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

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

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

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

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

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

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

 
 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

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

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

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

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

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
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20 СОЛИ 

СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ 
 

ҲАМКОРӢ БАҲРИ 

СУБОТ ВА ШУКУФОӢ 
  

АМИТ «ХОВАР»: — Муҳтарам 

Ҷаноби Олӣ, солгард фурсатест, ки аз 

гузашта ёдовар шавем, имрӯзро арзёбӣ 

намоем ва ба оянда назар андозем. Шумо 

дар сароғози таъсиси СҲШ қарор доштед. 

Ин созмони минтақавӣ чӣ гуна ба вуҷуд 

омад? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Ҳамааш, гуфтан 

мумкин, расо чаҳоряк аср муқаддам — 

аз муколамаи фаъоли сарони давлатҳо 

оғоз пазируфт. Соли 1996 дар шаҳри 

Шанхайи Чин нахустин мулоқоти 

сарони панҷ давлат — Қазоқистон, 

Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва 

Чин баргузор шуд, ки зимни он 

Созишнома дар бораи таҳкими эътимод 

дар соҳаи ҳарбӣ дар минтақаи марзӣ ба 

имзо расид. Маҳз дар асоси 

Созишномаи мазкур механизми 

минтақавии ҳамкорӣ бо номи 

«Панҷгонаи Шанхай» ба вуҷуд омад. Пас аз як сол, соли 1997, дар Москва мо Созишнома дар 

бораи коҳиши мутақобилаи неруҳои мусаллаҳ дар минтақаи марзиро имзо кардем. 4-5 июли соли 

2000 дар Душанбе мулоқоти панҷум ва охирини сарони давлатҳои “Панҷгони Шанхай” баргузор 

гардид ва дар эъломияи ниҳоии он муқаррароте дарҷ шуда буд, ки ба сохтори минтақавии 

ҳамкории бисёрҷониба дар соҳаҳои гуногун табдил додани “Панҷгонаи Шанхай”-ро пешбинӣ 

мекард. Баъдан, 14-15 июни соли 2001 дар Шанхай дар саммити сарони Қазоқистон, Чин, 

Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон таъсиси аллакай як сохтори бисёрҷонибаи шаш 

давлат — Созмони ҳамкории Шанхай эълон карда шуд. 

Ҳамин тавр, метавон хулоса кард, ки маҳз мулоқоти сарони давлатҳои “Панҷгонаи Шанхай” 

дар Душанбе ба таъсиси СҲШ заминаи мафҳумӣ гузошт. 

АМИТ «ХОВАР»: — Моҳи июни соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург Хартияи СҲШ 

ба имзо расид, ки он санади асосии Созмон маҳсуб меёбад. Тибқи ин санад ҳадаф ва 

вазифаҳои асосии СҲШ аз чӣ иборатанд? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Воқеан, Хартияи СҲШ санади таърихиест, ки барои Созмон аҳамияти 

муайянкунанда дорад. Он ҳадафҳо ва самтҳои асосии ҳамкориро муайян карда, барои фаъолияти 

Созмон заминаи боэътимоди ҳуқуқӣ гузошт. Дар Хартия се самти асосии фаъолият, ки пешрафти 

рӯзафзуни моро дар доираи иттиҳод таъмин мекунанд, муайян шудаанд. Инҳо — ҳамкорӣ дар 

соҳаҳои сиёсат ва амният, дар соҳаи иқтисод ва дар соҳаи ҳамкории фарҳангию гуманитарӣ 

17 июн ба таъсиси Созмони ҳамкории 

Шанхай расо 20 сол пур шуд. Соли 2021 дар 

Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон раисӣ мекунад. 

Раёсати ҳозира аз рӯи ҳисобҳо сеюмин 

раёсати давлати мост, ки ба 20-умин 

солгарди таъсисёбии ин Созмон рост меояд 

ва таҳти шиори «20 соли СҲШ: ҳамкорӣ 

баҳри субот ва шукуфоӣ» баргузор мешавад. 

