%D2%B7%D3%A3_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D2%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%BE%D1%80%D3%A3_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D2%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D2%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D3%AF%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D2%B7%D0%B8%D0%B4_%D2%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D3%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D2%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D3%A3_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D2%9B
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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шаклу намудҳои мухталиф маъмул будааст. Тавре дар «Шоҳнома»-и 

Абулқосим Фирдавсӣ омадааст: чангнавози шоҳ Баҳроми Гӯр (асри 5-6) Озода ҳамеша бо чанг 

дар паҳлуи шоҳ будааст ва суҳбатҳои хоси ӯро бо садои чанг гарм месохтааст. Ҳанӯз дар асрҳои 

9-10 чанг яке аз созҳои мусиқии дӯстдоштаи мардуми эронитабор ба ҳисоб мерафтааст. Шоирону 

ҳофизон бо ҳамовозии он суруд мехонданд ва дар ансамбл онро ҷӯр мекарданд. Устод 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ яке аз аввалинҳо шуда дар ашъораш чангро ёдрас шудааст: 

Рӯдакӣ чанг бигрифту навохт,  

Бода андоз, к-ӯ суруд андохт. 

Тарзу услубҳои навозиши чанг ҳафтоянд. Чор хел ишора (усулҳои навозандагӣ) дар 

чангнавозӣ маъмул аст. Чанг ба гурӯҳи созҳои торӣ – зарбӣ шомил мегардад. Аз солҳои 50-уми 

асри XX як зумра мутахассисони соҳибкасб, ки дар тағйиру тайёр намудани шогирдони 

чангнавоз ҳисса гузоштаанд, қобили ёдовариянд: Турсун Улмасов, Алмос Абдуллоев, Хушназар 

Рӯзадоров, Эргаш Азизов, Шароф Ҳоҷиев, Малика Мустафина (Тоҷикистон); М. Харратов, А. 

Одилов, Р. Неъматов (Ӯзбекистон) аз қабили он родмардонанд. Дар нимаи дуюми асри XX барои 

сози чанг китобу дастурҳои таълимӣ таълиф шуда, асарҳои ҷудогона эҷод карда шудаанд. 

Хонандаи 7: – Сурнай (аз сур - ҷашни шодӣ ва най) сози мусиқии нафасист. Дар байни 

халқҳои эронитабору турки Осиёи Марказӣ, сокинони Қафқоз ва ғайра паҳн гардидааст. Сараш 

васеи махрутӣ ва қисми поёнаш нисбатан борик мебошад. Дарозии сурнай 45-56 см буда, аз чӯби 

чормағз ё зардолу сохта мешавад. Рӯяш 7 сӯрох ва зераш як сӯрохи овозбарор дорад, ки бо он 

найчаи филиззӣ ва забонаки тунуки қамишӣ пайваст буда, барои навохтан хизмат мекунад. 

Сурнайи асри 19 (қарни пешина низ) дар ҳамон шакле буд, ки дар замони ҳозира ҳаст: 

диатоникӣ, дар ҳаҷми як октава ва бо роҳи сахт пуф кардан якуним октаваро дар бар мегирад. 

Сурнайи такмилёфта, дар рӯи 6 сурохӣ ва зераш як сурохи овозбарор дорад. Диапазони (фосилаи 

мобайни садои аз ҳама паст ва аз ҳама боло) он хроматикӣ буда, аз нотаи ре-и октаваи якум то 

ре-и октаваи сеюмро дар бар мегирад. Нотааш дар калиди скрипка сабт мешавад ва дар 

партитура овозҳои регистри миёна ва баландро фаро мегирад. Сурнай ба воситаи забонак ҷӯр 

карда мешавад. Садои сурнай пурқувват ва ҷарангдор буда, дар тамошоҳои анъанавӣ- дорбозӣ, 

лухтакбозӣ, тантанаву тӯй ва маросимҳои халқӣ бо ҳамовозии доира, таблак, нағора дастаи хосро 

ташкил намуда, ҳамчун сози якканавозӣ низ ба кор меравад. Бо сурнай бештар асарҳои 

кантиленӣ (лирикӣ-эпикӣ)-ро иҷро мекунанд. Ҳамчунин, дар он иҷрои асарҳои техникӣ (рақсӣ) 

низ имконпазир аст. Алалхусус, роҳҳои навозиши сурнай дар ҳавои мақоми «Наво», «Шодиёна», 

«Муноҷоти сурнай», «Рақси калон», «Ашерон» ва ғ. хеле маъмул аст. Сурнайнавозони моҳир бо 

роҳи бинӣ нафас гирифта, бо даҳон садоро наканда, беист менавозанд, ки ин тарзи иҷроиш 

мавриди сурнайнавозӣ то 30 дақиқа давом меёбад. (Аз ҷумла, Қорӣ Неъматуллои Кӯлобӣ). Базми 

карнаю сурнай имрӯз ҳам дар Тоҷикистон ҳангоми ҷашнҳои бузурги миллӣ, арӯсӣ ва хатнасур 

роиҷ аст. Баробари баланд шудани садои карнаю сурнай ҳозирин чанд лаҳза хушҳолӣ, кафзанӣ ва 

рақсу шодмонӣ мекунанд. 

Хонандаи 8: – Карнай сози мусиқии нафасиест, ки асосан, аз филизии биринҷӣ ва баъзан аз 

мис сохта мешавад. Карнай аз қисмҳои зерин иборат аст: даҳана, торсак, нил, миёнаҷо, каба, 

қубба ва ҷияки ороишӣ. Дарозии карнай 190-210 см, қутри лӯлаи он 3, 3 см ва вазнаш тақрибан 1 

кг мебошад. Дар даҳсолаҳои охир истифодаи карнай дар ҷашнҳои арӯсӣ, хатнасур ва маъракаҳои 

дигари хурсандии тоҷикон маъмул шудааст.  

 Ҳангоми баромади ҳар хонанда муаллим асбобро нишон дода, худаш менавозад. Ҳамин 

тавр, дар охир муаллим дарсро ҷамъбаст намуда, ба фаъолияти хонандагон баҳогузорӣ мекунад 

ва барои дарси оянда супориш медиҳад.  

 
Фирӯз АБДУРАСУЛОВ –  

омӯзгори литсейи инноватсионии 
 “Душанбе”- и назди ДТТ  

 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D2%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%AF%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%88_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84_%D2%B2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D2%93%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8E_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР 

 

ИСТИФОДАИ 
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 
МУЛТИМЕДИЯВӢ  

ДАР ДАРСИ ТАЪРИХИ 
ХАЛҚИ ТОҶИК 

 
Ин иқдом аз ҷумлаи ҳадафҳои стратегии 

Ҳукумати кишвар дар соҳаи маориф мебошад, 
ки ҳамасола дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ муваффақона амалӣ мешавад. Технологияҳои 
мултимедиявӣ як варианти васеъ барои пурзӯр кардани раванди таълим мебошанд. Мултимедия 
маҷмӯи технологияҳои компютерӣ мебошад, ки ҳамзамон, якчанд васоити иттилоотиро иҷро 
мекунад: графика, матн, видео, аксбардорӣ, аниматсия, эффектҳои садо, садои баландсифат. 

Дар лексияҳо дар донишгоҳҳои олӣ ин намуди пешниҳоди маводи таълимӣ хеле фаъол 
истифода мешавад. 

Афзалиятҳои технологияҳои мултимедиявӣ 
дар таълими таърих:  

❖ Технологияҳои мултимедия яке аз 
технологияҳои умедбахш ва маъмултарин мебошад; 
Пайдоиши системаҳои мултимедиявӣ боиси 
дигаргуниҳои инқилобӣ дар соҳаи маориф гардид; 
Воситаи маъмултарини пешниҳоди иттилоот 
проекторҳои мултимедия ва компютер мебошанд; 
Истифодаи технологияҳои мултимедиявӣ имкон 
медиҳад, ки маводи таълимӣ на танҳо ба тариқи 
анъанавӣ, балки ба шакли дастрастари визуалӣ-
шифоҳӣ барои дарки хонандагон пешниҳод карда шавад; Шабакаҳои гуногуни дарккунӣ ва 
тезонидани он; Матни видеои аниматсионии графикии садо; Таваҷҷуҳ ва ҳавасмандии зиёд; 
Фардигардонии омӯзиш; Самаранокии расондани мавод; Захираҳои номаҳдуд; Таъсирбахш 
гардидани дарс; Истифодаи китобҳои дарсии электронӣ; Санҷиши энсиклопедияҳо; Муҳити 
моделсозии муаррифӣ; Шиносоӣ бо рӯйдодҳои таърихӣ метавонад бо намоиши видеоклипҳо, 
аксҳо ҳамроҳ карда шавад, истифодаи васеъ аз намоиши репродукцияи расмҳои рассомон; 
Намоиши маводи графикӣ (ҷадвалҳо, диаграммаҳо); “Эҳёкунӣ”-и харитаҳо”; “Боздид” аз 
бузургтарин осорхонаҳои ҷаҳон; Фаъолсозии раванди таълим; Мултимедиа як маҷмааи аз 
дастгоҳҳои барномавӣ иборат аст, имкон медиҳад, ки корбар дар шакли интерактивӣ бо 
маълумотҳои гуногун (графика, матн, садо, видео), ки дар шакли муҳити ягонаи иттилоотӣ 
ташкил карда шудаанд, кор кунад; Технологияи мултимедиявӣ як навъи махсуси технологияҳои 
компютерӣ мебошад, ки ҳам маълумоти визуалии статикии визуалӣ (матн, графика) ва ҳам 
динамикӣ - нутқ, мусиқӣ, клипҳои видеоӣ, аниматсия ва ғайраро дар бар мегирад. 

 Захираҳои мултимедия аз манбаъҳои “ғайримултимедиявӣ”, пеш аз ҳама, бо он фарқ 
мекунанд, ки: 

❖ Маълумот (маълумот) дар шакли рақамӣ тавассути компютер ҳифз ва коркард карда 
мешавад; Он метавонад намудҳои гуногуни иттилоотро дар бар гирад (на танҳо матн, инчунин 
садо, графикӣ, аниматсия, видео ва ғ.); Хусусияти муҳимми онҳо интерактивӣ - ҳамкории фаъоли 
манбаъ, барнома, хидмат ва шахс аз таъсири мутақобила мебошад; Истифодабаранда метавонад, 
масалан, ин ё он маводи интернетиро гирад ва фавран маводи худро ба он илова кунад ва бо ин 
ба ҳайси муаллиф, ҳаммуаллифи он амал намояд; Мавҷудияти гиперматн. 

Таҳсилоти муосир дар шароити 

пурталотуми ҷаҳонишавӣ технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ, ба 

монанди интернет, пешрафти бесобиқа 

пайдо кардааст. Ҳукумати кишвар давоми 

якчанд соли охир барои ворид намудани 

технологияи компютерӣ ба муассисаҳои 

таълимӣ ва амалӣ намудани Барномаи 

давлатии компютерикунонии мактабҳои 

таҳсилоти умумии кишвар таваҷҷуҳи зиёд 

дорад, зеро дар асри технологияи 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ роҳҳои аз 

бар намудани дониш бо усулҳои муосир 

қулай ва осон аст. 
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Барномаҳои мултимедиявӣ ба навъҳои зерин тасниф карда мешаванд: презентатсияҳо; 
видеоҳои аниматсионӣ; бозиҳо; барномаҳои видеоӣ; галереяҳои мултимедиявӣ; барномаҳои 
аудиоӣ (плеерҳои аудиоӣ); веб-барномаҳо. 

Ҷорӣ намудани технологияҳои мултимедиявӣ ба равандҳои таълимӣ аз масъалаҳои калидии 
иттилоотикунонии таълим мебошад. Дар айни замон, технологияҳои мултимедиявӣ яке аз 
самтҳои босуръат рушдёбанда ва умедбахши технологияҳои иттилоотӣ мебошанд. 

Намудҳои технологияҳои мултимедия инҳоанд: тахтаи интерактивӣ; системаи пурсиши 

интерактивӣ; барномаҳои гуногуни таълимӣ; экрани мултимедия; барномаҳои шабакавии 

таълимӣ; технологияҳои моделиронӣ; комплексҳои ташхисӣ. 

Компютер дар дарс тахтаи синф, китоби дарсӣ, кортҳоро барои кори инфиродӣ иваз 

мекунад. Слайдҳо дорои ҳуҷҷатҳои аккосӣ, харитаҳо, нусхабардорӣ мебошанд. Вазифа на танҳо 

интихоб ва тарроҳии тасвирҳо, харитаҳо, диаграммаҳо ва саволҳо дар слайдҳо, балки интихоби 

эпиграф барои дарс, вазифаҳои мушкилоти дар байни слайдҳо истифодашаванда мебошад. 

Муваффақияти чунин дарс аз бисёр ҷиҳат ба сифати тайёр кардани хонандагон ҳам аз фанни 

таърих ва ҳам аз фанни информатика вобаста аст. Бо хонандагон озмунҳои муаррифӣ 

(презентасия) гузаронидан лозим аст. Озмунҳо дар мавзӯъҳои «Қаҳрамонони Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ аз Тоҷикистон», «Шаҳрҳои қаҳрамон», «Фарҳанги халқи тоҷик дар замони истиқлолият» 

ва ғайра гузаронидан мумкин аст. 

Тахтаи интерактивӣ экрани сенсорӣ мебошад, ки ба компютер пайваст карда шуда, 

тасвирашро аз он проектор ба тахтаи сафед интиқол медиҳад. Барои оғози кор дар компютер ба 

сатҳи тахта ламс кардан кифоя аст. Тахтаи интерактивӣ дорои интерфейси графикии 

ғайриихтиёрона ва барои истифодабаранда қулай мебошад. Вақте кӯдак ба тахтаи стандартӣ 

менигарад, барои ӯ он қадар муқаррарӣ аст, ки аз он чизи ҷолиберо интизор намешавад. Аммо 

вақте ки хонанда як чунин тахтаи дурахшони интерактивиро мебинад, ки ба импулсҳои алоҳидаи 

кӯдакон ҷавоб медиҳад, пас тамоми диққат ба он, ба муаллим, ба мавзӯи муҳокима ва мавод 

равона карда мешавад. 

Ҳангоми истифодаи тахтаи интерактивии дарси одӣ самарабахштар мешавад, маҳсулнокии 

дарс меафзояд. Ба ибораи дигар, муаллим бо истифода аз саъйи камтарин аз ҷониби худ, 

метавонад доимо дар маркази иттилооти ҳама гуна фанҳои илмӣ бошад. Ҳангоми гузариши 

мавзӯъҳои таълимӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик ва дигар фанҳо агар тахтаи синф истифода 

бурда шавад, вақти бисёр барои навиштан талаб мекунад. Имрӯз бошад, омӯзгор метавонад 

нақшаи яксоатаи дарси худро, ки нақшаҳоро дар бар мегирад, тавассути слайд (презентатсия) 

сохта, тибқи тахтаи электронӣ намоиш диҳад. Дар ин маврид барои омӯзгор гузаштани дарс ҳам 

осон мегардад ва ҳам сарфакорию сифатнокӣ бештар мешавад. Гузашта аз ин, ӯ метавонад, 

инчунин, кори (презентатсия) худро соли оянда низ бо каме дигаргунӣ истифода барад.  

Ин воситаи муосири мултимедиявист, ки дорои тамоми сифатҳои тахтаи анъанавӣ буда, 

барои тавзеҳи графикии тасвирҳои экран имкониятҳои бештар дорад; ба шумо имкон медиҳад, 

ки дар як вақт чанд фаъолиятро гузаронед. Тахтаи интерактивӣ ба шумо имкон медиҳад, ки 

ҳангоми эҷоди намудҳои гуногуни расмҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳо, графикҳо вақтро сарфа кунед, 

зеро дар он миқдори зиёди асбобҳо барои сохтани шаклҳои геометрӣ мавҷуданд. Хусусияти 

дигари тахтаи интерактивӣ қобилияти захира кардани иттилооти дар он сабтшуда дар формати 

видеоӣ мебошад. Хулоса, технологияҳои мултимедиявӣ, аз ҷумла, тахтаи электронӣ баҳри 

баланд бардоштани сифати таълим мададрасон буда, барои истифода ба ҳар як 

омӯзгор тавсия дода мешавад. 
 

Амоншо ПАЛАВОНОВ – омӯзгори  
таърих ва ҳуқуқи  

коллеҷи информатика ва техникаи  
компютерии шаҳри Душанбе 
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РИЁЗӢ  
 

РОБИТАИ 

МАТЕМАТИКА БО 

ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИТТИЛООТӢ 
 

Маълум аст, ки барномаҳои барои 

компютерҳо сохташуда бахши 

формулабандии математика ё худ модели 

компютерии математика ба шумор рафта, ба 

мақсади тезонидани кори амалӣ ва нисбатан дақиқтар баровардани ҷавобҳои мисолу масъалаҳо 

ба роҳ монда мешавад. Дар замоне ки илм бо суръати кайҳонӣ пеш рафта истодааст, аз 

барномаҳои компютерӣ ва ё барномаҳои онҳоро ивазкунандаи навъҳои телефонии замонавие, ба 

монанди смартфон ва андроидро барои ҳал кардани ин ё он мисолу масъалаи математикӣ 

(алгебравӣ ва геометрӣ) истифода бурдан аҳамияти калон дорад. Аз ҷумла, сохтани фигураҳои 

геометрӣ, графики функсияҳои алгебравӣ, ҳалли ин ё он мисоли омехтаи математикӣ ва дигар 

бахшҳои содатарини фанни математикаро метавон аз барномаҳои компютерӣ ба даст овард. Қайд 

кардан бамаврид аст, ки омӯзгорони фанҳои дақиқ, ғайр аз математика, махсусан, фанни 

технологияи иттилоотӣ ва мураббиёни машғулиятҳои барномасозӣ бояд маълумотҳои кофии 

арифметикӣ, алгебравӣ, планиметрӣ ва стереометриро дошта бошанд, то ин ки дар раванди ҳалли 

масъалаҳо, баробаркунӣ ва гузариш ба ҳамаи 

намудҳои масъалаҳои дар математика 

татбиқшавандаро ба хонандагон фаҳмонда 

тавонанд. 