Ба ин муносибат Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба саволҳои 

Агентии миллии иттилооти Тоҷикистон 

«Ховар» посух доданд. 
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мебошанд. Тибқи Хартия ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии СҲШ аз таҳкими эътимоди тарафайн, 

дӯстӣ ва ҳамсоягии нек, ҳифз ва таҳкими сулҳ, амният ва субот дар минтақа, муқовимати 

муштарак бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм дар ҳама гуна зуҳуроти онҳо, мусоидати 

ҳамаҷониба ва мутавозин ба рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар минтақа, дастгирӣ ва 

рушди муносибатҳо бо дигар давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ иборат мебошанд. Бояд 

тазаккур дод, ки имрӯз давлатҳои аъзои СҲШ дастурамали муқарраркардаи сарварони давлатҳо 

— бунёдгузорони созмонро мунтазам татбиқ менамоянд. 

АМИТ «ХОВАР»: — Минбаъд СҲШ чӣ гуна рушд кард? Кадом рӯйдодҳои минбаъдаро 

дар ҳаёти ташкилот метавон муҳим арзёбӣ намуд? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Қабл аз ҳама, мехоҳам зикр намоям, ки соли 2007 кишварҳои СҲШ 

Созишнома дар бораи ҳамсоягии неки дарозмуддат, дӯстӣ ва ҳамкориро ба имзо имзо 

расониданд. Ин хеле муҳим аст. Қадами дигари муҳим дар самти рушди СҲШ ҷаласаи Шӯрои 

сарони давлатҳо дар соли 2005 буд, ки дар он якбора ба ду давлати абарқудрати Осиё — 

Ҳиндустон ва Покистон мақоми нозир дода шуд ва пас аз дувоздаҳ сол онҳо узви комилҳуқуқи 

ин Созмон шуданд. Бо мурури замон Муғулистон, Беларус, Афғонистон ва Эрон низ мақоми 

нозир, Арманистон, Озарбойҷон, Туркия, Камбоҷа, Непал ва Шри-Ланка мақоми шарики 

муколамаро гирифтанд. Инчунин беш аз даҳ давлат барои ширкат дар СҲШ ба ҳайси нозир 

муроҷиат кардаанд, ки дар байни онҳо Украина, Арабистони Саудӣ, Қатар, Исроил ва дигар 

давлатҳо ҳастанд. Яъне, СҲШ аз ҷиҳати ҷуғрофӣ тавсеа ёфт ва ин имкон дод, ки нуфузи ин 

Созмон дар арсаи ҷаҳонӣ боло равад. 

АМИТ «ХОВАР»: — Ҷаноби Олӣ, лутфан бигӯед, ки дар ҳоли ҳозир Созмон чӣ гуна 

имкониятҳоро дорост ва он имрӯз дар харитаи геополитикии ҷаҳон ба чӣ сурат намоён 

мешавад?  

ПРЕЗИДЕНТ: — Худатон мулоҳиза кунед: қаламрави СҲШ, бо шумули давлатҳои нозир, 

аз уқёнуси Атлантика то уқёнуси Ором ва аз уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ то уқёнуси Ҳиндро, ки 

беш аз 60 фоизи қитъаи Авруосиёро дар бар мегирад ва дар ин қаламрав, ки беш аз 34 миллион 

километри мураббаъро ташкил медиҳад, зиёда аз 3 миллиард нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. Ин 

тақрибан нисфи аҳолии кураи Замин аст. 

Пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки бист сол барои таърих муддати начандон тӯлонист, вале дар ин 

муддати кӯтоҳ СҲШ тавонист эътирофи байналмилалиро ба даст оварад ва ба платформаи 

муваффақи ҳамкории бисёрсоҳавӣ табдил ёбад. Дар тӯли ин солҳо заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии 

Созмон ташаккул ва мунтазам такмил ёфта, заминаҳои мустаҳками институтсионалии он ба 

вуҷуд оварда шуданд. Имрӯз СҲШ иштирокчии бонуфуз ва масъули низоми муосири 

муносибатҳои байналмилалӣ мебошад, ки дар таъмини сулҳ ва амният, ҳалли низоъҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ танҳо бо роҳҳои сиёсию дипломатӣ дар асоси принсипҳои баробарӣ, 

эҳтироми соҳибистиқлолӣ, тамомияти арзӣ ва дахолат накардан ба корҳои дохилии давлатҳо, 

даст кашидан аз истифодаи неру ё таҳдиди истифодаи он саҳми худро мегузорад. Хуллас, 

Созмон дар тӯли як муддати аз рӯи меъёрҳои таърихӣ нисбатан кӯтоҳ ба омили муҳим дар 

сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ табдил ёфт. 

АМИТ «ХОВАР»: — Тавре медонем, Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025, ки аз рӯи 

натиҷаҳои саммити Уфа дар моҳи июли соли 2015 қабул шуд, самтҳо ва уфуқҳои 

таҳаввулоти минбаъдаи Созмонро муайян мекунад. Ба назари Шумо, дар ин санад чӣ чиз 

калидӣ аст? 
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ПРЕЗИДЕНТ: — Дар Стратегия зикр шудааст, ки кишварҳои СҲШ ба ҳуқуқи интихоби 

роҳи рушди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бо дарназардошти таҷрибаи таърихӣ ва 

хусусиятҳои миллии ҳар як давлат, мусоидат ба муколамаи байни тамаддунҳо, сулҳ, пешрафт ва 

ҳамоҳангии умум эҳтиром мегузоранд, принсипҳои дахолат накардан ба корҳои дохилӣ, 

эҳтироми соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узви СҲШ-ро ба роҳбарӣ мегиранд ва 

истифодаи чораҳои фишори якҷонибаро бе тасдиқи Шӯрои Амнияти СММ дастгирӣ намекунанд. 

Ин яке аз бандҳои муҳими ҳуҷҷати мазкур мебошад. 

Дар баробари ин, фаъолияти СҲШ минбаъд низ ба муқобили кишварҳои сеюм ва 

иттиҳодҳои онҳо равона карда намешавад. Давлатҳои аъзо аз рӯи принсипи роҳ надодан ба ҳама 

гуна амалҳои ғайриқонунии бар зидди манфиатҳои СҲШ равонашуда, ки дар Хартияи СҲШ сабт 

шудаанд, амал менамоянд. Инчунин, кишварҳои СҲШ тасмим гирифтаанд, ки ба ҷомеаи ҷаҳонӣ 

барои аҳамияти баробар додан ба «ҳама намуди ҳуқуқи инсон, аз ҷумла ҳуқуқ ба рушд» кумак 

кунанд. Тавре дар Стратегия гуфта шудааст, ба ҳамкорӣ дар мубориза бо фаъолияти 

ташкилотҳои байналмилалии террористӣ, ки ба ҷалби шаҳрвандони кишварҳои узви СҲШ ба 

гурӯҳҳои террористӣ, сепаратистӣ ва экстремистӣ равона карда мешаванд, диққати махсус дода 

мешавад. Кишварҳои СҲШ ба паҳншавии ғояҳои ифротгароӣ ва ҷудоихоҳӣ, пеш аз ҳама дар 

байни ҷавонон, муқовимат намуда, ҷиҳати пешгирии ифротгароии динӣ, миллатгароии хашмин, 

таҳаммулнопазирии қавмӣ ва нажодӣ тадбирҳо меандешанд. Дар соҳаи таъмини амният ва 

суботи минтақавӣ, илова бар мубориза бо терроризм, инчунин мубориза бо гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳ, маводи ҳастаӣ, ҷинояткории фаромарзӣ, муҳоҷирати 

ғайриқонунӣ ва хариду фурӯши одамон зикр шудаанд.  

АМИТ «ХОВАР»: — Ин соли ҷашнӣ барои СҲШ замони ҷамъбасти натиҷаҳои 

фаъолияти он мебошад. Ин иттиҳод чӣ самар дошт, оё вазифаҳое, ки Созмон дар назди худ 

гузоштааст, амалӣ гардиданд? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Бешубҳа, барои Тоҷикистон, чун дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ, бо 

пайдоиши СҲШ шароит барои рушди босубот ва устувор беҳбуд ёфта, ба ҳамкории 

бисёрҷонибаи иқтисодӣ такони ҷиддӣ бахшида шуд. Ин хизмати ҳамаи мост ва мо метавонем аз 

дастовардҳои муштараки худ ифтихор кунем. Қобили таваҷҷуҳ аст, ки ҳоло шарикони асосии 