Аксарияти мисолҳои математикиро 

тавассути барномаҳои махсуси компютерӣ ҳал 

кардан мумкин аст ва барои ин формулабандӣ 

ва консепсияи махсуси барномасозиро иҷро 

кардан зарур аст, то ин ки ҷавобҳои назаррасро 

ҳосил намоем. Истифодаи тахтаи электронӣ ба 

таври мунтазам барои тамоми дарсҳо муфид ва 

судманд аст. Ба воситаи он видеодарсу 

нақшаҳоро дар формати 3D ва 5D, раванди 

гуногунии ҳалли мисолҳо, татбиқи математика 

ва шохаҳои он дар ҳаёти ҳаррӯзаи хонандагон 

ва дигар маводи зарурӣ истифода мебарем. Масалан, тасвири фигураҳо дар формати зикршуда 

имрӯзҳо ҳатто дар телефонҳои мобилӣ низ мавҷуданд. Мавзӯъҳои пирамида, куб, 

параллелопипед, призма, давраю доира ва ғайраҳоро бо истифода аз тахтаи электронӣ ба таври 

муассир ба роҳ мондан мумкин аст. Дар раванди кор ба хонандагон доир ба фигураҳои 

тасвиршуда саволҳое ҷиҳати ёфтани масоҳат, периметр, диагонал ва дигар мафҳумҳои 

геометриро мегузорем, то ин ки хонандагон худ мушоҳида намоянд, ки саволи онҳо ба кадом 

қисми фигураи додашуда тааллуқ дорад. Дар аксар ҳолатҳо тасвири фигураҳои додашударо худи 

хонандагон тасвир намоянд, беҳтар аст, зеро ҳам алоқамандиро бо фанни санъати тасвирӣ ва 

геометрия барқарор менамоем ва ҳам донишҳои муқоисавии хонандагонро назорат мекунем. Бо 

муаммоҳои шавқовар ва мантиқӣ усули «ҳуҷуми фикрӣ»-ро ба хонандагон бештар гузаронидан 

хуб аст, чунки дар ин ҳолат хонандагон муҳити дарс ва талаботи пурсишро эҳсос менамоянд. 

Дар ҳама давру замон эҳтиёҷи олимон - 

намояндагони улуми дақиқ ба донишҳои 

математикӣ дар мадди аввал меистод, зеро 

он нақши мақоми ҳалкунандаро дар раванди 

иҷрои ин ё он амалҳои химиявӣ, физикӣ, 

технологияҳои иттилоотӣ (минбаъд 

компютерҳо) ва астрономӣ дошт. 

Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ яке аз бахшҳои асосии 

зиндагии инсоният ба шумор рафта, 

истифодаи мунтазами мақсадноки онҳо ба 

алоқамандии илму амал ва аҳамияти он дар 

зиндагии рӯзмарра ба ҳисоб меравад. 
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Ҳангоми ҳалли мисолу масъалаҳо роҳҳои мухталифро бояд нишон диҳем, то ин ки хонандагон 

роҳи ба худ нисбатан осонтарро интихоб карда тавонанд. Бозиҳои математикиро мунтазам дар 

раванди дарсҳо ба хотири рангину ҷолиб ва иҷрои лаҳзаҳои дамгирии хонандагон истифода 

бурдан низ яке аз усулҳои фаъоли 

таълим ба шумор рафта, мақсади фанни 

математикаро ба хонандагон дар ин 

самт расонидан низ бартарӣ дорад ва 

ҳамзамон, робитаро байни фанҳои 

математика, мантиқ ва технологияи 

иттилоотӣ барқарор менамоянд. 

Масалан, яке аз намунаи ин бозиҳо 

сканворди рақамии ифодавӣ мебошад, 

ки дар натиҷаи иҷрои дурусти он, 

баробарии математикӣ ба амал меояд ва 

ҳангоми гузаронидани он тавассути 

тахтаи электронӣ робитаҳои 

технологияи ибтидоӣ бо фанни 

математика барқарор мешавад.  

Тартиби бозии мазкур чунин аст: 

дар қолабҳои гуногуни сканвордӣ 

қисме аз рақамҳою аломатҳои 

математикӣ омехта шудаанд ва 

хонандаро ба он водор месозем, ки 

мавқеи аломат ва рақами дурустро 

муайян созанд. 

Дар зер расми ин гуна бозӣ 

омадааст, ки дар қисми чап оғози бозӣ 

ва дар қисми рост анҷоми бозӣ нишон 

дода шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки мавзӯъҳои 

зерин дар раванди омӯзиши фанни 

технологияи иттилоотӣ ба математика 

алоқамандии зиёд доранд. Тасвири ин ё 

он фигураи геометрӣ, графики ҳамаи 

функсияҳои алгебравӣ, истифодаи 

барномаҳои компютерӣ барои ҳалли ин ё 

он мисоли математикӣ, имкониятҳои 

лавҳаи электронӣ ва дигар паҳлуҳои 

мусбати он. 

Маврид ба қайд аст, ки барои 

гузаронидани мавзӯъҳои графики 

муодилаи хати рост, графики 

мутаносибии роста, графики функсияҳои 

квадратӣ (параболаҳо), графики 

функсиҳои кубӣ (параболаи каҷхатта), 

графики функсияҳои тригонометрӣ, 

графики функсияҳои нишондиҳандагӣ, 

графики функсияҳои логарифмӣ, 

фигураҳои трапетсияи каҷхатта, ҳолатҳои 

ҷойгиршавии хатҳои рост ва дигар мавзӯъҳои бо аёният муҷаҳҳазшаванда барномаҳои «Poligeom 
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Calc», «Geometryyx», «Math games», «Geometry 

Solver» ва ғайраҳоро истифода бурдан 

манфиати бештар дорад. 

Саволҳои шавқангези шифоҳӣ, масъалаҳои 

зудҳалшаванда, сканворду кроссворд ва 

ребусҳои математикиро метавон дар лаҳзаҳои 

истироҳатӣ, саволу ҷавоби рафиқона, 

ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ, ҳафтаҳои фаннӣ ва 

маҳфилҳои фаннӣ истифода бурд. 

Дар ин самт ҳамон вақт муваффақ метавон 

шуд, ки агар бозиҳоро доир ба фанни 

омӯхташаванда ба савияи саводнокии 

хонандагон, синну сол ва дараҷаи равонии онҳо 

вобаста намуда, дар асоси барномаҳои 

таълимии фаннӣ тартиб диҳем. Дар акси ҳол, паҳлуҳои шавқоварии фанни таълимии мазкур гум 

шуда, аз дарсҳои муқаррарӣ фарқе дошта наметавонад. Дар заминаи шавқовар намудани фанни 

математика алоқамандии онро ба дигар сикли фанҳои дақиқ барқарор кардан бартарӣ дошта, 

барои шавқу ҳаваси хонандагонро нисбат ба ин сикл бедор намудан он заминаи ибтидоӣ 

мегузорад. Илова бар ин, унсурҳои асосии савол ё маводи дарсӣ аз ҳаёти ҳаррӯзаи хонандагон, 

табиат, ҳодиса ё воқеае, ки хонандагон ба он дучор гардидаанд, муҳим буда, хонандагон ба он 

ҳамчун аёният муносибат менамоянд ва ба чашми худ дида, муҳокима мекунанд. Барои нишон 

додану тасвир кардан, муҳокима намудани компонентҳои матлуби ин ё он фигураи геометрӣ ва 

барқарор карлани алоқамандии онҳо дар зиндагии ҳаррӯзаи хонандагон, муайян кардани фарқият 

миёни фигураҳои планиметрия ва стереометрия, барои нишон додани гурӯҳи (таснифи) оилаи 

фигураҳои секунҷа, чоркунҷа ва дигар фигураҳо барои дигар мақсадҳо аз имконияти тасвири 

фигураҳои компютер истифода бурдан мумкин аст. Дар ҳолатҳои алоҳида метавонем ҳангоми 

истифода аз имкониятҳои компютер ва барномаҳои махсуси он ва дар ин замина, тавассути 

компютерҳо аз проекторҳою лавҳаҳои электронӣ дарси ҳамгиро, салоҳиятнокӣ ва дигар намуди дарси 

мукаммалро баргузор кунем. Мақсади асосии тартиб додани графики функсияҳои математикӣ бо 

усули фардӣ кор бурдан бо хонандагони сатҳи донишашон гуногун мебошад. Аслан тасвири 

функсияҳоро ҳар як омӯзгор метавонад вобаста ба қобилияти эҷодии худ ё хонандагон шакл диҳад ва 

дар давоми аз 3 – 5 то 10 – 15 дақиқа аз уҳдаи иҷро 

ҳалли онҳо баромада тавонанд. 

Бояд тазаккур дод, ки пеш аз оғоз ё пурсиши 

вазифаи хонагӣ, омӯзгорон тавассути варақаҳо тасвири 

графикҳои нисбатан осонро супориш диҳад, мувофиқ 

ба мақсад аст. Барои лаҳзаҳои дарс, аз ҷумла, 

машғулияти додани донишҳои нав, пурсиши вазифаи 

хонагӣ, мустаҳкамкунии дарс ва дар лаҳзаҳои фароғатӣ 

истифода бурдани чунин амал низ ба мақсад мувофиқ 

мебошад. Дар ин ҷода омӯзгоронро зарур аст, ки 

варақаҳоро бо савияи саводнокӣ, қобилияти фикрронӣ ва 

дараҷаи равонии хонандагон вобаста намуда, дар асоси 

маводи китоби дарсӣ ё фаслу мавзӯъҳои гузашта тартиб 

диҳанд. 

Дар 6 косача барои гурбаҳо шир гузошта шудааст. 

Миқдори гурбаҳо аз миқдори косаҳои шир 4-то зиёд буда, 

косаи шири худро ҳар як гурба аз рӯйи ҷавоби муодилаи дар косаи ширҳо навишташуда соҳиб 

мегардад. Муайян кунед, ки кадом гурба аз шир маҳрум мегардад. 

 Барои ҷавоби ин бозӣ ба хонанда боби муодилаҳои хаттӣ, ратсионалӣ, касрҳо, амалҳо бо касрҳо, 

таносубро хотиррасон мекунем, то ин ки хар як муодилаи дар рӯйи ширкосаи навиштаро ҳал карда, 
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муайян кунад, ки бо рамзҷавоби кадоме аз гурбаҳо ҷавоби ҳосилкардааш мутобиқат менамояд. Дар 

натиҷаи ба итмом расидани муодилаҳо 4 – то гурбае мемонанд, ки муодилаашон дар косаҳои шир 

навишта нашудаанд ва ҳамон гурбаҳо, гурбаҳое мебошанд, ки аз шир маҳрум гаштаанд. Яъне:  

 

 

 

 Аз ҷавобҳои ҳосилшудаи муодилаҳо маълум аст, ки косаи шири  – ро гурбаи , 

косаи шири  – ро гурбаи , косаи шири  – ро гурбаи , косаи шири 

 – ро гурбаи , косаи шири  – ро гурбаи  ва косаи шири  – ро 

гурбаи  мехӯрад. Аз ин ҷо маълум гашт, ки гурбаҳои дорои ҷавобҳои , ,  ва  дар ин 

хона косаи шир надоранд. 

Алоқамандии математикаи синфи 6 ва геометрияи синфи 9 – ро барқарор намуда, тасвири 

расмро дар системаи координатаҳои декартӣ мегузаронам. 

Тартиби ин бозӣ чунин аст: хонандагон нуқтаҳои додашударо дар системаи координатаҳои 

декартӣ тасвир менамоянд ва муайян мекунанд, ки кадом расм дар зери координатаҳои додашуда 

пинҳон шудааст. Инро танҳо баъди пайваст кардани нуқтаҳои додашуда муайян кардан мумкин 

аст. 

Барои тасвири чунин нуқтаҳо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ бамаврид мебошад, 

зеро онҳо дақиқию саҳеҳии тасвирро риоя менамоянд. Ё ин ки, агар омӯзгорон дар тахтаи 

электронӣ тасвири онро нишон дода истода, ба 

хонандагон дар тахтаи синфӣ иҷрои ин корро 

гузаронанд, барои муқоиса маводи хубе пешкаш 

менамояд. Маълум аст, ки барои муқоиса 

элементро хонанда мебинад ва таҳлил кардан 

барояш осонтар мебошад, чунки муқоисаи ду 

графики як функсияро иҷро менамояд. Ҳангоми 

иҷрои кор ба хонандагон ин саволҳоро гузоштан 

мумкин аст: 

1. Бачаҳо, кӣ мегӯяд, графики функсияи мо чӣ 

ном дорад? 

2. Барои тасвир кардани дилхоҳ фигура кадом 

пунктҳои ҳатмиро иҷро кардан шарт аст? 

3. Мавзӯи имрӯзаи мо бо кадом мавзӯъҳои 

гузаштаамон монандӣ дорад ва он мавзӯъро дар кадом синф гузашта будем? 

4. Қиматҳои аргументро чӣ гуна гузоштан мумкин аст ва аргумент гуфта чиро мефаҳмед? 

5. Системаи координатаҳои декартӣ аз аз чанд чоряк иборат аст ва кадом нуқтаҳоро дар кадом 

чорякҳо гузоштан мумкин аст? 

Вобаста ба савияи саводнокии омӯзгорону хонандагон метавонанд ин саволҳо 

иваз карда шаванд ё иловаи дигарро гиранд, то ин ки мақсади робитаи байнифаннию 

дохилифаннӣ иҷро карда шавад. 

Бегмуҳаммад ШОДИЕВ – 

омӯзгори Гимназияи №1  

барои хонандагони болаёқати 

шаҳри Душанбе 
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РИЁЗӢ 

 

ДАВРА ВА ДОИРА 
 
Аз ин рӯ, воситае зарур аст, ки он бояд 

фарқияти нишондиҳандаҳои гуногуни меъёри 
азхудкуниро ба қадри ҳол бартараф карда, 
хонандагонро ба ҷустуҷӯи роҳҳои 
мустақилонаю эҷодкорона ҳал намудани 
мисолу масъалаҳо талқин намояд. Таҷрибаҳо 
собит месозанд, ки моделонӣ ҳамчун воситаи 
матлуб хизмат карда, боиси ривоҷу равнақи 
фаъолияти ҷустуҷӯиву донишандӯзии 
хонандагон шуда метавонад. Ин аст, ки танҳо 

дар сурати амалиёти ҷустуҷӯву фаъолонаи худи хонандагон гардидани модели мавзӯи таълимӣ 
роҳу усулҳои ҳалли мисолу масъалаҳо ҳаматарафа ва чуқур аз худ карда мешаванд. Ман дар 
давоми фаъолияти педагогии худ доир ба ин масъала чандин маротиба таҷриба гузаронидам ва аз 
модел – мувофиқ, ки мувофиқи мазмуни мавзӯи нав, шарти масъала ва роҳи баёну ҳалли онҳо 
тартиб дода будем, истифода кардам. Бояд қайд кард, ки модели мазкур дар навбати худ аз се 
зершоха ташкил меёбад. 

1. Модели рамзӣ. Ин модел хонандагонро бо 
объектҳои математикии дар мазмуни нав, шарти 
масъала ё мисол мавҷудбуда шинос менамояд ва 
дар ин замина барои пурра ба шарҳу тавсифи 
масъала ё мисол шинос шудан шароит месозад.  

2. Модел – нишондод. Ин модел барои 
барқароркунии донишу тасаввуроте, ки хонандагон 
ҳангоми азхудкунии мавзӯъҳои пешина ҳосил 
кардаанд, кумак мекунад. Масалан, ҳангоми 
гузаштани мавзӯъҳои зинаҳои поёнии курси 
математика, арифметика ба алгебраю геометрияи 
курси болоии омӯзиши фанни математика. 

3. Модел – монеа (модел – проблема). Ин модел вазъияти монеавии бавуҷудояндаро 
инъикос менамояд. 

Ҳамин тавр, модел – мувофиқа барои омӯзгор ҳамчун дастурест, ки дар роҳи ташкил ва 
идораю назорат кардан аз тарафи фаъолияти ҷустуҷӯиву донишандӯзии хонандагон аснои 
азхудкунии мазмуни мавзӯъ, ҳалли мисолу масъалаҳо ва пеш бурдани ҷараёни таълим дар 
заминаи ғояҳои таълими монеавӣ хизмат мерасонад. Ташкили фаъолияти ҷустуҷӯии хонандагон 
бо ин тарзи кор гарави самаранокии ҷараёни таълим ва баланд бардоштани фаъолияти 
донишандӯзии хонандагон мегардад. Аз тарафи дигар, гуфтан мумкин аст, ки дарси рангоранг 
дар хотираи хонандагон нақш мебандад ва дарси қолабию якранг бошад, хонандаро дилгир 
менамояд ва дар ин замина хонанда аз омӯзиши математика ва монеагузориҳои он дар омӯзиши 
фанҳои дигар заъфии саводи худро ҳис мекунад. Мақсад ва самтҳои гуногунии унсурҳои 
самаранокии таълими математика, махсусан дар ҳалли масъалаҳо ба мақсад расида 
наметавонанд, агар хонандагон аз мантиқ ва таҳлили ҷумлавии масъалаҳо огаҳ набошанд. Аз 
ҷумла, аниқ кардан мумкин аст, ки дар ҳалли масъалаҳои математикӣ новобаста аз савияи 
душвории онҳо нақши фанни забони модарӣ низ калидӣ мебошад ва дар ин замина, омӯзгорони 
фанни математика дар ҳамҷоягӣ бо омӯзгорони фанни забони модарӣ ҷараёни таълимро пеш 
баранд. 