тиҷоратии Тоҷикистон маҳз кишварҳои узви СҲШ мебошанд: Россия, Чин, Қазоқистон, 

Ӯзбекистон, Покистон, Ҳиндустон. Инчунин Сохтори минтақавии зиддитеррористии /СМЗТ/ 

СҲШ таъсис дода шуд, ки дар амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ саҳми воқеӣ гузошта, кӯшишҳои 

кишварҳои аъзоро дар мубориза бо ба ном «се неруи бадӣ» ва дигар намудҳои ҷиноятҳои 

фаромарзӣ ҳамоҳанг сохт. Дар тӯли солҳои мавҷудияти СҲШ Гурӯҳи тамоси СҲШ-Афғонистон 

таъсис дода шуд, ки дар доираи он «харитаи роҳ» барои амалҳои минбаъдаи Созмони мо дар 

самти Афғонистон таҳия ва қабул карда шуданд. Ҳамаи ин барои кӯмак расонидан ба 

Афғонистон, ҳамсояи ҷанубии мо, дар ташаккули давлати устувор ва амн, орӣ аз терроризму 

ҷинояткории марбут ба маводи мухаддир ва зистан дар фазои сулҳ бо ҳамсоягонаш, равона 

шудаанд. 

Ва дар ниҳоят, ҳайати СҲШ, бо шомил шудани Ҳиндустон ва Покистон ба ҳайати давлатҳои 

аъзо, то ҳашт кишвар густариш ёфт. Дар мавриди иҷрои вазифаҳои гузошташуда, метавонам 

бигӯям, арзёбии он ки дар тӯли 20 соли гузашта амалӣ шудани онҳо даст дод ё надод, аз ҷониби 

сарони кишварҳои аъзои СҲШ рӯзҳои 16-17 сентябри соли равон дар саммити ҷашнии Душанбе 

баҳо дода хоҳад шуд. 
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АМИТ «ХОВАР»: — Муҳтарам Ҷаноби Президент, ҳамчун Раиси Шӯрои сарони 

давлатҳои аъзои СҲШ, Шумо кадом вазифаҳо ва самтҳои асосии фаъолияти Созмонро дар 

соли 2021 зикр карданӣ ҳастед? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Ман чунин меҳисобам, ки вазифаи асосӣ ин таҳкими иқтидор ва мавқеи 

байналмилалии Созмони мо мебошад. Назари худро дар бораи самтҳои асосии кори муштарак 

дар давраи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ дар саммити қаблӣ моҳи ноябри соли 

гузашта мухтасар баён дошта будам. Такрор мекунам, ки дар пасманзари пандемияи коронавирус 

имрӯз мо ба мушкилоти нави иҷтимоию иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардидаем. Иқтисоди миллии 

кишварҳои аъзо, аз ҷумла Тоҷикистон зарари ҷиддӣ мебинад. Пандемия ба динамикаи рушди 

иқтисоди ҷаҳонӣ тағйироти муайян ворид кард. Он омили афзоиши якбораи бекорӣ, монеаи 

воридшавии сармоягузорӣ ва рушди савдо гардид. Кишварҳои гуногун метавонанд бо таҳдидҳои 

амнияти озуқаворӣ рӯ ба рӯ шаванд. Тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, таъсири 

манфии оқибатҳои пандемия ба иқтисоди ҷаҳонӣ хусусияти дарозмуддат дорад. Мусаллам аст, 

ки ин чолишҳо моро ба андешидани чораҳои зарурии таъхирнопазир ҷиҳати вокуниши муносиби 

муштарак ба онҳо водор месозад. Мутаносибан, дар фазои СҲШ ба роҳ мондани ҳамкории 

тиҷоративу иқтисодӣ ниҳоят муҳим мебошад. Дар ин замина, кӯмаки ҳамаҷониба ба интиқоли 

бемамонияти молҳои таъйиноти иҷтимоӣ, аз ҷумла маҳсулоти хӯрокворӣ ва доруворӣ дар фазои 

СҲШ аҳамияти калон пайдо мекунад. Мо самти афзалиятноки раёсати худро дар таҳкими 

минбаъдаи муттаҳидсозии дохилии Созмони худ, бо истифода аз тамоми имконот ва захираҳои 