Хулоса, омӯзгорон новобаста аз фанни таълимиашон бояд мақсади ягонаи ҳамкории 
методию педагогӣ, алоқамандии байнифании фанҳои меомӯхтаашон, унсурҳои таълимию 
тарбиявии фаъолият, талаботҳои ягонаи идораю назорати дохилимактабӣ ва дигар паҳлуҳои 

Маълум аст, ки мазмуни маводи 

таълимӣ ба хонандагон ба воситаи 

маълумоти аз тарафи омӯзгорон 

баёншаванда ва маълумотҳои китоби дарсӣ 

(адабиёти таълимӣ) дастрас гардонида 

мешавад. Аммо ҳар як хонанда қобилияти 

ба худ хоси азхудкуниро дорост, бинобар ин, 

нишондиҳандаи меъёри азхудкунии маводи 

таълим гуногун аст. Аз ҳамин сабаб, қисми 

зиёди хонандагон ҳангоми мустақилона аз 

худ кардани мазмуни маводи таълимӣ 

душворӣ мекашанд, ки ин ҳол самаранокии 

ҷараёни таълимро суст мекунад. 
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пуркунандаи бахши таълимро доро бошанд ва дар ин бахш ба ҳамдигар кумакҳои методию 
педагогӣ расонанд.  

Мақсад аз ин гуфтаҳо ва моделҳои дар боло зикршуда дар он аст, ки барои ҳал кардани ин ё 
он масъала аксар вақт тасвири нақшаи он (тасвири аёнии масъала) нақши асосиро иҷро мекунад. 
Масалан, ҳангоми тасвири масъалаҳои ба шаклҳои росткунҷа, давра, доира, квадрат, секунҷа ва 
нуру порча агар тасвири аёнии масъала иҷро карда шавад, гуё нисфи масъала ҳал карда шудааст. 
Зеро ба ин васила хонанда муҳокима карда метавонад: мақсади ҳал аз масъалаи мазкур дар чист 
ва кадом мафҳумҳо барояш маълуманду кадомро бояд ба сифати номаълум қабул кунад. Ба ин 
маънӣ гуфтан мумкин аст, ки агар шарти масъала аз хонанда тасвири давраро талаб кунад, 
радиуси давра ёфта шавад. Аммо диаметр дода шудааст, ба осонӣ дарк кардан мумкин аст, ки як 
диаметр ба ду радиус баробар аст. Аз ин лиҳоз, диаметри додашударо ба ду тақсим намуда 
радиусро меёбад ва аз рӯйи параметри ёфтааш давраи мазкурро тасвир мекунад. Ё ин ки 
периметри росткунҷаро ёбед, агар дарозии росткунҷа ба дучандаи бараш ва бари росткунҷа ба 
радиуси давраи диаметраш 12 сантиметр баробар аст. Маълум кардан осон аст, ки ҳамаи 
мафҳумҳои боло баёншуда аз диаметри давра вобастагӣ доранд ва онро бояд ба ду тақсим карду 
радиуси давра ва радиусро ба сифати бари росткунҷа қабул намуда, ба ду зарб карду дарозии 
росткунҷаро маълум кард. Дар охир параметрҳои лозимаи ёфтаро ба формулаи периметри 
росткунҷа гузошта ҷавоби масъаларо метвон ба даст овард. Барои ба хонандагон фаҳмонидани 
доира бошад, аз давараи то ҳол омӯхтаашон иқтибос оварда онро ба сифати аёният ё 
маълумотҳои онро ба сифати базаи маълумотҳо истифода бурд. 

Масалан, метавон гуфт, ки агар давраро аз пушт ё пеш бо ягон пораи коғаз маҳкам кунем, 
онгоҳ дохили он ба сатҳе пур мешавад ва ин давра ба доира табдил меёбад. Илова бар ин, 
метавон ин фаҳмондадиҳиро тавассути ҳар як асбоби гирдашакл, варақаҳои ранга ё тахтаи синф 
нишон дод. Барои ин кор дар тахтаи синф давраро тасвир карда дарунашро ранг кардан, аз сим 
давра сохта пушташро бо матоъ маҳкам кардан, дар тахтаи электронӣ тасвири давраро иҷро 
карда дохилоашро рангрезӣ карда ва у дигар роҳҳои аёниро истифода кардан ба мақсад мувофиқ 
аст. Ба омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳо аз роҳҳои гуногун истифода 
карда, ҳангоми таҳияи масъалаҳо аз омехтагии онҳо истифода бурданро афзалтар шуморанд. 
Зеро масъала ҳар чӣ бештар дар доираи мафҳумҳои математикӣ чарх зада истад ҳангоми ҳал 
ҳамон қадар маълумотҳои бештарро дар бар мегирад ва хонандагон бошанд зина ба зина онҳоро 
ба хотир меоранд ё мавриди истифода қарор медиҳанд, ки ин ҳам яке аз усулҳои бедоркунӣ ё 
фаъоли таълим ба шумор меравад. Маълумотҳои болозикрро дар мисолҳои мушаххас дида 
мебароем ва методикаи ҳалли онҳоро дар амал мебинем. 

Масъалаи 1. Радиуси давраи якум ба нисфи радиуси давраи дуюм баробар аст. Агар сечанди 
радиуси давраи дуюм ба 18см баробар бошад, масофаи байни давраҳоро аз рӯйи маркази ягона 
ёбед. 

Ҳал. Маълум аст, ки калиди ҳалли масъала аз радиуси давраи дуюм бар меояд. Пас, аз ин 
сурат гуфтан мумкин аст, ки агар сечандаи радиуси давраи дуюм ба 18см баробар бошад, аз ин 
хулоса мебарояд, ки радиуси давраи якум ба 6см рост меояд. Яъне, . 

Аз ҷумлаи боло бармеояд, ки барои ёфтани радиуси давраи якум радиуси давраи дуюмро ба 
ду тақсим мекунем: . 

Аз хосиятҳои ёфтани дарозии порча, масофаи байни ду нуқта маълум аст, ки барои ёфтани 
ин дарозии порча (ё масофаи байни ду нуқта) аз охири порча аввали онро тарҳ кардан кифоя аст. 
Пас,   Ҷавоб: 3см. 

Ҳал кардани масъалаи мазкур хонандагонро водор месозад, ки мафҳумҳои порча, дарозии 
порча, хати рост, давра, радиус ва диаметру дарозии он, масофаи байни ду нуқта ва нури ададию 
амалҳои арифметикии бо ададҳоро ёдрас намоянд ва дар амал татбиқ кунанд. Дар натиҷа дарси 
ҳамгирои дохилифаннӣ барқарор шуда, усулҳои фаъоли таълим риоя карда мешаванд. 

Масъалаи 2. Радиуси давра ба 18 сантиметр баробар аст. Дарозии давра ва диаметри 
давраро ёбед. 
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Ҳал. Масъалаи мазкур доираи мафҳумҳои зиёдро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, омӯзгоронро 
зарур аст, ки рафти маводҳои ёрирасонро содатар ва ҳалли масъаларо кӯтоҳтар кунанд. Зеро 
маълумоти бештар метавонанд барои қабул кардани хонандагон монеаҳо эҷод созад. 

Диаметри давраро бо формулаи  меёбанд, зеро диаметр ба радиус ё ба суммаи ду 

радиус баробар аст:  

Дарозии давраро аз рӯйи формулаи  ё , ки дар ин ҷо қимати ададии π ба 

3,14 баробар аст, меёбанд ва вобаста ба салоҳияти муаллим ё савияи саводи хонандагон метавон 
дилхоҳ аз ин формулаҳоро интихоб кард: 

 Ҷавоб: 48см. 

Ҳал кардани чунин масъалаҳо барои хонандагони синфи 5 – ум мувофиқ аст, зеро дар ин 
курси математика хонандагон бо адади «π» шиносоӣ пайдо мекунанд ва амалҳо бо ададҳои 
ғайрибутунро иҷро менамоянд, аммо хонандагони лаёқатманди синфи чорум низ метавонанд 
мароқ дошта бошанд. 

Масъалаи 3. Дарозии росткунҷа ба диаметр ва бараш ба радиуси давра баробар аст. Агар 
сечандаи радиуси давра ба 24 сантиметр баробар бошад, дарозӣ, бар ва периметри росткунҷаро 
ёбед. 

Ҳал. Аз шарти масъала маълум, ки омехта буда, хонандаро водор месозад, ки бар иловаи 
маълумотҳои ба давра тааллуқдошта боз маълумотҳоро оид ба росткунҷа ва муносибати 
тарафҳою периметри он донад. Аз ин лиҳоз, масъаларо метавон барои якчанд хонанда ҳамчун 
кори гурӯҳи супурд. 

Агар сечандаи радиуси давра ба 24 баробар бошад, пас худи радиус ба 8 баробар аст. Яъне, 
 

Баъдан аз рӯйи радиус диаметри давраро меёбем ва барои ин радиусро ба ду зарб мекунем: 
 

Хулосаҳои умумӣ ва раванди гузариш ба параметрҳои росткунҷа: 
Диаметри давра = дарозии росткунҷа = 16см 
Радиуси давра = бари росткунҷа = 8см. 
Параметрҳои ёфтаамонро дар формулаи периметри росткунҷа  гузошта 

ҷавоби охирини масъаларо меёбем:  

Ҷавоб: 48см. 
Масъалаи 4. Дарозии давраи чархи дучарха 6 метру 60 сантиметр аст. Вай 40,6 маротиба 

тоб хӯрд. Чарх кадом масофаро тай кард? Агар чарх масофаи 1650 метрро тай карда бошад, чанд 
маротиба тоб хӯрдааст? 

Ҳал. Масъалаи мазкурро барои хонандагони синфи 4 дар охири соли хониш пешниҳод 
кардан мувофиқтар мебошад. Агар дарозии чарх ба 6 метру 60 сантиметр баробар бошад, инро 
6,6 метр қабул карда, ба миқдори тобхурии (даврзанӣ ё чархзанӣ) зарб мекунем ва дар натиҷа 
масофаи тайнамудаи дучархаро меёбем: 

 Ҷавоб:  

Айнан ҳамин амалро барои ёфтани маротибаи чархзанӣ бар аломати муқобил иҷро кардан 
мумкин аст. Масалан, агар масофаи умумии тайшуда 230 метр ва дарозии чарх ба 6,6 метр 
баробар бошад, пас ҳар ду қимати додашударо ба ҳам тақсим карда ҷавобро ёфтан мумкин аст: 

Ҷавоб:  

Хулоса, намунаи чунин масъалаҳоро бешумор ҳал кардан мумкин аст, аммо муҳим он аст, ки 
методика ва роҳу усули ҳалро худи хонандагон омӯзанд, то ин ки аз уҳдаи ҳалли чунин мисолҳо 
мустақилона бароянд.  

 
Зиёдулло ХУРРАМОВ – 

 омӯзгори литсейи №3 барои 
хонандагони болаёқати  

шаҳри Душанбе 
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ДАРСИ МУОСИР 
 

ТАЪЛИМИ ЧАКАН 

ДАР ДАРСИ ХИМИЯ 
(Намунаи як соат дарс) 

 

Салоҳиятҳои асосӣ: 

• хонандагон якҷоя дар гурӯҳҳо ва алоҳидагӣ кор мекунанд; 

• хонандагон мустақилона ба саволҳо ҷавоб меёбанд; 

• хонандагон доир ба натиҷаҳои корашон ибрози андеша мекунанд. 

Мақсади дарс: Дар қалби хонандагон бедор намудани ҳисси фарҳангдӯстӣ ва арҷ гузоштан 

ба тамаддуни халқи тоҷик бо мақсади иҷро намудани «Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», дар заминаи он саҳмгузорӣ 

намудан дар иҷрои ташаббуси Президенти 

кишвар дар робита ба «Солҳои 2019–2021 

солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ».  

Хонандагон пас аз омӯзиши мавзӯъ бояд: 

• дар бораи нахҳои табиӣ ва химиявӣ, 

нахҳои химиявии сунъӣ ва синтезӣ маълумот 

дода тавонанд; оид ба хосияти нах ва матоъ, 

истифода ва истеҳсоли рангҳои табиӣ 

тасаввурот пайдо карда тавонанд. 

Воситаҳои аёнӣ: презентатсия, маводи 

рушди ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, нақшаю овезаҳо оид ба нахҳои 

табиӣ, химиявӣ ва рангҳои табиӣ.  

Равиши дарс 

Санҷиши дониш (пурсиши вазифаи хонагӣ):  

Азбаски мавзӯъ пешакӣ ба хонандагон супорида шуда буд, онҳо имкон доштанд, то дар 

бораи таърихи чакан ва чакандӯзӣ, истифодаи рангу бор дар ҳунари чакандӯзӣ, нахҳои табиӣ ва 

химиявӣ, истеҳсоли рангҳои табиӣ ва рангкунии матоъҳо маълумот пайдо кунанд. 

Мо мехоҳем бо усули «Блитс – пурсиш», яъне саволҳое, ки бисёр ҷавоби кӯтоҳ мехоҳанд, 

пурсиш гузаронем ва сипас, ҷавобҳои хонандагонро баррасӣ кунем. Барои ҷавобҳо ба ҳар кас на 

бештар аз 10 сония вақт дода мешавад. Ин усул барои такрори маводи омӯхташуда истифода 

мешавад. 

Намунаи саволҳо: 

– Калимаи «чакан» - ро бо кадом калимаҳои авастоӣ алоқаманд кардан мумкин аст?  

Ҷавоб: – «Чакома» ва «чакомак».  

– Вожаи «чакан» - ро кадом фарҳангномаҳои муътабартарини куҳан шарҳ додаанд?  

Ҷавоб: – «Бурҳони қотеъ», «Ғиёл-ул-луғот», «Мадор», «Рашидӣ», «Кашф» ва ғайра.  

– Калимаи «чакан» - ро бо кадом калимаҳои русӣ алоқаманд кардан мумкин аст?  

Ҷавоб: – «Чеканит» ва «чеканка». 

– Косагул нақши асосии «чакан» аст, ки он кадом рамзро ифода мекунад?  

Ҷавоб: офтоб. 

– Ҳунари чакандӯзӣ дар «Феҳристи миллии мероси фарҳанги ғайримоддӣ» таҳти кадом 

рақам ба қайд гирифта шудааст?  

Ҷавоб: – Е002. 

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки омӯзгорони 

ҷавон дар таҳияи нақшаҳои яксоатаи дарс 

ба маслиҳат эҳтиёҷ доранд. Аз ин рӯ, мо 

намунаи як соат дарси худро ба ҳамкасбон 

пешниҳод мекунем ва умедворем, то дар 

ташкили дарсҳои шавқовару ҷолиб ба шумо 

хидмате карда бошем. 
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– Дар замини гулдӯзӣ (чакандӯзӣ) истифодаи ранги нах кадом ҷанбаҳоро ифода мекунад?  

Ҷавоб: – Ҷанбаҳои асотирӣ, фарҳангӣ, динӣ ва иҷтимоӣ. 

– Ҳунармандон дар вақти чакандӯзӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимии сурх ва кабуд 

кадом намуди ранги нахҳоро истифода мебаранд?  

Ҷавоб: – Дар матои заминаш сурх нахҳои сиёҳ, сабз, кабуд ва дар матои заминаш кабуд 

нахҳои сафед, зард ва сурх истифода мешавад. 

Қисми асосии дарс 

Хонандагонро ба ду гурӯҳ ҷудо менамоем ва ба ташаккул додани салоҳиятҳо мегузарем.  

Супориши якум (5 дақиқа): Ба хонандагон супориш медиҳем, ки маълумоти навро бо 

истифода аз матн омӯзанд ва супориши додашударо иҷро кунанд. Супориши додашудаи мо 

«Файнворд» ном дорад. Ҳар гурӯҳе, ки аввалин шуда, супоришро ба пуррагӣ иҷро кунад, ҳамон 

гурӯҳ ғолиб дониста мешавад. 

Файнворд як навъ эҷоди тахайюлӣ ё реалӣ мебошад, ки дар он шумо бояд калимаҳои дар 

матн пинҳонбударо пайдо кунед. Дар ин матн 11 номи элементи химиявӣ пинҳон карда шудаанд. 

Чакан як навъи гулдӯзии маъмул дар Тоҷикистон буда, он дар сомонаи ЮНЕСКО чунин 

муаррифӣ карда шудааст: «Чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ 

аст, ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст. Дар вилояти Хатлон чакан як 

ҷузъи муҳимми либоси арӯсу домод ба шумор меравад. Дар ин ҷо домодҳо тоқии худро бо 

гулдӯзиҳои чакан оро медиҳанд ва занону духтарон дар рӯзҳои тӯй ва иду маросимҳо куртаву 

поҷомаи чакан ба тан мекунанд». ЮНЕСКО менависад, ки санъати чакан аз насл ба насл бо 

шеваи устод–шогирд ба мерос мондааст. 

(Ҷавоб: ка+р+б+он, не+о+н, т+и+лл+о, й+о+д, х+ро+м, ми+с, б+ор, о+ҳ+ан, ро+ди+й, 

та+н+та+л, у+р+а+н)  

Супориши дуюм (5 дақиқа): Ба хонандагон муаммои кроссвордро кушода медиҳем ва ба 

чунин шакл овардани кроссвордро мефаҳмонем. Ҳар гурӯҳе, ки якумин шуда, кроссвордро пур 

мекунад, дастболо мешавад. 

Кроссворд – муаммо, ки ба ҳам чидани сатрҳои ячейка буда, бо калимаҳо ба супоришҳои 

додашуда ё аз чап ба рост ё аз боло ба поён пур карда шудаанд.  

Дар замонҳои пеш дар кашидадӯзии (гулдӯзии) аҷдодии қадими эронӣ нақши «свастика» 

нишони махсус буд. Он ифодагари ростию ростқавлӣ, ифодагари чор унсури аслӣ (обу оташу 

хоку бод) сабаби пайдоиши одаму олам мебошад, бо гузашти замон ин нақш такмил ёфта, 

элементҳои нав аз қабили давра – ифодакунандаи офтоб, рамзи рӯшноию гармӣ, гулҳои 

ҳамешасабз – ифодаи садоқату эҳтиром ба сарзамини хеш ва монанди инҳо пайдо гардидаанд.  

Нақши забонаи оташ низ дар чакан мавҷуд аст, ки пеш аз 

ислом он рамзи ҳаёт ва нур дониста мешуд. Аммо оҳиста–

оҳиста, бо мурури замон, ин нақшҳо хусусияти диниашонро гум 

карданд ва ба нақшҳои одӣ ва гулҳои гуногун табдил ёфтаанд. 

Бо истифода аз саволгузории зерин кроссвордро пур мекунем 

(фоизашро ҷой намекунем): 

Савол: – Таркиби офтоб аз кадом намуди элементҳои 

химиявӣ иборат аст ва таносуби онҳо чӣ гуна аст? 

Ҷавоб: – Ҳидроген 94%, гелий – 5,9%, боқимонда 67 

элемент (литий, бериллий, бор, карбон, нитроген, оксиген, фтор, 

натрий, магний, алюминий, силитсий, сулфур, фосфор, хлор, 

аргон ва ғайра) – 0,1%. 

Супориши сеюм (2 дақиқа): Бо истифода аз вақти 

ҷудошуда ба аҳли хонандагон супориш медиҳем, ки хоначаҳои ҷадвалро бодиққат назар карда 
«Ребус»–ро ёбанд. Ҳар хонандае, ки аввалин шуда, ин калимаро меёбад, ғолиб мегардад. 

Калима бо аломатҳои элементҳои химиявӣ ва рақами ҳарф дар номи ин элемент рамзгузорӣ 

карда шудааст.  
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Супориши чорум (6 дақиқа): Аввалан дар бораи чайнворд ва баъдан нақши буттаҷиқаро 

дар чакан ба хонандагон шарҳ медиҳем ва монандии онро ба қатрачаконаки химиявӣ каме 

муҳокима мекунем. 

Чайнворд (англ. chain–занҷир, word–калима) як навъи кроссворд мебошад, ки дар он буриши 

калимаҳо ба шакли хаттӣ ҷойгир карда мешаванд, яъне ба мисли занҷир.  

Чакан дар худ хусусиятҳои миллӣ, шаклҳои тааҷҷубовар, қиссаҳои аҷибу наҷибро доир ба 

маишат ва зеҳнияти халқ нигоҳ доштааст. Дар масири таърих маишат, ҳастӣ ва зеҳнияти 

мардуми мо тағйиру иловаҳо ёфтааст, аз ин рӯ, атрофи чакан ё гулдӯзӣ, ки ба қавли 

бостоншиносон, таърихи зиёда аз сеҳазорсола дорад, андешаҳои гуногун мавҷуданд. Дар 

замонҳои қадим чакан бештар мазмуни динӣ дошт. Нақши 

буттаҷиқа (butejeghe) дар чакан решаи он ба 

омӯзаҳои зардуштӣ бармегардад. Бо боварии 

комил гуфта метавонем, ки ин нишона 

баргирифта аз ҳамон тасвири сарвест, ки дар 

Эрони бостон роиҷ буд. Дарахти сарв дар 

оини зардуштӣ нишонаи зиндагию ҷовидонӣ 

аст. Хамидагии сари сарв нишонаи зӯру 

тавон ва муқовимат дар мавриди хоксорӣ 

аст.  

 

 

қатрачаконак (бӯттаҷиқа зери аксҳо гузошта шаванд). 

Чи тавре ки аз расм аён аст, нақши бӯттаҷиқа дар чакан, шакли қатрачаконаке, ки дар химия 

бо мақсади қатра–қатра илова кардани маҳлулҳои химиявӣ истифода мешавад, хеле монандӣ 

дорад. Шояд мо низ иловаҳои худро ворид карда тавонем, ки онҳо ин нақшро барои чӣ дар чакан 

истифода мекарданд? Шояд қатра–қатра (кам–кам) фурӯтанӣ дар хислатҳои худи одамон, онҳоро 

ба инсони комил шудан наздик ё водор менамояд, ки баъдан чун сарв сархамидаву хоксор 

мешаванд. Чунки мақоле ҳаст, ки «қатра–қатра зам шавад, дарё шавад», илова бар ин фанни 

химия таърихи хеле қадима дорад ва ба бовар кардани ин ақида, низ ягон шакку шубҳае 

намемонад. 

Супориш барои гурӯҳҳо. Акнун бо ёрии саволҳо чайнворди зеринро ба шакли занҷирӣ пур 

мекунем: Ҳар гурӯҳе, ки аввалин шуда, ба саволҳо ва расмҳои овардашуда ҷавоби дуруст меёбад 

онро ба чайнворд ҷо мекунад, ғолибият насиби ҳамон гурӯҳ мешавад. 

 Ҷавоб: Бӯттаҷиқа. 

1. Дар тараққӣ ва муаррифии ин ҳунари амалӣ–бадеӣ, яъне чакандӯзӣ дар нимаи дуюми асри 

ХХ саҳми Корманди шоистаи Тоҷикистон Қурбон ......... ниҳоят калон аст. Ҷавоб: – Зардаков.  

2. Калимаи «чакан» бо кадом калимаи авастоӣ алоқамандӣ мекунад? Ҷавоб: – Чакомак.  

3. Вожаи «чакан»–ро фарҳангномаи муътабартарини куҳан «......и қотеъ» шарҳ додааст. 

Ҷавоб: – Бурҳон.  

4. Куртаи чакани қадима хоси кадом минтақаҳои кӯҳистони Тоҷикистон аст?  

Ҷавоб: – Дарвоз, Кӯлоб. 

5. Санъати гулдӯзии чакан аз ҷониби кадом ташкилоти байналмилалии СММ ба рӯйхати 

мероси фарҳангии башарият дохил карда шудааст? Ҷавоб: – ЮНЕСКО. 

6. Солҳои 70–уми асри ХХ дар кадом ноҳияи вилояти Хатлон дар қабристони замони 

Кушониён аз қабри духтарчаи тақрибан 6–7 - сола камзӯлчаи беостини карбосӣ ёфт шуд, ки дар 
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тахтапушташ бо симҳои нуқрагин дарахти ҳаёт ва дар шохаҳои дарахт ду булбул гулдӯзӣ шуда 

буд? Ҷавоб: – Фархор.  

7. Ибтидо дар кашидадӯзии аҷдодии қадимаи эронӣ кадом нақш нишони махсусро иҷро 

мекард? Ҷавоб: – Свастика. 

8. Чакан ё чакандӯзӣ ба рушди кадом соҳа вобастагӣ дорад? Ҷавоб: – Матоъбофӣ. 

9. Кадом ансамбл дар бештари баромадҳояшон курта ва тоқии чаканро истифода мебаранд? 

Ҷавоб: – Фалак. 

10. Яке аз нақшҳои 

асосии чаканро дар минтақаи 

Кӯлоб чӣ ном мебаранд? 

Ҷавоб: – Даврӣ. 

11. Бо қарори раиси 

вилояти Хатлон ҳамасола дар 

шаҳри Кӯлоб фестивали 

«Сайри .....» баргузор мегардад.  

Ҷавоб: – Чакан. 

Мустаҳкамкунии донишу 

малака  

Супориши якум: 

Вақт барои иҷрои 

супориш: 5 дақиқа. 

Бо мақсади муайян кардани 

сатҳи фаҳмиши маводи омӯхташуда бо хонандагон бозии «Косагули малеҳ»–ро мегузаронем. 

Ду каҷгули гуногунро пайваст намоед, ки номи муҳаққиқони ба равияҳои гуногуни гулдӯзӣ 

(чакандӯзӣ) ва сабкҳои он, офариниш ва таърихи он маълумоти фаровоне гирд овардаанд, ҳосил 

шавад. Бояд қайд кард, ки номҳои бегона низ 

ҷой дода шудаанд. Ҳар гурӯҳе, ки зудтар ин 

дукаҷгули мувофиқро ба ҳам пайваст карда, 

номи муҳаққиқонро меёбад, ғолиб дониста 

мешавад.  
Ҷавоб:– А.А.Бобринский, М.П.Винокурова, 

Н.Белинская, Г.М.Майтдинова, Н.Ершов, 

О.А.Сухарева, З.А.Широкова, С.П.Русайкина, 

С.В.Иванов, Н.Юнусова, М.Рӯзиев, 

Л.Додхудоева, Ш.Абдуллоева, Х.Содиқова, 

А.Аминова, М.Ғаниева, Ф.Руҳулова.  

Таҷрибаи лабораторӣ (10 дақиқа): Ба 5–
то стакани ҳаҷмаш 300 мл каме пӯст 

(пӯстлоқ)–и чормағз, пӯсти анор, пӯсти пиёз, 

барги биҳӣ ва пӯпак (риш)–и ҷуворимаккае, ки 

пешакӣ хушк карда шудааст, гирифта, ба 

болои он то ченакаш об илова намуда, то ҳосил 

шудани маҳлулҳои рангин меҷӯшонем. Баъди тайёр шудани маҳлулҳои омодакардашуда ба 

дохили онҳо бандинаи риштаҳои абрешимӣ ё пахтагие, ки пешакӣ омода карда шудааст, бо 

буттагирак (пинсеп) дохил мекунем, ки якҷоя бо маҳлули ҳосилшуда каме меҷӯшад. Дар натиҷа 

ранги риштаҳое, ки ба стаканҳои маҳлулҳои рангиндор дохил карда шуда буд, чунин мешавад: 

стакани пӯсти чормағздор–ранги риштааш ҷигарӣ ё ҷигарранг, стакани пӯсти анордор–ранги 
риштааш сурхи паст ё сурхи баланд, стакани пӯсти пиёздор–ранги риштааш зарди баланд 

(тиллоранг), стакани барги биҳидор–ранги риштааш норинҷӣ ё кадуранг (оранжевый), стакани 

пӯпаки ҷуворимаккадор–ранги риштааш зангор (бежевый), сиёҳ ё хокистарӣ.  
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Бо рангҳои табиӣ истеҳсол карда, матоъҳои абрешимӣ ва пахтагиро ранг мекунанд, ки аз ҳар 

ҷиҳат манфиатовар аст. Қабл аз ҳама ба худи ҳунарманд, зеро барои харидани рангҳои сунъӣ 

маблағ сарф намекунад. Ҳамзамон, барои саломатии харидорон, ки ҳангоми ба бар намудани 

чунин либосҳо, яъне аз матоъҳои бо рангҳои табиӣ дӯхта шудааст, чизе таҳдид наменамояд. 

Баръакс ин намуди матоъҳо ба саломатии инсон фоидабахш аст. Ҳол он ки ҳар шахс бар он 

мекӯшад, то ҳамеша саломат бошаду умри бардавом бинад. Ба пайдоиши бофандагӣ пеш аз ҳама, 

растаниҳо, пашми ҳайвонот, нахи пахта ва абрешим таъсири амиқ мегузоранд, ки истифодаи 

онҳо боиси рушди санъати гулдӯзӣ (кашидадӯзӣ) гардидааст. Аксаран кашидадӯзон болои шоҳии 

сафед, сурх, зард, сабз, сатини сурх ва сафедро бо риштаҳои рангин гулдузӣ мекунанд, ки он 

асрори худро дорад. Масалан: агар шахс хоҳад, ки шумо ӯро бо диққат гӯш кунед, пас ӯ либоси 

кабуди серрангро ба бар мекунад. Боз, агар шахс рӯҳафтода бошад, шумо метавонед, 

рӯҳафтодагиашро бо пӯшонидани либосҳои серранг бартараф кунед ва ғайра.  

Супориши дуюм (4 дақиқа): Ба гурӯҳҳои якум ва дуюми хонандагон супориш медиҳем, ки 

дар мавзӯъҳои «Гулҳои чакани мардона» ва «Истеҳсоли рангҳои табиӣ» «Эссе» нависанд. Баъд 
аз шунидани эссеҳои ҳарду гурӯҳ бо хонандагон оид ба мавзӯъҳои супоридашуда ба таври кӯтоҳ 

таҳлил ва баррасӣ менамоем. 

Намунаи эссеи «Гулҳои чакани мардона»: Гулҳои чакани мардона рамзи чор унсур 

мебошанд, чунки болои тоқии мардона ба чор қисм тақсим шудааст, яъне Офтоб, моҳ, ситора ва 

Замин. Ин рамзи мутақобилаи чор унсур дар ислом – обу оташ ва боду хок будааст. 

Донишмандони дигар бар он ақидаанд, ки ҳамин чор нишона рамзи баҳору тобистон ва тирамоҳу 

замистон будаанд. Аммо ҷаҳони чакани мардона мисли чакани занона фарох аст. Тоқии гулдӯзии 

мардона то ҳанӯз рамзи мардонагиву балоғат боқӣ мондааст, ки рӯзи сури арӯсӣ ҷавонмардон 

онро ба сар мегузоранд.  

Намунаи эссеи «Истеҳсоли рангҳои табиӣ»: Рангҳои табиӣ ба назар зебову дилрабо 

менамоянд. Ин аст, ки ҳунармандон тайи солҳои охир кӯшиш карда истодаанд, ҳарчи бештар 

рангҳои табиӣ истеҳсол намуда, матоъҳо ва нахҳоро бо онҳо рангубор намоянд. Бо ин мақсад 

чанд намуди меваю сабзавот ва дарахту растаниҳоро истифода мебаранд. Масалан, аз пӯстлохи 

чормағз рангҳои ҷигарӣ ё худ ҷигарранг; аз пӯсти анор рангҳои сурхи паст, сурхи баланд; аз 

риши ҷуворимакка рангҳои зангор, зангори паст ва сиёҳ, хокистарӣ; аз пӯсти пиёз ранги зарди 

баланд; аз барги биҳӣ ранги каду ё худ кадуранг истеҳсол кардан мумкин аст. 

Хулосаи корҳои анҷомдодашуда. Бо хонандагон маълумоти ҳосилшударо ба тартиб 

медарорем ва хулосабарорӣ мекунем. 

Анҷоми дарс. Дар қисми ҷамъбастии дарс метавонем ба хонандагон супориш диҳем, ки ба 

се савол ҷавоби хаттӣ диҳанд: 

• Аз он чӣ ки имрӯз ман донистам, муҳимтаринаш чӣ буд? 

• Кадом савол дар хотири ман бештар нақш баст? 

• Чӣ барои ман имрӯз нофаҳмо ва мушкил буд? 

Дар асоси ҷавобҳои хонандагон дар дарси оянда аз 3 то 5 дақиқа метавонем хулосабарорӣ ва 

баррасӣ кунем. 

Вазифаи хонагӣ. Ба хонандагон супориш медиҳем, ки оид ба мавзӯи имрӯза дар хона 

«Синквейн» тартиб диҳанд. 

Арзёбӣ. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараҷаи ба 

салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян мекунем.  

Азизбек ЗУМРАТОВ –  

омӯзгори литсейи №3, 

Гулнигор ЭШОВА –  

омӯзгори мактаби №24, шаҳри Душанбе  
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ 

БА САЛОҲИЯТИ 

ГЕОМЕТРИИ 

ХОНАНДАГОН 

НИГАРОНИДАШУДА 
 

1. Супоришҳое, ки якчанд роҳи ҳал 

доранд (супорише, ки дар рафти иҷроиши 

он бо роҳҳо (усулҳо)-и гуногун ҳал кардани масъала талаб карда мешавад). 

Масъала. Дар секунҷаи дилхоҳи АВС биссектриса ВК, медиана АF ва ВК = АF = 4м 

мебошад. Тарафҳои секунҷаро ёбед. 

Ҳал: 

Усули якум. Бо теоремаи бо қисмҳои баробар 

ҷудокунии порчаҳо дар секунҷа.  
Порчаи FE-ро аз миёнаҷои тарафи ВС ба 

миёнаҷои тарафи КС-и секунҷаи ВКС мегузаронем. 

Маълум аст, ки 

АВ = ВF = FС  

ВК = АF = 4м  

АО = ОF = 2м  

ОК =  ВК =  4 = 1  

ОК = 1м 

ВК = ВО + ОК 

ВО = ВК – ОК = 4 – 1 = 3  

ВО = 3м 

 

 

 

Аз теоремаи Пифагор истифода бурда,  

АВ =  

АВ =   

АВ =  =  =  

ВС = ВF + FС =  +  = 2  

АК = =  =  

АС = АК +КЕ + ЕС; АС =  +  +  = 3 ;  

Ҷавоб: АВ =  м; ВС = 2  м; АС = 3  м.  

Усули 2. Бо истифода аз теоремаи Менелая 

Аз теоремаи Менелая истифода бурда ҳосил 

мекунем: 

, 

аз шарти масъала ВЕ = АD = 4м, АВ = ВD = DС; 

СВ=2ВD, СВ/ВD = 2 ва DО = ОА ҳосил мешавад. Пас, аз 

додаҳои шарти масъала истифода бурда ҳосил мекунем: 

Таҳлилу омӯзиш ва мушоҳидаҳои 

чандинсола дар доираи таълими геометрия 

нишон медиҳанд, ки барои рушду инкишоф 

ва босифату натиҷанок намудани раванди 

таълими ин фан мо, омӯзгоронро зарур аст, 

ки супоришҳои геометриро бо навъҳои 

гуногун ба роҳ монем. Зеро ин навъи 

супоришҳо раванди таълими геометрияро 

шавқовар гардонида, савияи дониш, малака, 

маҳорат, қобилият ва салоҳиятҳои 

геометрии хонандагонро баланд 

мебардоранд.Чунончи: 
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АС =  +  = +  = 3 . 

Аз теоремаи Пифагор истифода бурда, тарафи секунҷаи АОЕ – ро меёбем: 

АЕ = =  =   

АС = 3  м 

АВ =  

АВ =  =  =   

АВ =  м 

ВС = 2ВD 

СВ = 2  м. 

Ҷавоб: АВ =  м; ВС = 2  м; АС = 3  м. 

Усули 3. Бо истифода аз қоидаҳои алгебравӣ ва геометрӣ 

ВЕ = АD = 4м 

АВ = ВD = DС = х  

СВ = 2х 

АС = 3у 

Х2=  =  =  

 = м  

х =  м 

СВ = 2х = 2  м 

у = =  =  

АС =3у = 3  м 

Ҷавоб: АВ =  м; ВС = 2  м; АС = 3 м. 

2. Супоришҳои мураккаб (супоришҳое, ки аз мушкилоти гуногун ташкил ёфтааст). 

Масъала: Дар секунҷаи АВС медианаи АF ва BE якдигарро дар зери кунҷи рост (нуқтаи P) 

мебуранд: а) Исбот кунед, ки СР=АВ аст ва б) масоҳати секунҷаи АВС-ро ёбед, агар АС = 6м ва 

ВС = 7м бошад.  