мавҷуда барои дастгирии мутақобила, мебинем. Мутаносибан, масъалаҳои истифодаи васеи 

имкониятҳои транзитии фазои СҲШ дар мадди таваҷҷуҳ қарор дода мешаванд. Фикр мекунам, 

ҳоло зарурати густариши ҳамкорӣ дар бахши истеҳсолоти саноатӣ ва энергетикӣ, бахусус дар 

соҳаҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла гидроэнергетика ба миён омадааст. Дар 

ин замина, моҳҳои июл ва августи соли ҷорӣ дар Душанбе баргузории нахустин мулоқоти 

вазирони саноат ва вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои СҲШ ба нақша гирифта шудааст. 

Умедворем, ки баргузории ин чорабиниҳо барои эҷоди механизмҳои мукаммали ҳамкорӣ дар ин 

самтҳо дар доираи СҲШ замина мегузоранд. Умедворам, дар ҷараёни саммити СҲШ дар 

Душанбе мо ба қабули қарорҳои дахлдор муваффақ мегардем. Мо ба пешбурди ҳамаҷонибаи 

маҷмӯи масъалаҳои марбут ба амнияти озуқаворӣ умед дорем. Дар заминаи ҳамкории 

башардӯстона, Тоҷикистон ба ҳайси раисикунанда, ҳамаи пешниҳодҳоро барои тавсеаи ҳамкорӣ 

дар соҳаҳои маориф ва илм, фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ, инчунин кор бо ҷавонон дастгирӣ мекунад. 

Дар шароити кунунӣ рушди ҳамкорӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла масъалаҳои 

тағирёбии иқлим аҳамияти махсус дорад. Дар қаламрави Тоҷикистон 13 000 пирях ва тақрибан 

1000 дарё мавҷуданд, ки зиёда аз 60 фоизи захираҳои оби Осиёи Марказиро ташкил медиҳанд. 

Мавҷудияти ин захираҳо барои рушди “иқтисоди сабз” замина фароҳам меорад. Истифодаи 

муштараки иқтидори бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки сатҳи таъминоти 

неруи барқ дар кишварҳои минтақа боло бардошта, арзиши истеҳсоли он кам карда шавад, 

инчунин хатар ба муҳити зист ва ҳаҷми партоби гази карбон ба атмосфера коҳиш дода шавад. Аз 

ин рӯ, мо ба дастгирии минбаъдаи шарикон дар татбиқи ташаббусҳои мо дар рӯзномаи ҷаҳонии 

об, аз ҷумла пешниҳоди таъсиси Фонди байналмилалии пиряхҳо, умед дорем. Ва, албатта, зарур 

мешуморам, ки фаъолияти муштараки мақсаднок дар мубориза бо таҳдидҳои ҷаҳонӣ ва 

чолишҳои амниятӣ идома дода шаванд. Масъалаҳои ҷинояти киберӣ ва мубориза бо паҳншавии 

ақидаҳои гуногуни ифротгароӣ, хусусан дар байни ҷавонон, диққати махсусро талаб мекунанд. 

Ҳамаи ин соҳаҳо Консепсияи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ дар солҳои 2020-2021 ва 

инчунин Нақшаи чорабиниҳои асосиро, ки мутобиқи ин Консепсия таҳия шудааст, фаро 

мегиранд. Аксарияти чорабиниҳое, ки ба нақшаи мазкур дохил карда шудаанд, дар Тоҷикистон 
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гузаронида мешаванд. Ин чорабиниҳо иборат аз мулоқотҳои роҳбарони мақомоти корҳои 

хориҷӣ, вазоратҳои мудофиа, адлия, молия, тандурустӣ, нақлиёт, котибони шӯроҳои амният, 

роҳбарони мақомоти мубориза бо маводи мухаддир, туризм, инчунин консерти бошукӯҳ, 

фестивалҳо ва форумҳо бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои СҲШ мебошанд. 