Ҳал: 

а) Исбот кунед, ки СР=АВ 

Медианаҳои секунҷа дар як нуқта бурида 

мешаванд. Порчаи СК медианае мебошад, ки ба тарафи 

АВ фароварда шудааст. Медианаи СК тарафи АВ-ро ба 

ду ҳиссаи баробар АК = КВ ҷудо мекунад, аз ин рӯ СР = 

2РК мебошад. Порчаи РК медианаи секунҷаи 

росткунҷаи АВР буда, РК = 0,5АВ ва АВ = 2 РК = СР мебошад. 

Ҷавоб: АВ = 2 РК = СР. 

б) Масоҳати секунҷаи АВС-ро ёбед, агар АС = 6м ва ВС = 7м бошад. 

Мувофиқи хосияти медианаи секунҷа, дар секунҷа медианаҳо дар як нуқта бурида шуда, дар 

нуқтаи буриш чун нисбати 2:1 ҷудо мешаванд. Аз ин рӯ, ВР = 2х, PF = х, АР = 2у, РЕ = у 

мешавад. Тарафҳои секунҷаи ВЕР ва АРN-ро мувофиқи теоремаи Пифагор меёбем. 



  

 

47 «Маорифи Тоҷикистон» – №5, майи соли 2021 

 ва , 

аз ин ду муодилаи тартибдода системаи муодилаҳо тартиб медиҳем: 

 
Муодилаи якум ва дуюми системаро ҷамъ намуда, муодилаи ба он баробарқувва ҳосил 

мекунем: 

 =  

 

 

 
Муодилаи якуми системаро сода намуда, ҳосил мекунем: 

 

 
Муодилаи якуми системаро сода намуда, ҳосил мекунем: 

 

 
AF - медианаи секунҷаи АВС мебошад, аз ин рӯ масоҳати секунҷаи АВЕ аз рӯи формулаи 

SАВЕ =  ҳисоб карда мешавад. 

АР = 2у  

РЕ = у 

  

ВР = 2х  

PF = х 

SАВЕ =  =  =  = =  =  

Масоҳати секунҷаи АВС ба масоҳати секунҷаҳои АВЕ ва АFС баробар аст. 

Ҷавоб: SΔАВС =  

Ҷой намудани чунин супоришҳо дар китобҳои таълимӣ барои такмил додани дониш, малака ва 

маҳорати хонандагон ба мақсад мувофиқ буда, салоҳияти геометрии хонандагонро такмил медиҳад. 

Инчунин, масъалаҳое, ки шарти онҳо дорои талаботи гуногун мебошанд, фаҳмиш ва 

зеҳни хонандагонро баланд бардошта, шавқи онҳоро нисбат ба масъалаҳое, ки 

шарти онҳо талаботи якхела доранд, баланд мебардоранд. 

Бахтовар ҲУКУМОВ –  

омӯзгори литсейи №1, шаҳри Бохтар, 

Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
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ГЕОМЕТРИЯ 
 

ҲИСОБ КАРДАНИ 

ҲАҶМИ ҶИСМҲО 
(Намунаи як дарс аз фанни 

геометрия дар синфи 11) 
 

Ҳаҷми параллелопипедро, ки тарафҳои 

асосаш α ва в буда, баландиаш h аст, ёбед. 

Агар а = 11, в = 12, h = 15 бошад, V ба чанд 

баробар мешавад? 

воҳиди ҳаҷм.  

Диоганали куб 3  см аст. Ҳаҷми кубро ёбед. 

 

   

 

 
=2  

 

 

 

 
Ҷавоб: 27 см3. 

Асоси параллелопипед квадрат аст. Диоганали рӯяи паҳлуии 

параллелопипед, ки ба 8см баробар аст, бо ҳамвории асос кунҷи -ро ташкил мекунад. Ҳаҷми 

параллелопипедро ёбед. 

ABCD квадрат   

BC=8см  

V=? 

 

  

 

 

 

 

 
Ҷавоб: 192 см3. 

Ҳаҷми призмаро муайян менамоем. 

Масъалаи 244 аз китоби дарсӣ. Ҳаҷми призмаи рости АВС -ро 

ёбед агар АВ = 5см ва АС = 3см бошад. Кунҷи байни ин тарафҳо 60 , 

масоҳати калонтарини рӯяи паҳлуи 25 мебошад.  

Зимни таълими фанни геометрия бисёр 

масъалаҳое вомехӯранд, ки дар ҳаёт 

татбиқи онҳо заруранд. Аз ин рӯ, 

масъалаҳои доир ба ҳаҷми пирамида, 

призма, параллелопипед ва пирамидаи 

сарбуридаро дида мебароем. Ҳангоми ҳал 

намудани масъалаҳо ба хонандагон бояд 

фаҳмонид, ки аз формулаҳои ҳаҷми ҷисмҳо 

истифода бурдан лозим. Масъалаҳои оид ба 

ёфтани ҳаҷми параллелопипеди 

росткунҷаро дида мебароем. 
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АВС   призмаи ростӣ  

AB=5см AC=3см  Sрӯя =   

V-?  

 

 4 

S рӯя= = =25  

 
Ҷавоб: 4 см3. 

Масъалаи 245 аз китоби дарсӣ. Тарафҳои асосии призмаи секунҷаи мунтазам ба  баробар 

аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯи ба суммаи масоҳатҳои асосҳо баробар мебошад. Ҳаҷми призмаро 

ёбед. 

 
Sпаҳ =2* ас  

 
ас  

ас  

Sпаҳ=  =   

ас =  

Қубури чӯянӣ буриши квадратӣ дорад. Бари берунии он 2,5см ғафсии деворчаҳо 3см аст. 

Қубури дарозиаш 1м чӣ қадар вазн дорад (вазни хос 7,3)? 

 

 

 

 

 
Ҷавоб: 192,72 кг. 

Масоҳати асоси призмаи рости секунҷаи 4см2 масоҳати рӯяҳои паҳлуиаш 9 см2, 10 см2 ва 17 

см2 мебошад. Ҳаҷмашро муайян кунед:  

ABC  призмаи рости секунҷа  

 

 

 

 

 
 ё ки  

 
2  

2 =4    

Ҷавоб: 12 м3. 

Хоктеппаи роҳи оҳан шакли трапетсияро дорад, ки асоси поёниаш 14м, асоси болоиаш 8м ва 

баландиаш 3,2м аст. Ба ҳар як километр хоктеппа чанд метри кубӣ замин рост меояд? 
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ABCD-трапетсия  

AB=14м DC=8 м DE=3,2м  

  

 

 
Ҷавоб: 35200 м2 

Ҳаҷми пирамидаҳо. 

Масъалаи 256 аз китоби дарсӣ. Ҳаҷми пирамидаи квадратиро 

ёбед, агар баландии он 7см ва теғаи асосаш 6см бошад. 

 

 
Ҷавоб: 84см2 

Масъалаи 258 аз китоби дарсӣ. Дар пирамидаи чоркунҷаи 

мунтазам баландӣ 3м, теғаи паҳлуӣ 5см аст. Ҳаҷмашро ёбед:  

 

 
  

 
BD=2BO=8  

 
  

V =  

 
Ҷавоб: 32см2 

Ҳамин тавр, омӯзгор бо овардани мисолҳои мушаххас ашёи муҳити атроф ва ҳисоб 

намудани масоҳат ва ҳаҷми онҳо дар дарсҳои геометрия метавонад ҳам ҷаҳонбинии илмии 

хонандагонро васеъ намояд ва ҳам шавқу завқи онҳоро бо омӯзиши геометрия бедор намоянд. 

Дар ин гуна дарсҳо назария ба амалия тавъам гардида, хонанда дониши назариявии 

азхудкардаашро дар амалия истифода менамояд. 

 

Кабир РАҲМОНОВ – омӯзгори  

мактаби №23, ноҳияи Мастчоҳ 

 

 

ТОҶИКИСТОН 

Тоҷикистони зи ҷон ширинтарам, 

Тоҷикистони ҷавону дилбарам... 

Дӯст дорам ҳар ниҳоли сабзи ту, 

Ҳам Бадахшон, ҳам Зарафшони туро. 

Ҳадиса ҚУРБОНОВА 
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ЗАБОНШИНОСӢ 
 

УСУЛНОМАИ 

ИСТИЛОҲНИГОРИИ 

ТОҶИКӢ 
 

Дар забони русӣ ба ин маъно бештар 

истилоҳи терминология (лот. terminus – ҳад, 

ҳудуд ва юн. logos – калима, таълимот) 

истифода мешавад, ки илова бар ифодаи маънии як соҳаи муҳимми вожашиносӣ (лексикология), 

яъне истилоҳшиносӣ боз маҷмӯи истилоҳоти забони русиро ифода мекунад. Истилоҳоти тоҷикӣ 

воқеан таърихи қадиму ғанӣ дорад ва аз умқи асрҳои пешин ибтидо мегирад. Бузургтарин 

донишмандони миллии мо - Абурайҳони Берунӣ бо таълифи «Китоб-ут-тафҳим» (соли таълифаш 

1029) ва Абуалӣ ибни Сино бо «Донишнома» (таълифаш байни солҳои 1023-1037) бунёдгузори 

истилоҳоти илмии тоҷикӣ шинохта шудаанд. Ташаккулу такомули минбаъдаи истилоҳоти илмии 

тоҷикӣ дар асрҳои баъдӣ дар осори Носири Хусрав, Умари Хайём, Насириддини Тӯсӣ, Исмоили 

Ҷурҷонӣ... камобеш идома пайдо 

кардааст. Ҳамчунин, ҷойи таъкид 

аст, ки ниёгони донишманди мо - 

Муҳаммади Хоразмӣ, 

Абулмаъшари Балхӣ, Аҳмади 

Фарғонӣ, Муҳаммад Закариёи Розӣ, 

Абунасри Форобӣ, Абулвафои 

Бузҷонӣ, Абуалӣ ибни Сино, 

Абурайҳони Берунӣ, Абусаиди 

Сиҷзӣ, Абумаҳмуди Хуҷандӣ, 

Абулфазли Ҳиравӣ ва дигарон бо 

таълифоти илмии худ дар 

ташаккули истилоҳоти илмии арабӣ 

саҳми назаррас доранд, ки баъдан баъзе аз ин истилоҳот ба забони тоҷикӣ ворид шуда, то ба 

имрӯз ҷузъи муҳимми истилоҳоти илмии тоҷикиро дар илмҳои нуҷум, шумору ҳандаса, фалсафа, 

ҷуғрофия, тиб ва ғ. ташкил медиҳанд. Истилоҳоти тоҷикӣ асосан дар заминаи захираи ғании 

луғавии дар тӯли бештар аз ҳазор сол гирдомада, забони зиндаи мардум, ҳамчунин сохтан ва 

пазируфтани истилоҳот аз забонҳои дигар ташаккул ёфтааст. Бояд гуфт, ки истилоҳоти тоҷикӣ 

дар даврони шӯравӣ ҳамзамон бо пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва илму фан, ба хусус 

зери таъсири истилоҳоти русӣ ва забонҳои дигар такмилу такомули бештар ёфт ва равиши илмии 

низомманд пайдо кард. Истилоҳ маъмулан бо роҳи ба дӯши калимаҳои мустаъмал бор кардани 

мазмуни мафҳуми мушаххас ба миён меояд. Шарти муҳим он аст, ки истилоҳ ифодагари яке аз 

нишонаҳои асосии мафҳум бошад ё ба таври қатъӣ бори маънии мафҳуми мушаххас бар дӯши 

истилоҳ вогузор карда шавад. Илова бар ин, дар ҳолатҳои истисноӣ, гоҳе истилоҳ метавонад 

хилофи мазмуни исмии худ бошад ва ё ба мазмуни исмии худ ягон робита надошта бошад. 

Нахустин дастурамал, ки усули асосии истилоҳоти забони тоҷикиро то солҳои ҳафтодуми 

садаи XX муқаррар мекард, «Установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» ном дошта, соли 1936 

аз ҷониби Кумитаи марказии алифбои нав ва терминология (истилоҳот) ба тасвиб расидааст. 

Вале бояд ёдовар шуд, ки усулномаи мазкур дар рӯҳияи сиёсати давр таҳия шуда, ҷанбаи заифи 

илмӣ дошт ва дар роҳи пешрафти забони тоҷикӣ ва истилоҳоти миллӣ дар садаи сарнавиштсози 

Маҷмӯи вожагон ё калимаҳои хоси ягон 

соҳаи илму фан, саноату истеҳсолот, касбу 

ҳунар, ки бо мафҳумҳои мушаххас 

алоқаманданд, маъмулан, истилоҳот ном 

бурда мешаванд. Ҳар соҳаи илму фан, 

саноату истеҳсолот ё касбу ҳунар 

истилоҳоти хоси худро дорад, ки ин 

истилоҳот дар ҳампайвандӣ як низоми том 

ва муназзами истилоҳоти ҳамин соҳаро 

ташкил медиҳанд. 
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бист то андозае монеа эҷод кард. 22 июни соли 1960 бо қарори Шӯрои Вазирони ҶШС 

Тоҷикистон (рақами 276) Комитети терминология (Кумитаи истилоҳот) дар назди Раёсати 

Академияи илмҳо аз нав таъсис ёфт ва соли 1969 ин Кумита бо ташаббуси собиқ Президенти 

Академияи илмҳо - устод Муҳаммади Осимӣ, ки ҳамзамон вазифаи раисии Кумитаро ба зимма 

дошт, ба аъзои Кумита лоиҳаи «Принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ»-ро пешниҳод 

кард ва моҳиятан таҳияи усули истилоҳнигории тоҷикиро дар навбати аввал ба имкониятҳои 

худи забони тоҷикӣ марбут донист. Усулномаи «Принсипҳои асосии терминологияи забони 

тоҷикӣ» соли 1971 дар зери таҳрири устод Муҳаммади Осимӣ ва Носирҷони Маъсумӣ ба нашр 

расид. Бояд гуфт, ки усулномаи мазкур аз тарафи Яқуб Калонтаров тартиб дода шуда, 

донишмандони маъруф Абдулқодир Маниёзов ва Акбари Турсон дар таҳрири ниҳоии он ширкат 

варзидаанд. Мавриди зикр аст, ки ин усулнома аз 15 усул (принсип) иборат буда, то ба имрӯз 

дорои аҳаммияти баланди илмию амалист. Вале рӯзгори имрӯзаи соҳибистиқлолии кишвар ва 

давлатдории миллӣ зарурат пеш овардааст, ки баъзе усули истилоҳнигории тоҷикӣ мавриди 

таҷдид, такмил ва бознигарии ҷиддӣ қарор дода шавад. Зеро, ҳангоми таҳияи усулномаи мазкур, 

яъне дар рӯзгоре, ки идеологияи ҳукмрони шӯравӣ ҳарчанд зоҳиран баробарии забонҳоро тарғиб 

намуда, ботинан ба густариши забони русӣ ва тарвиҷи корбасти истилоҳоти русиасл бештар 

машғулу манфиатдор буд, забони тоҷикӣ дар илму фан доираи фаъолияти нисбатан маҳдудтар 

дошт ва ҳангоми истилоҳнигорӣ ва корбасти истилоҳот ба истилоҳоти русӣ бештар афзалият ва 

бартарӣ дода мешуд. Ин нукта ҳам гуфтанист, ки аз 15 асли усулномаи мазкур 10 асли он (аслҳои 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15) бавосита ё бевосита ба забони русӣ алоқамандӣ дошт. Аз ҷумла, асли 

3 «бо роҳи аз ҳисоби терминҳои забони русӣ ва дигар забонҳо бой кардани захираи терминҳои 

забони тоҷикӣ», асли 4 «бо роҳи аз забони русӣ айнан тарҷума кардани калима ва ибораҳо 

(калка)» ва асли 12 «баъзе унсурҳои калимасозии юнонию лотинӣ, ки дар терминологияи русӣ 

ҳастанд, дар тоҷикӣ ҳам бетағйир мемонанд» муқаррар шуда буд. Аммо, имрӯз, дар даврони 

соҳибихтиёрии воқеии кишвар ва мақоми олии давлатӣ доштани забони тоҷикӣ фурсат фаро 

расидааст, ки бо таваҷҷуҳ ба меъёрҳои аслӣ ва таърихии забон усул ва равишҳои истилоҳнигории 

тоҷикӣ дигарбора муайян ва муқаррар карда шаванд. Албатта, ҷойи шакку тардид нест, ки мо 

ҳанӯз ҳам дар муҳити таъсири забон ва илму фарҳанги русӣ қарор дорем ва тору пуди 

ҷаҳонбинии илмӣ ва истилоҳнигории мо хоҳ-нохоҳ ғолибан бо истилоҳоти русӣ пайванд мехӯрад 

ва ҳанӯз истилоҳоти ин забон, ба хусус тарҷумаи истилоҳот аз ин забон барои истилоҳнигории 

миллии мо ба сифати заминаи муътамад хидмат мекунад. Бино бар ин, дар зер чанд асли 

истилоҳнигории тоҷикӣ, ки ба андешаи мо, ба табиати забони тоҷикӣ ва истилоҳнигории он 

созгории бештар доранд ва бархе аз ин аслҳо дар усулномаи дар боло ёдшуда низ таъкид 

шудаанд, ба доварию қазовати мутахассисону алоқамандони соҳаи истилоҳнигорӣ вогузор карда 

мешавад. Зимнан барои дарки осонтари матлаб дар баъзе маврид истилоҳоти тоҷикӣ дар қиёс бо 

истилоҳоти русӣ ифода мегардад.  

Мусаллам аст, ки истилоҳнигорӣ аслан фаъолияти огоҳонаи сохтан, пазируфтан ва мавриди 

истифода қарор додани истилоҳот мебошад. Усул ё аслҳои асосии истилоҳнигории тоҷикиро дар 

заминаи меъёрҳои аслӣ ва таърихии забон метавон аз инҳо иборат донист:  

Асли 1. Истифодаи босамар аз калимаҳои захираи луғавии забони тоҷикӣ, ки дар осори 

илмию адабии ниёгон ё дар забони зиндаи мардум маҳфуз мондаанд ва маънои истилоҳро ба 

пуррагӣ ифода мекунанд. Масалан: замин, осмон, ситора, кӯҳ, дара, чашма, дарё, садаф, 

нуқра, бузургӣ, сафеда, биринҷӣ, заъфарон, гаҳвораҷунбон, шудгор, ҳастӣ, сулола ва ғ.  

Асли 2. Ба маънии истилоҳи мушаххас кор бастани вожа ё калимаҳое, ки дар забон маъмул 

мебошанд. Бо истифода аз ин асл ба дӯши калимаҳои маъруф ё номаъруфи забон бори ифодаи 

маънии истилоҳи мушаххас гузошта мешавад. Масалан: бозор (бозори пул, бозори мол, бозори 

кор, бозори коғазҳои қиматнок, иқтисоди бозорӣ), девон (девони вазирон), бозаргонӣ 

(бизнес), бозаргон (бизнесмен) ва ғ. 
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Асли 3. Сохтани истилоҳи нав бо риояи қатъии қолабҳои таърихии калимасозӣ ва 

иборабандии забони тоҷикӣ. 

Дар ин асл ҳамаи шеваҳои шашгонаи калимасозии тоҷикӣ, яъне 1) шеваи сарфӣ: а) сохтани 

калима бо пешванд; б) сохтани калима бо пасванд; 2) шеваи наҳвию сарфӣ: а) сохтани калимаҳои 

мураккаб; б) сохтани калимаҳои мураккаби омехта; 3) шеваи сарфию наҳвӣ, яъне аз як ҳиссаи 

нутқ ба ҳиссаи дигари нутқ гузаштани калима бидуни вандафзоӣ ва ё воситаи дигар, ки ин 

шеваро дар забоншиносӣ вогардонӣ (конверсия) ва ҷотабдилӣ (транспозитсия) низ мегӯянд; 4) 

шеваи луғавию наҳвӣ, яъне ба вожаи мураккаб табдил шудани ибораи изофӣ; 5) шеваи луғавию 

маъноӣ ва 6) калимасозӣ тавассути ихтисора мавриди истифода қарор доранд. 

Илова бар ин дар забони тоҷикӣ боз як шеваи хоси наҳвии истилоҳсозӣ – сохтани 

ибораистилоҳҳо: а) сохтани ибораҳои истилоҳии изофӣ ва б) сохтани ибораҳои истилоҳии 

пешояндӣ низ мавҷуд аст. 

Аз ин хотир шеваҳои асосии истилоҳсозии тоҷикӣ аз инҳо иборат дониста мешаванд: 

1) шеваи сарфӣ ё вандафзоӣ: 

а) сохтани истилоҳ бо пешванд: абарсахт (сверхпрочный), абарсадо (гиперзвук), абармард 

(сверхчеловек), андарёфт, барсӯ, беандоза, боздошт, фаросавт, фурӯсӯ, ҳамчанд, норост, 

нопазиро, по(д)заҳр ва ғ.; 

б) сохтани истилоҳ бо пасванд: гӯша, даҳа, овеза, асбак (чека), хиштак (диоптр), раванда, 

хазанда, дарозо, жарфо, паҳно, гардон, нуҳгона (ададҳои нуҳгона, яъне ададҳои аз 1 то 9), 

ҷисмонӣ, дарёбор, астурлобгар, расадгоҳ, тиҳигоҳ, сангистон, шӯристон, варзиш, якӣ, 

сардсер, гармсер ва ғ.; 

2) шеваи наҳвию сарфӣ: 

а) сохтани истилоҳоти мураккаб: буновар (абцесс), говмеш, дупайкар, сангпушт, 

туршширин, дарозмиёна, донишнома, тандуруст, ёддошт, сурхраг, сесӯ, ҳазорпо, сарсом, 

мардумгиёҳ, ситораёб, шаборӯз, шоҳбалут ва ғ.; 

б) сохтани истилоҳоти мураккаби омехта: уштурговпаланг, бодреса, модаронбӯ, 

сангберуноранда (гиёҳ), дувоздаҳангуштӣ (рӯда) ва ғ.; 

3) шеваи сарфию наҳвӣ, яъне маънои истилоҳ пайдо кардан ҳангоми аз як ҳиссаи нутқ ба 

ҳиссаи дигари нутқ гузаштани калима бидуни вандафзоӣ ва ё воситаи дигар: нимбурид, пурӣ, 

ростпаҳлу (аз сифат), истода, овеза, орамида, баранда, гарданда, гиранда, раванда, паранда 

(аз сифати феълӣ), гузар, шумор (аз асоси замони ҳозираи феъл), дошт, хост (аз асоси замони 

гузаштаи феъл) ва ғ.; 

4) шеваи луғавию наҳвӣ, яъне ба истилоҳи мураккаб табдил шудани ибораи изофӣ ё 

ҷумлагуна: мурғобӣ, бӯйимодарон, дорчинӣ, нимасб, канорирӯзӣ, каноришабӣ, кичуман, 

чуманкидид ва ғ. 

Шоистаи зикр аст, ки истилоҳи гиёҳшиносии кичуман (кӣ+чу+ман) ба сурати киҷуман ба 

забони арабӣ ворид шудааст ва гунаи чуманкидид (чу+ман+кӣ+дид) ба арабӣ айнан дар шакли 

ман роа мислӣ (кӣ дид мисли ман) тарҷума гардидааст; 

5) шеваи луғавию маъноӣ, ки дар ин шева ҳодисаи ба чанд маъно истифода шудани як 

истилоҳ ба назар мерасад. Масалан, калимаи маъруфи сутун дар ҳандасаи қадим ба сифати 

истилоҳ ба маънии устувона (цилиндр) корбаст шудааст: сутуни рост (прямой цилиндр), сутуни 

каж (наклонный цилиндр); калимаи тир ба сифати истилоҳ ба маънии меҳвар (ось): тири сутун 

(ось цилиндра) омадааст. Калимаҳои сурхӣ ба маънии шиҳоб (метеор), баландӣ ба маънии 

зирва (апогей), хирман ба маънии ҳола (ореол) ба сифати истилоҳи нуҷумӣ ба кор рафтаанд. 

Ҳамчунин феълҳои костану афзудан дар илми шумор (арифметика) ба маънии ҷамъу тарҳ 

ва дар илми нуҷум ба маънии нуқсону зиёдат истифода шудаанд; 

6) шеваи наҳвӣ:  
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а) сохтани ибораҳои истилоҳии изофӣ: адади аввал, адади мураккаб, адади том, бурҷи 

гардон, касри даҳӣ, Роҳи Каҳкашон, хатти рост, инқилоби зимистонӣ, эътидоли баҳорӣ, 

ихтилофи манзар (параллакс), фалаки ҳомил (деферент), фалаки тадвир (эпитсикл), қуввати 

ёддошт, қутби шимол, дарди дандон ва ғ.; 

б) сохтани ибораҳои истилоҳии пешояндӣ: афзунӣ ба адад, доира бар шакл, шакл бар 

доира, пайванд ба паҳно ва ғ.; 

7) истилоҳсозӣ тавассути ихтисора: α-зарра, β-шуоъ, НБО-и Роғун, д.и.ф. (доктори илми 

филология), км/с ва м/с (километр/соат ва метр/сония), АМИТ (Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон), МУ СММ (Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид) ва ғ. 

 Ёдоварӣ мебояд, ки шеваҳои луғавию наҳвӣ ва истилоҳсозии ихтисораҳо дар истилоҳсозии 

тоҷикӣ ниҳоят каммаҳсул мебошанд. 

Асли 4. Истилоҳи нав бо унсури зинда ва маънодори забон сохта мешавад ва мутобиқи 

қоидаи маъмули истилоҳнигорӣ истилоҳ бояд таркибпазир буда, дар заминаи он барои сохтани 

истилоҳоти дигар имкон мавҷуд бошад. Масалан: сармоя (сармоягузор, сармоягузорӣ, 

сармоядор, сармоядорӣ, сармояфизоӣ, сармояи иҷтимоӣ, сармояи қарзӣ, сармояи аслӣ, 

сармояи эълоншуда, сармояи инсонӣ, сармояи аввалия, сармояи саҳмӣ, сармояи табиӣ, 

сармоягузории мустақил, сармоягузории дохилӣ, сармоягузории хориҷӣ, сармоягузории 

мустақим, сармоягузории воқеӣ), паймон (паймонгар, паймонкор, паймонкорӣ, 

паймоншикан, паймоншиканӣ), саҳмия (саҳмиядор, саҳмиядорӣ, саҳмияфурӯшӣ, саҳмияи 

номӣ, саҳмияи одӣ, саҳмияи имтиёздор) ва ғ.  

Сохтани истилоҳ бо калима ва унсурҳои калимасози давраҳои бостон ва миёнаи забонҳои 

эронӣ, ки маънову моҳияти худро гум кардаанд, мувофиқи мақсад дониста намешавад. 

Асли 5. Тарҷумаи дақиқи истилоҳ, яъне сохтани истилоҳоти нав бо роҳи тарҷумаи дақиқи 

истилоҳот аз забонҳои дигар, ба хусус аз забонҳои русӣ ва ингилисӣ. Масалан: заринбарг 

(золотолистник), худнавис (самописец), ашёи камбаҳову зудфарсо (малоценные и 

быстроизнашивающие предметы), сабти дугонаи ҳисобдорӣ (двойная бухгалтерская запись), 

адади дурақама (двузначное число), ҷадвали зарб (таблица умножения), бузургии мутлақ 

(абсолютная величина), вазни қиёсӣ (удельный вес), нақлиёти роҳи оҳан (железнодорожный 

транспорт), сарви ҳамешабаҳор (вечнозеленный кипарис), арзиши изофаи мутлақ (абсолютная 

прибавочная стоимость), арзиши аслӣ (себестоимость), ҳуқуқи иҷора (арендное право), 

иҷорагир (арендатор) ва ғ. 

Аслан ба тарҷумаи дақиқ ва муваффақонаи истилоҳот ноил омадан хеле душвор аст, аммо 

шарти муҳим он аст, ки ҳангоми тарҷумаи истилоҳот аз тарҷумаҳои дурушту дағал сарфи назар 

карда шавад. 

Асли 6. Тарҷумаи озоди истилоҳ, яъне сохтани истилоҳоти нав бо роҳи тарҷумаи озоди 

истилоҳот аз забонҳои дигар, ба хусус аз забонҳои русӣ ва ингилисӣ. Масалан: ҳаққи иштироки 

афзалиятнок (квалифицированная доля участия), меъёрҳои мақбул (пруденциальные 

нормативы), иқоматнома (вид на жительство), биманома (страховой полис), қарзи худтаҷдид 

(автоматически возобновляемый кредит), ва ғ. 

Асли 7. Тарҷумаи маънои истилоҳ ё сохтани истилоҳи нав бо роҳи баёни мафҳуми истилоҳ 

аз забонҳои дигар. Масалан: иқрори ихтиёрӣ (явка с повинной), рӯёнидан бо қарори суд 

(отсуждение), табақаи зерхок (подпочва) ва ғ. 

 Асли 8. Сохтани истилоҳи нав бо роҳи ҳамроҳ кардани калима ва унсуру воситаҳои 

калимасози тоҷикӣ ба истилоҳи забонҳои дигар. Масалан: дуатома (двухатомный), карбиди 

оҳан (железистый углерод), даҳанаи вулқон (жерло вулкана), оҳанубетон (железобетон) ва ғ. 

 Асли 9. Сохтани истилоҳи нав бо роҳи ба таркиби истилоҳи русӣ ё забони дигар ҳамроҳ 

кардани унсуру воситаҳои калимасози тоҷикӣ. Масалан: бонкдорӣ, бетонрез (бетонщик), 
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бомбаандоз (бомбардировщик), мошинрон (машинист), пианинонавоз (пианист), футболбоз 

(футболист) ва ғ. 

 Асли 10. Бо калимаи мураккаб ифода кардани истилоҳе, ки дар забони русӣ ва забонҳои 

дигар дар қолаби ибора таркиб ёфтааст. Масалан: садоафкан (акустический излучатель), 

садопарда (голосовая связка), ангиштсанг (каменный уголь), намаксанг (каменная соль), 

мағзпарда (мозговая оболочка), ҳароммағз (спинной мозг), сарсатр (красная строка), 

сиккахона (монетный двор), тирреша (стержневой корень) ва ғ. 

 Асли 11. Дар қолаби ибора ифода кардани истилоҳе, ки дар забони русӣ ва забонҳои 

дигар дар қолаби калима, калимаи сохта ё мураккаб таркиб ёфтааст. Масалан: ситораи думдор 

(комета), кишти дубора (пересев), кишти илова (подсев), таъсири мутақобила 

(взаимодействие), муҳлати эътибор (давность) ва ғ.  

 Асли 12. Дар ҳолатҳои истисноӣ мавҷуд будани имкони ифодаи як мафҳуми илмӣ бо ду ё 

се истилоҳи ҳаммаънои иқтибосӣ ё тоҷикӣ, дар сурати ба қоидаҳои дастурии забони тоҷикӣ 

мувофиқ будани ин истилоҳот. Масалан: Хирси Калон, Дубби Акбар, Ҳафтдодарон (Большая 

Медведица); кусуф, гирифтани Офтоб (солнечное затмение), хусуф, гирифтани Моҳ (лунное 

затмение); ҳаракат, ҷунбиш (движение); пудина, ҳулбӯй (мята); тир, меҳвар (ось) ва ғ. 

Аз ҷумла, имкон дорад дар баробари корбасти номи тоҷикии бурҷҳои дувоздаҳгона номҳои 

арабиасли ин бурҷҳо низ мавриди истифода қарор бигирад: 

1. Бара (Ҳамал); 2. Гов (Савр); 3. Дупайкар (Ҷавзо); 4. Харчанг (Саратон); 5. Шер (Асад); 

6. Хӯша (Сунбула); 7. Тарозу (Мизон); 8. Каждум (Ақраб); 9. Тирандоз ё Камонвар (Қавс); 10. 

Бузғола (Ҷадй); 11. Обрез (Далв); 12. Моҳӣ (Ҳут). 

Ё номҳои асили сайёраҳои манзумаи Офтоб, ки дар осори пешиниён истифода шуда, ба 

шеъри арабӣ низ роҳ ёфтаанд, дар баробари номҳои арабиасли ин сайёрагон истифода карда 

шаванд: Моҳ (Қамар), Кайвон (Зуҳал), Тир (Уторид), Ҳурмуз (Муштарӣ), Ноҳид (Зуҳра), 

Баҳром (Миррих).  

Асли 13. Иқтибос гирифтани истилоҳот вобаста ба табиат ва қоидаҳои дастурию овоии 

забон аз забонҳои дигар. Яъне, дар сурати мавҷуд набудани муодили тоҷикии истилоҳ ва имкон 

надоштани истилоҳсозии нав дар ин замина истилоҳ ба таври мустақим аз забони асл, ё 

ғайримустақим ба воситаи забони севум иқтибос гирифта мешавад. Масалан: академия, кумита, 

аспирант, докторант, полковник, сулфур, карбон, оксиген, ҳидроген, бонк, мониторинг, 

ҳолдинг, трансферт, форвард ва ғ.  

Муҳим аст, ки ҳангоми иқтибос гирифтани истилоҳот бояд хусусиятҳои дастурӣ ва овоии 

забон аз мадди назар дур намонад. 

Асли 14. Асли муҳимми дигари истилоҳнигории тоҷикӣ, ки ба дигар ҳама усули дар боло 

номбурда бастагии ногусастанӣ дорад, риояи шевоӣ, назокат ва фасоҳати забони тоҷикист. Яъне, 

дар забони тоҷикӣ истилоҳнигор илова бар дониши олии забонӣ бояд дорои табъи салим ва завқи 

баланди сухансанҷию суханшиносӣ бошад. Зеро, ба истиснои баъзе истилоҳоти дурушт, ки дар 

даврони мавҷудияти Шӯравӣ ва солҳои охир сохта шудааст, дар забону адабиёти илмию адабии 

бештар аз ҳазорсолаи мо истилоҳоти дурушту дағал ва душворнавису душворбаён ба мушоҳида 

намерасад. 

Умед аст, ки мутахассисону алоқамандони соҳаи забон ва истилоҳнигорӣ 

дар такмили ин усулнома кӯшиши бештар ба харҷ хоҳанд дод ва дар ин ҷода 

қадами пештар ва боз ҳам устувортар хоҳанд ниҳод. 

 

Ҳасани СУЛТОН –  

узви вобастаи АМИТ 
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МЕРОСИ НИЁГОН 
 

САҲМИ ОЛИМОНИ 

ФОРСУ ТОҶИК ДАР 

РУШДИ РИЁЗӢ ВА 

ҲАЙЪАТ 
 

Аз замони ба Осиёи Миёна омадани 

арабҳо тамоми илмҳо, аз ҷумла, илмҳои дақиқ рӯ ба таназзул овардаанд. Аммо, дар аҳди халифа 

Ҳоруннаррашид ва писари ӯ ал-Маъмун дар Бағдод нахустин маркази илмӣ - «Байтулҳикмат» 

таъсис ёфта, дар он тамоми олимон ҷамъ оварда шуданд. Мукаммалтарин китобхонаи ҷаҳонии 

он замонро таъсис додаанд, ки аксар офаридаҳои инсонӣ дар он ҷамъоварӣ шудаанд. Аксар 

олимони ин маркази илмиро форсҳо ташкил медоданд. Дар ин хонаи донишмандон Муҳаммад 

Хоразмӣ, Аҳмад Фарғонӣ, Абдулло Марвазӣ, Абдулҳамид ибни Восеъ ибни Турк Хуталӣ кору 

фаъолият доштанд. Яке аз корҳои муҳиме, ки донишмандони ин марказ барои илми ҷаҳонӣ ба 

сомон расондаанд, ҷамъ овардан ва тарҷума намудани осори олимони Юнон, Ҳинд, Чин ба 

забони арабӣ буд, ки баътар ба Европа гузашта, 

боиси инкишофи илм ва рушди он гардид. Ба 

Муҳаммад Хоразмӣ 12 асари илмӣ мансуб аст, ки 

9-тои он то имрӯз омада расидаанд. Азбаски 

забони илми ҳамонвақта арабӣ буд, аксар 

таълифоти олим ба забони арабӣ мебошанд. 

Хоразмиро дар илми ҷаҳонӣ аз рӯи асари 

«Ҳисоби ҳиндӣ» мешиносанд. Ин асар дар асри 

XII аз арабӣ ба лотинӣ тарҷума шуда, дастраси 

аврупоиён гашт. Дигар асари ӯ бо унвони «Ал-

ҷабр вал муқобила» низ асари ҷаҳонӣ маҳсуб 

меёбад. Ин асар низ аз арабӣ ба лотинӣ тарҷума 

шуда, дар Аврупо чун китоби дарсӣ истифода бурда мешуд. Бартарии ин асар аз осори олимони 

Ҳинд аз он иборат буд, ки дар он назария ва татбиқи он нишон дода шуда, аксари қоидаҳо бо 

тасвирҳои геометрӣ оварда шудаанд. Дар асар муодилаҳои квадратӣ бо ду усул: аналитикӣ ва 

геометрӣ ҳал карда шудаанд. 
Яке аз ҳамзамонони ал-Хоразмӣ, ки корҳои ӯ аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо намудааст, Аҳмад ал-

Фарғонӣ мебошад. Фарғонӣ дар асари астрономии худ «Китоб оид ба ибтидои астрономия» 
асосҳои астрономияи он замонро саҳеҳ ва аниқ шарҳ додааст. Ин асар дар асри XII шаш 
маротиба ба забони лотинӣ нашр гардида, дар Аврупо таълим дода мешуд. Аз ин асар астрономи 
машҳур Региомонтан, шоир Данте ва дигарон баҳрабардорӣ намудаанд. Дигар асарҳои олим 
«Китоб оид ба сохтани устурлоб», «Ҳисобарории ҳафт иқлим», «Ҷадвалҳо» низ дар илми ҳайъат 
аҳамияти ҷаҳониро соҳибанд. Дигар ҳамзамони Хоразмӣ Аҳмад ибни Абдулло Марвазӣ дар 
«Байтулҳикмат» кору фаъолият намуда, асарҳои «Роҷеъ ба масофаҳо ва ҷисмҳои фазоӣ» ва «Дар 
бораи давраҳои расанда» таълиф намудааст. Ӯ аввалин шуда, мафҳуми функсияи косекансро 
истифода намуда, барои он ҷадвал тартиб додааст. Дигар ҳамасрони Хоразмӣ Абдулҳамид ибни 
Восеъ ибни Турк ал-Хуталӣ, Халил ибни Абдулмалик Марғрудӣ, Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни 
Ҷобир Баттонӣ, Абулҳасан Собит Саббӣ Ҳарронӣ ибни Қурро дар инкишофи илми риёзӣ ва 
ҳайъат корҳои муҳимро ба анҷом расонида, ба ганҷинаи илми ҷаҳонӣ осори безаволи худро боқӣ 
гузоштаанд. Масалан, яке аз корҳои муҳиме, ки ибни Қурро ба анҷом расондааст, исботи аёнии 
теоремаи Пифагор ва масъалаи трисексияи кунҷ бо тарзи Архимед мебошад, ки онро то ин вақт 
касе кашф накарда буд. Давраи муҳимми инкишофи аксар илмҳо, аз ҷумла, улуми риёзӣ ва 

Оид ба пайдоиш ва инкишофи илми риёзӣ 

(математика) ва ҳайъатшиносӣ 

(астрономия) то асри VIII дар байни 

халқиятҳои эронӣ (тоҷик) маълумоти саҳеҳ 

вуҷуд надорад. Дар бораи мавҷудияти осори 

ин давра дар адабиёти ҷаҳонӣ низ ёдовар 

нашудаанд. Зеро эҳтимол нобасомониҳои 

рӯзгор, зиддият ва ҷангу хунрезиҳои пай дар 

пай осори мавҷударо ба коми нестӣ бурданд. 
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ҳайъат ба аҳди Сомониён рост меояд. Яке аз намоёнтарин олимони ин замон Абунасри Форобӣ 
мебошад, ки дар соҳаҳои фалсафа, тиб ва мусиқӣ таълифоти зиёд дорад ва корҳои пуразишеро 
ҳам дар илми риёзӣ ба анҷом расондааст. Дар олами ислом ӯро ҳамчун «Арастуи дуюм» 
меҳисобанд ва асари олим «Тафсирҳо бо китоби I-V-и Евклид» дар тарҷумаи ивритӣ (забони 
яҳудиён) то ба имрӯз омада расидааст. Ин шаҳодати он аст, ки таълифоти риёзии олим ба илми 
математикаи ҷаҳонӣ роҳ ёфтааст. Олими дигари соҳаи риёзии давраи Сомониён Муҳаммад 
Абулвафо мебошад, ки дар илми ҳисоб, геометрия ва математикаи ҳисоббарорӣ асарҳои нодир 
таълиф намудааст, махсусан, натиҷагириҳои олим дар бахши мусассалот (тригонометрия) хеле 
ҷолибанд. Абулвафо синуси сумма ва фарқи ду камонро ба воситаи синусҳо ифода менамояд, ки 
ин натиҷагирӣ дар тригонометрия аввалин мебошад. Риёзидон ва ҳайъатшиноси дигари асри X 
Муҳаммад Ҳамид ибни ал-Хидир ал-Хуҷандӣ теоремаи бузурги Фермаро (агарчанде ки ин 

теорема чанд аср баъд ба вуҷуд омад) барои ҳолати  исбот намуда буд. Ба ӯ ихтирои 

секстамта муяссар шуда буд, ки он дар расадхонаи Улуғбек воситаи асосӣ маҳсуб мешуд. 
Риёзидони бузурги асри XI Абулҳасан Алӣ Аҳмад ал-Насабӣ дар асари худ «Маълумотҳо оид ба 
арифметикаи ҳиндӣ» масоили арифметикаи амалӣ баровардани адад аз решаи квадратӣ ва кубиро 
мавриди таҳқиқ қарор додааст. Абуалӣ ибни Сино, ки ҳамчун олими энсиклопедист дар олам 
маъруф аст, дар баробари машҳур будан ба илми тиб, фалсафа, мусиқӣ, ба илмҳои табиӣ-риёзӣ: 
ҳандаса, арифметика, физика, астрономия рӯ оварда, 40 номгӯй таълифоташро ба ин илмҳо 
бахшидааст. Масъалаҳои ба назарияи ададҳо бахшидаи ӯ арзиши баланди илмӣ доранд. Ӯ ба 
геометрия машғул гардида, дар ҳалли бисёр масъалаҳои марбут ба он дастовардҳои беназирро 
соҳиб шудааст. Риёзидони маъруфи дигари асри XI Абубакр Муҳаммад ибни Ҳасан ал-Караҷӣ 
буда, асарҳояш «Китоб доир ба арифметика» ва «Алфахрӣ» ном доранд. Дар китоби «Ал-фахрӣ» 
маълумоти пешгузаштагонро доир ба алгебра ҷамъбаст гардида, бо он кашфиёти худро ҳамроҳ 
месозанд: суммаи баъзе қаторҳои арифметикиро ёфта, аз бисёраъзогиҳо решаи квадратӣ ва кубӣ 
мебарорад, радикалҳои содаи квадратӣ ва кубиро табдил медиҳад. Дар баъзе асарҳои олим 
дараҷаи номаълум то ба беохирӣ расидааст. Китоби «Ал-фахрӣ» ҳалли 250 масъалаи алгебравӣ 
ва муодилаҳои номуайянро дар бар мегирад, ки аксари онҳо маҳсули эҷоди олим буда, ба илми 
риёзии ҷаҳонӣ ворид шудаанд. 

Риёзидон ва табиатшиноси бузурги асри XI Абурайҳон Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Берунӣ ба 
ривоҷу равнақи илмҳои риёзӣ ва ҳайъат хизматҳои бузургеро ба анҷом расонидааст. Асарҳои ӯ 
«Муқаддимаи элементҳои санъати астрологӣ», «Қонуни масъудӣ» аҳамияти баланди амалиро 
моликанд. Дар китоби «Қонуни масъудӣ» теоремаи синуси сумма ва фарқи ду камон, синуси 

кунҷи дучанда ва нисф ба сухан баён ёфта, муодилаҳои намуди ва  

бо методи санҷиш ҳал шудаанд. Инчунин, дар асар оид ба трисексияи кунҷ, ҷадвали синусҳо, 
қоидаҳои интерполии хаттӣ ва квадратӣ, теоремаи синусҳо, тригонометрияи сферикӣ 
маълумотҳои дақиқ оварда шудаанд, ки дар оянда барои инкишофи илми метематикаи ҷаҳонӣ 
асос гардидаанд. Ӯ асари «Ёдгориҳои асарҳои гузашта»-ро навишта, дар онҳо солшуморӣ, иду 
ҷашнҳо ва анъанаҳои мардуми гуногуни дунёро ба таври возеҳ нишон додааст. Олим, файласуф, 
риёзидон ва табиатшинос Умари Хайём дар таърих бо рубоиёти оламгири худ маъруф бошад 
ҳам, дар математика ва ҳайъат корҳои бузургеро ба сомон додааст. Тақвими тартибдодаи ӯ бо 
номи «Тақвими ҷалолӣ» саҳеҳтарин тақвим ба шумор рафта, нисбат ба тақвими ҷорӣ 7 сония 
саҳеҳтар мебошад. Асарҳои ӯ «Тафсирҳо оид ба китоби Евклид», «Роҷеъ ба исботи масъалаҳои 
ал-ҷабр ва муқобила», ки ба масоили назарияи таносубҳо, таъминот оид ба адад ва ҳалли 
муодилаҳои кубиро бо ёрии буришҳои конусӣ баҳс мекунад, арзиши баланди илмиро соҳибанд. 
Хайём дар асари худ «Роҷеъ ба масъалаҳои ал-ҷабр ва муқобила» 19 намуд муодилаҳои кубиро 
тадқиқ намудааст. Биноме, ки бо номи Нютон маъруф аст, кашфиёти Хайём мебошад, аз ин рӯ, 
бояд биноми Хайём-Нютон номида шавад. Олими дигари машҳур Насириддини Тӯсӣ мебошад, 
ки «Ибтидо»-и Евклидро тарҷума намуда, ба он тафсирҳо навиштааст. Тӯсӣ дар асари «Шаклул 
тима» асосҳои тригонометрияи сферикиро баён намудааст, ки то ба имрӯз аҳамияти худро гум 
накардааст.  
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Дар оғози асри XV дар шаҳри Самарқанд мактаби илмии математикӣ таъсис ёфт, ки дар он 
намоёнтарин донишмандони давр Қозизодаи Румӣ, Ҷамшеди Кошонӣ, Алии Қушчӣ, 
Баҳовуддини Омулӣ, Мариои Чалабӣ ва Муҳаммад Наҷмиддинхон таҳсили илм намуда, ба 
қуллаҳои баланди он расидаанд. Яке аз шахсиятҳои хеле машҳуре, ки ҳаёти хешро ба сарфи 
тадқиқ ва инкишофи улуми риёзӣ ва ҳайъатшиносӣ намудааст, олими асрҳои XVI-XVII форс 
Баҳоуддини Омулӣ мебошад. Вай дар назди олимони бузурги замонаш таҳсил намуда, барои 
такмили савияи дониш ва ҷаҳонбинии худ ба Озарбойҷон, Хуросон, Ироқ, Сурия ва шаҳри 
Макка сафар намудааст. Дар доираи фанҳои мухталиф 22 асари илмӣ навиштааст, ки аксарияти 
онҳо ба илми математика ва астрономия бахшида шудаанд. Асарҳои математикии ӯ «Ал-
устурлоб», «Баҳр-ул-ҳисоб», «Ҷабр ва ҳандаса», «Хулосат-ул-ҳисоб» то ба замони мо омада 
расидаанд. Баҳоуддин аввалин шуда нишон додааст, ки муодилаи квадратии 

ҳангоми  будан дорои ду решаи якхела аст. Асари «Хулосат-ул-ҳисоб»-и 

олим зиёда аз 200 сол дар Ҳиндустон ва кишварҳои Аврупо чун китоби таълимӣ истифода бурда 
мешуд. Яке аз шогирдони Омулӣ Муҳаммад Наҷмиддинхон асаре дар назм бо унвонии «Рисола 
дар ҷабру муқобала» навиштааст. Дар он бори аввал вобастагии сумма ва ҳосили зарби муодилаи 

квадратии ислоҳшуда бо коэффисиентҳои назди  ва ҳадди озод нишон дода шудааст. Ҷамшеди 

Кошонӣ яке аз олимони забардасти мактаби Самарқанд буда, дар самти илмҳои математикӣ ва 
астрономӣ корҳои намоёнеро ба анҷом расонидааст, ки ҳамасрон ӯро «Птоломейи замон» ном 
мебурданд. Асарҳои офаридаи Кошонӣ «Рисола оид ба сохти устурлоб», «Зиҷи Ҳоҳонӣ», 
«Мифтоҳ-ал-ҳисоб», «Рисола дар бораи муҳити доира бар қутр», «Рисолаи сулаи-ус-само», 
«Зиҷи ҷадиди Курагонӣ» то имрӯз аҳамияти худро аз даст надодаанд ва ба олим шуҳрати ҷаҳонӣ 
додаанд. Намояндаи дигари ин мактаб Алии Қушчӣ дар инкишофи математика ва астрономия 
саҳми босазо гузошта, доир ба улуми мухталифи замонаш 21 рисолаи илмӣ навиштааст. Асарҳои 
математикии олим «Рисолаи ҳисоб», «Рисолаи Кусур», «Китоб-ал Муҳаммадин» дорои аҳамияти 
сирф илмӣ буда, ҳамчун китобҳои дарсӣ чанд аср хизмат намудаанд. Асарҳои дар илми 
астрономия таълифнамудаи Қушчӣ «Рисола фиҳал ал-шакл ал-қамар», «Ҳайъати форсӣ», 
«Рисолаи фатҳия», «Зиҷи ҷадиди Курагонӣ» низ дорои маълумотҳои саҳеҳи илмӣ буда, барои 
омӯзиши ҷирмҳои фазои Кайҳон ва қонунияти ба он алоқаманд баҳс мекунанд. 

Дар асри XVIII олими намоёни замон Муҳаммад Бадеъи Девон дар асоси омӯзиш ва 
тадқиқоти мавҷуда дар тарғиби илми риёзӣ саҳми босазо гузоштааст. Вай натоиҷи корҳои 
басомонрасонидаи худро дар китобаш «Маҷмаъ-ар-арқон» ҷамъоварӣ намудааст. Асар ба илмҳои 
арифметика, алгебра, геометрия ва астрономия бахшида шуда, дар он маълумотҳои ҷолиб баён 
шудаанд. Дар асрҳои минбаъда низ таваҷҷуҳи донишмандони форсу тоҷик ба рушди илмҳои 
дақиқ нигаронида шуда буд ва таълими ин фанҳо дар мадрасаҳо ба роҳ монда мешуд. Аз баёни 
мухтасари корҳои анҷомдодаи олимони форсу тоҷик аён мегардид, ки дар масири таърих на 
камтар аз дигар халқиятҳои дунё дар рушд ва тавсеаи илмҳои дақиқ, аз ҷумла математика ва 
астраномия (ҳайъат) саҳмгузорӣ намудаанд. Махсусияти инкишофи математика ва астрономия 
дар Шарқи Наздик ва Миёна аз он иборат буд, ки ба амалия воситаҳои ҳисоббарорӣ, омӯзиши 
ситораҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ, тартиб додани ҷадвалҳои математикӣ ва зиҷҳо алоқаманд 
буд. Бояд қайд намоем, ки қариб ҳамаи математикони аврупоии асрҳои IX-XVI то андозае зери 
таъсири математикон ва ҳайъатшиносони форсу тоҷик қарор доштанд. Корҳои математикони 
форсу тоҷик роҷеъ ба назарияи хатҳои рости параллел, инкишофи методҳои математикӣ, аз 
решаи дилхоҳ баровардани адад, комёбиҳо дар илми ҳайъатшиносӣ, муайян намудани андозаи 
Замин, тадқиқи ҳаракати Офтоб, Моҳ ва cитораҳо, тартибдиҳии зиҷи ситораҳо ва 
муҳокимасозии тақвим ва ғайраҳо ба пушрафти илмҳои дақиқ дар Аврупои Ғарбӣ 
ва дигар кишварҳо таҳаввулоти ангезандаро ба вуҷуд овард. 

 

Руҳулло ҲУСАЙНОВ – омӯзгори  

 мактаби №52, шаҳри Кӯлоб 
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ТАФСИР 
 

САНЪАТҲОИ БАДЕӢ 

ВА ШИНОХТИ 

МАЪНӢ 
 

Ин чӣ гуна дили аз тангӣ кучак (ин 

сифат ҳеҷ гоҳ хурдии дили тавсифшударо ишора карда наметавонад!) будааст, ки чашми мӯр бо 

хурдӣ пеши он мисли баҳр бошад, ки дар ҷайби ҳубоби он осмон бо ҳама вусъати беинтиҳояш 

биғунҷад? Оё ба заррабини пуриқтидортарини электронии муосир чунин дилро, ки дар қиёс бо 

чашми мӯру баҳру ҳубоб ва осмон Кайҳони беинтиҳо нисбат ба зарраи хурдарин –электрону 

протонҳои таркиби атом ҳам бамаротиб хурдтар хоҳад буд, дидан мумкин бошад? Чунин дил он 

қадар кучак хоҳад буд, ки гӯё нест! Ба худ 

«Бедил» тахаллус гирифтани муаллифи байт 

шояд аз ҳамин маъност? 

Тасаввур кардани чунин дили хурд дар 

зеҳни ягон нируманд ва гиротарин ҳам 

намеғунҷад. Агар Бедил дили аз ғусса 

тангомадаашро қиёсан бо чизи дигар, фарз 

кардем, бо резакоҳи дар паҳнои дашти 

беканор ва бесарубуни аз Саҳрои Кабир ҳам 

фарохтар афтода тасвир мекард, кучакии 

онро тасаввур кардан осонтар мебуд. Байти 

боло дар мавриди ғуссаю дилтангист. Гирем, 

байти дигари Бедилро дар мавриди шодию 

нишоти беинтиҳо, ки бо расидан ба ҳавою 

ҳавасҳои хушоянд фаро расида, дилро огандаи фараҳу сурур месозаду вусъат мебахшад: 

Нуҳ фалак дар вусъатободи дили девонаам 

Ҳамчу халхоле, ки дар пойи магас тангӣ кунад. 

Дар ин байт, ки Бедил дар муболиға кардан доди суханро додааст, акси муболиғаи боло дида 

мешавад. Ин чӣ дили бовусъатест, ки нуҳ фалак – Офтоб бо сайёраҳои гирдаш ва ситораҳои 

осмон назди он чун халхоле бошад, ки дар пойи магас тангӣ кунад? Нуҳ фалак дар қиёс бо 

вусъати дил мисли халхоли ба пойи магас танг бошад, он дил чӣ дили бузургест! Агар фарзанд 

дар маркази чунин дили бузург бошаду хоҳем, ки ба канори он бирасем, кас на ин ки бо воситае 

ба тезии аз суръати рӯшноӣ чанд карат зиёд ҷисман, балки бо тасаввури нерумандтарин ҳам дар 

як лаҳза расида наметавонад ба он канори дил. 

Оё ҳама шодию сурур, хурсандию хушҳолӣ, ҳар болидарӯҳии дигари бани башар ва ҳама 

ҷонзодҳоро, ки аз оғози таърих то имрӯз зоҳир шудаанд ва то рӯзи растохез ба зуҳур хоҳанд 

пайваст, ба сурати ҷисм дарорем ва ҳамаро ба ҳам орем, як гӯшаи хурди вусъатободи дили 

девонаи Бедилро ишғол мекарда бошад!? Нанотехнологияи муосир пеши чунин ташбеҳҳои 

муболиға ҳеҷ будагист. 

Ҳоло гап сари ишорае нест, ки кадоме аз ин муболиғаҳо дар ниҳояти боварнокарданӣ ва 

тасаввурношуданӣ аст. Муболиғаи дигари Бедил, ки бар асари оҳи аз лаб фосилае нарафта 

ларзидани дили кӯҳро дидааст, аз ду муболиғаи зикршуда монданӣ надорад: 

Оҳаш аз лаб наҷаста фосилае, 

Ҳеч дар тасаввуру хаёлам ғунҷонда 

наметавонам, ки чунин тасвири аз 

дараҷаи олии муболиға – ғулувв хеле 

болотар ба зеҳн менишаста бошад: 

Дилам аз ғусса танг омад, ки чашми  

мӯр пеши ӯ 

Бувад баҳре, ки дар ҷайби ҳубобаш  

осмон ғунҷад. 
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Тофт бар қалби кӯҳ зилзилае. 

Агар оҳ аз лаб фосиалае нарафта, дар кӯҳ зилзила ангехта бошад, ба кӯҳ расад, чӣ мешавад? 

Қувваи ҳама тӯфону гирдбодҳои харобиовар, ки аз пеши роҳаш ҳама чизро рӯфта ва 

дарахтони азимро решакан мекунад, оби баҳрҳоро боло мебардорад ва ҳама ҷондору беҷони 

сари роҳашро бетафовут бо ҳам омезиш дода, ба осмон боло мекунад, ба ҳам ояд ҳам, назди 

чунин оҳ ҳеҷ будагист. Модом ки чунин бошад,… ҳодисаи пайомадро тасаввур кардан 

душвор аст. Тасаввури ҳодисаи пайомадро на ҳар ақлу ҳис ва зеҳну идрок дар худ ғунҷонда 

метавонад. 

Муболиғаҳои ҳазрати Бедил бо ин се муболиғаи хотирмон маҳдуд намешавад. Гирем 

байти зерини ӯро, ки дар истифодаи муболиға шабеҳи ду байти аввал аст: 

Чу гавҳар диққати фаҳмам бурун афканд з-ин дарё, 

Ба худ ғунҷидаам чандон, ки дар олам намеғунҷам. 

Оё болидан ва нозидан аз гавҳари маънӣ суфтан дар ҳар шеъри худ болотар аз ин тафохур 

буда метавонад? 

Ҳатто Саъдиву Ҳофиз барин бузургворон дар мавриди болишу нозиш аз эҷоди худ ба 

гуфтани чунин сухане ҷуръат накардаанд... 

Бедили халлоқулмаонӣ дар як байти дигари худ ба мазмуни байти боло мувофиқ карда, 

хитобан ба муддаие гуфтааст: 

Зи авҷам гар тавонӣ сар кашидан, 

Фалак гардӣ ба андози хамидан. 

Яъне, агар ту ба авҷи маънипардозиҳои ман расида тавонӣ, дар ҳолати хамидан бо сару 

синаи худ осмоне ба олами маъниҳо хоҳӣ гардид. Зермаънии байт ин аст, ки Бедил мазмуни 

асарҳояшро аз миқёси тасаввуршуданӣ баландтар донистааст. Чунин мушкилписандиҳо дар 

тасвир ва печиши хаёл ба чиз ва ҳолатҳои тасаввурношуданӣ аст, ки сабки эҷодии Бедилро 

душворфаҳм, душворҳазм ва мушкилнамо донистаанд... 

Бедил дар инчунин муболиғасозӣ танҳо нест. Тасвироте, ки ба ақл рост намеояд ва дар 

тасаввур намеғунҷад, дар “Шоҳнома” низ, хусусан дар тасвири майдони корзор, фаровон ба 

чашм мерасад. Муболиғаи дар байти зерин истифодакардаи Фирдавсии аз сухани равони 

манзум кохе баланд пайафганда аз муболиғаҳои Бедили дар баёни мазмун мушкилписанд чӣ 

камӣ дорад? 

Зи сумми сутурон дар он паҳндашт  

Замин шаш шуду осмон гашт ҳашт. 

Яъне, аз даводав ва пой кӯфтани аспону шутурон ва филони ҷангӣ дар он паҳндашт як 

қабати замин ба сурати чанг бархоста рафта ба осмон часпид... 

Мурод аз навиштор ва муҳокимаи боло чист? 

Муболиғаю ташбеҳҳои содаю мураккаб ва дигар тобишҳои сухан, ба истилоҳ санъатҳои 

бадеӣ, тасаввур, тафаккур ва тахайюлро сайқал медиҳанд, ақлро гиро ва расо месозанд... 

Хонанда дар раванди камолёбии маънавиаш ҳамин гуна ташбеҳоту муболиғаҳоро дар 

муқоиса бо чизҳои бо панҷ қувваи ҳис даркшаванда аз сода ба мураккаб фаҳмида-фаҳмида, ба 

омӯзиши мураккабтарин ва душвортарин фановариҳои муосир омода хоҳад шуд. Агарчи ин 

даъво бодабдаба ва мутантан садо дод, чун нек мулоҳиза намоем, хоҳем дарёфт, ки андарун 

ҳақиқати устувору қавӣ дорад. 

 

Абдуғанӣ МУҲАММАДИЕВ – 

омӯзгори мактаби №29,  

ноҳияи Деваштич 
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ОЛИМОНИ МО  

 

ҚИССАИ ЗИНДАГИИ 

БОНУИ ҶАСУРИ 

ВОРУХӢ 
 
Эргашбой Ашӯров аз беҳтарин 

омӯзгорони синфҳои ибтидоии деҳаи 
Ворухи Исфара дар солҳои 60-70 –уми асри 
пор буд. Аз ояндаи дурахшони тифли навзод 
пай бурдагӣ барин, таваллуди духтарчаи 
аввалин дар хонадон хурсандии калон овард. 
Барно ном мондан ба тифл садои дили 
падару модар буд. Мехостанд духтарашон 
ҳамеша ҷавон бимонад. Ва ҳамин тавр ҳам 
шуд. Муаллима имрӯз 70-сола мешавад, 

аммо чеҳра ифодагари синнаш нест, кору фаъолият, қадду қомат, ҳарфу садо, чашм нарасад, 
комилан бардам, дилкаш ва ҷаззоб. Вақте Барно ба мактаб қадам ниҳод, ҳеч гумон намекард, ки 
падар устоди аввалинаш мешавад. Ин буд, ки ба падараш 
чун дар хона “додо” гуфта муроҷиат мекард. Падар ба ӯ 
вақте фаҳмонд, “дигар додои ман намешавед?” гуфта, инони 
гиряро сар дод. Падараш бисёр устоди оромтабиат буд, 
шӯхиву қайсарии ҳамсинфон қаҳру алами Барноро меовард, 
аммо барои падар ин ҳолат муқаррарӣ менамуд. Баъди 
хатми “Алифбо” муаллим-падар ҳамаи шогирдонро ба 
шеъразёдкунӣ ҷалб мекард, Барно имконияти бештар дошт, 
чун муаллим дар хонаашон буд ва метавонист аз шеърхонии 
падар-муаллим истифода барад. Таассуроти Барно аз 
устодонаш ниҳоят зиёд ва самимист. Бубинед, ки чӣ мегӯяд: 
“Муаллимони деҳотии ман галстук надоштанд, худнамоӣ 
намекарданд, аммо дониш ва маҳорату малакаи хуби касбӣ 
доштанд.” Ин баёни муаллима мисраи Абдураҳмони 
Ҷомиро ба ёд меорад, ки гуфта: “Кор шамшер мекунад, на ғилоф!” Бо чунин меҳру эҳтиром то 
имрӯз аз устодонаш, ки дар такмили дониши филологӣ ба ӯ мусоидат кардаанд, ба мисли 
Эргашбой Ашӯров, Мирзофайёз Нусратов, Сафарбой Бобоазизов, Саъдуллохон Наимбоев зиёд 
ёд мекунад. 

Ӯ аз авалин духтарони Ворух буд, ки дар назди худ мақсад гузошт, баъди хатми мактаби 
миёна таҳсилро идома диҳад, аммо падару модар комилан иҷозати ба Душанбе рафтанаш 
намедоданд. Ба Омӯзишгоҳи касбӣ-техникии шаҳри Конибодом барои омӯхтани касби дӯзандагӣ 
дохил шуд, муддате кор кард, ки ӯро ва аз он ҷо барои такмили касб ба пойтахт фиристоданд. 
Имконияти беҳтарин барои дохилшавӣ ба донишгоҳ ёфта, пинҳонӣ омода шуд. Боз ҳам волидон 
бо баҳонаи бемории модар ӯро аз роҳ баргардонданд. Мақсадаш, ки ҷиддӣ буд, бо ҷасорат ба 
кумитаи комсомоли шаҳри Исфара муроҷиат кард ва имкон ёфт ба факултаи филологияи тоҷики 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шавад. Падару модар азми ӯро дида, дигар монеъгӣ 
накарданд. 

Беҳтарин паҳлуи кори Барно Ашӯрова дар даврони донишҷӯӣ хондан аз ҳисоби меҳнати 
худаш буд. Муддате дар корхонаи дӯзандагии “Зайнаббибӣ” кор карда, баъдтар дар мактаби 
№53-и пойтахт ба ҳайси сарпешоханг фаъолият намуд, шабона таҳсил мекард. 

Рӯзҳои бади Ворух ба чашми муаллима 

хоб намеомад, якзайл дар даст телефон 

даме занг мезад, даме ба иттилои фейсбук 

назар мекард. Нороҳатияшро дар фазои 

маҷозӣ зиёд мушоҳида карда, барои ӯ ва 

дигар дӯстони исфарагиям нороҳат 

мешудам. Тифоқо ба қавле, дидор тоза 

кардем, муаллима ба коре ба идораи мо ҳам 

ташриф оварда, сари моро ба осмон 

расонид. Суҳбате кардем, аз ину он, аз 

зиндагӣ, аз дӯстон, аз кор, аз ин фазои 

маҷозие, ки сайри доимиро дар он хоставу 

нохоста пеш гирифтаем. Шинос шудан ба 

зиндагиномаи муаллима диққатамро 

бештар ҷалб кард. Чанд лаҳзае, ки бароям 

ҷолиб намуд, рӯйи сафҳа омаданд. 
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Он чизи дигаре, ки дар ҳаёти муаллима барои ҷавонон омӯзанда аст, интихоби ҳамсари 
ҳаётияш аст. Ин интихоби тасодуфӣ ва ғайричашмдошт дар зиндагӣ барояш хеле арзишманд 
гардид. Ба нақли худи ӯ, устод Усмонҷон Ғаффоров ба онҳо дарс медодаанд. Шавҳараш 
Акбаралӣ Ҷабборов, ки аз ҷавонони хуштабъу шӯхтабъи курсашон буд, ба хондан чандон майл 
надошт. Устод, ки ба донишу фаъолияти Барно эътимод дошт, ӯро масъули ба дарс омода 
шудани ин ҷавон донист. “Агар ин дафъа Акбаралӣ Ҷабборов ба дарс бе тайёрӣ ояд, баҳои “2”-ро 
дар пешонии ту мемонам”, - ба эътирози Барно нигоҳ накарда бо сиёсат гуфт устод. Барно бо ин 
ҳамкурсаш ба китобхона мерафтанд ва дарс тайёр мекарданд. Аммо ин ҷавон ба ҷойи ба китоб рӯ 
овардан ба Барно бештар менигарист ва мегуфт: “Чаро ту дигархелӣ?” Ҷавон наметавонист 
фаҳмад, ки чаро. Барно духтари бас содаи деҳотӣ, дили беғаш, чеҳраи табиӣ, рафтору гуфтори 
табиӣ дошт, сохтакориро намедонист, на дар либоспӯшӣ, на дар муносибат ва на дар таҳсилу 
кор. Дарстайёркунӣ сабаби пайдо шудани ишқи бузурге гардид, ки маҳсули он чор фарзанд ва 45 
соли зиндагии якҷоя бо шавҳар гардид. 

Муаллима аз аввал дӯстони хубе интихоб кард: Бону Усмонова (Пулодовна), собиқ раиси 
кумитаи иттифоқи касабаи маорифи шаҳри Душанбе, Нурбибӣ Ниёзмамадова, собиқ директори 
Маркази такмили ихтисоси шаҳр, Маҳбуба Нуридинова, собиқ сардори раёсати маорифи шаҳри 
Душанбе, Саодат Майдонова собиқ директори мактаби №88, ки ҳар кадом солиёни дароз дар 
соҳаи маориф софдилона хизмат карданд.  

Барно Ашӯрова муаллимаи ғамхор ва олимаи хубест. Дар соҳаи маориф зина ба зина рушд 
кардааст: омӯзгор, методисти шуъбаи маорифи ноҳияи Сино, мудири кабинети забон ва адабиёти 
тоҷики Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони пойтахт, муаллими калони кафедраи 
филологияи тоҷик ва муовини ректор оид ба корҳои тарбияи ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода, 
мутахассиси пешбари идораи муассисаҳои таҳсилоти умумии ВМИҶТ, сармутахассиси 
Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф, мудири кафедраи педагогика ва психологияи 
ДҶТИБКМ, мудири кафедраҳои педагогика ва психология, методикаи таълим ва дотсент 
кафедраи методикаи таълими ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода.  

Дар давоми 50 соли фаъолияти кориаш дар соҳаи маориф 1 монография, 1 дастури тарбиявӣ, 
1 курси лексия ва машғулиятҳои амалӣ аз фанни методикаи таълими адабиёти тоҷик, 2 курси 
лексия ва машғулиятҳои амалӣ аз фанни методикаи таълими забон ва адабиёти рус дар 
ҳаммуаллифӣ, 18 дастури таълимӣ ва тарбиявӣ (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) дар ҳаммуаллифӣ ва 
зиёда аз 40 номгӯй лавҳа, ҳикоя, очерк, мақолаҳои илмию методӣ ва таълимию тарбиявияш ба 
табъ расидаанд. Таваҷҷуҳи ӯро масъалаҳои мубрами соҳа ҷалб намуда, дар матбуоти даврӣ 
фикру андешаҳояшро пайваста менависад. “Чаро ҷавонон ба касби омӯзгорӣ майли камтар 
доранд?”, “Ҳусни баёни омӯзгорон ислоҳталаб аст”, “Нақши таҷрибаомӯзии педагогӣ дар 
ташаккули омӯзгорони оянда” аз ҷумлаи навиштаҳои ҷолиби ӯ буда, дар шароити имрӯза 
аҳамияти бештар доранд.  

Барно Ашӯрова соли 2006 таҳти роҳбарии академик И. Обидов дар мавзӯи «Ташаккули 
арзишҳои умумибашарии хонандагони мактабҳои типи нави ҶТ” рисолаи номзадӣ дифоъ намуд. 
Шодӣ Раҷабзод, адиб ва рӯзноманигори шинохта дар суҳбат аз фаъолияти хуби муаллима ёдовар 
шуда, иброз намуд, ки ҳанӯз дар замони Шӯравӣ дарсҳои муаллима аз тариқи телевизиони 
марказии ҷумҳурӣ (Барномаи “Студияи “Дониш”) пешниҳоди хонандагони муассисаҳои 
таҳсилоти миёна мегаштанд ва ихлосмандони зиёд доштанд.  

Муаллима инсони бофарҳанг, ботамкин, ботаҷриба, хушмуомила, самимӣ ва миёни 
ҳамкорону шогирдон соҳибэътибор аст. Маҳорати хуби ташкилотчигияш побарҷост. Барно 
Ашӯрова барои меҳнатҳои пурсамараш дар соҳаи маориф бо нишони “Аълочии маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», унвони муаллим-методисти дараҷаи олӣ ва як қатор ифтихорномаҳои 
соҳавӣ сарфароз гардидааст. 

Ба чеҳраи муаллима менигарам, дар чашмони меҳрбораш нуру шукӯҳи касби омӯзгориро 
мебинам, дурахши нигоҳи муаллима қалбҳоро ба зиндагӣ гарм нигоҳ медорад. Ин меҳру 
садоқату дурахш поянда бод! 

Саидаи ФАЗЛ –  
Аълочии  матбуоти Тоҷикистон 
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Д А Ъ В А Т 
 

ТАРЃИБИ ОБУНА 
 

Муштариёни азиз! 
Оё медонед?  
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти 

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

 
ШИНОХТАНИ МАЌОМИ МАОРИФ 
ЧУН ОМИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

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

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар 

мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил 

мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои 

маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра баред. Обуна шудан ба маљалла 
шарти муњимми расидан ба њадафњост.  

 «Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 
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