АМИТ «ХОВАР»: — Воқеан, дар Нақшаи чорабиниҳои асосии раёсати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар СҲШ, ки аз ҷониби Шумо тасдиқ шудааст, баргузории Форуми роҳбарони 

воситаҳои ахбори оммаи СҲШ дар оғози моҳи августи соли равон дар Душанбе низ 

пешбинӣ гардидааст. Лутфан бигӯед, нақши ВАО дар рушди ҳамкории байни давлатҳои 

аъзои Созмон чӣ гуна аст? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Бо назардошти он, ки мо дар замони рушди босуръати технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ зиндагӣ дорем, воситаҳои ахбори омма нақши муҳим мебозанд. 

Ман на як бору ду бор изҳор доштаам, ки асри мо асри иттилоотонии глобалӣ мебошад. Тавре 

маълум аст, мо ҳанӯз соли 2003 Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул карда будем. Имрӯз иттилоот 

ба яке аз воситаҳои муҳимтарини ташаккули ояндаи инсоният табдил меёбад. Фардо чи гуна арзи 

ҳастӣ кардани ҷаҳон аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки ВАО воқеаҳои имрӯзаро чи гуна 

инъикос мекунанд. Муҳит дар дохили кишвар ва ҳам дар муносибатҳои байни давлатҳо аз 

мавқеи рӯзноманигорон, блогерҳо, нависандагон ва дигар нафарони эҷодкор вобаста аст. 

АМИТ «ХОВАР»: — Ташаккур, муҳтарам Ҷаноби Олӣ, барои чунин баҳогузорӣ ба 

фаъолияти ҳамкасбони мо, ки он ба зиммаи мо масъулияти калон низ мегузорад. Воқеан, 

СҲШ хоҳони ниятҳои нек нисбат ба кулли халқҳои дунёст. Шумо иқтидор ва дурнамои 

Созмонро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? 

ПРЕЗИДЕНТ: — Мехоҳам, як ҳақиқати одиро такрор кунам: дар ҷаҳон кори намешуданӣ 

нест, агар завқу хоҳиш бошад. Раҳбарони СҲШ бисёр мехоҳанд, ки зиндагиро дар минтақа ба 

куллӣ беҳтар созанд. Мазмуни асосии принсипҳои фаъолияти Созмон шаффофият, эътимод, 

баробарӣ, ҳамсоягии нек, манфиати мутақобила, машваратҳои тарафайн, эҳтиром ба гуногунии 

фарҳангҳо ва тамаддунҳо, талош барои эҷод ва рушди муштарак мебошад. Ин принсипҳо дар 

ҳақиқат дар ташаккули ҳамкории байни кишварҳои аъзои СҲШ ҳамчун модели нави ҳамкории 

минтақавӣ — бо ҳадафи ниҳоии расидан ба ҳамоҳангӣ ва шукуфоии умумӣ, муҳим ҳисобида 

мешаванд. Зимнан, бояд тазаккур диҳам, ки осори як зумра ашхоси бузург ва мутафаккирони 

Шарқ — аҷдоди шарафманди халқҳои маскуни кишварҳои аъзои СҲШ моломоли ғояҳои дӯстӣ, 

иродаи қавӣ, боварии тарафайн, ҳамсоягии нек ва дастгирии ҳамдигар мебошанд. Ин мерос, ки аз 

насл ба насл, аз як даврон да даврони дигар мегузарад, маҷмӯи арзишҳои мондагорест, ки берун 

аз замон ва фазо боқӣ хоҳад монд. Чунин мешуморам, ки мо бояд ин мероси пурғановатро ҳифз 

ва афзун намуда, дар ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарраи худ ба манфиати халқҳо ва кишварҳоямон 

истифода намоем. Дар ин росто, итминон дорам, қарорҳое, ки дар ҷараёни саммити ҷашнии 

Созмон дар Душанбе қабул карда мешаванд, ба таҳкими минбаъдаи амният ва суботи минтақавӣ, 

роҳандозии ҳамкорӣ дар доираи он дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, гуманитарӣ ва дигар соҳаҳои 

мавриди таваҷҷуҳи тарафайн хидмат хоҳанд кард. 

АМИТ «ХОВАР»: — Ташаккур, муҳтарам Ҷаноби Олӣ, барои ба мо вақт ҷудо 

намуданатон! Ба Шумо саломатии бардавом орзу намуда, дар ҳамаи корҳоятон, аз ҷумла, 

бо муваффақият сипарӣ кардани давраи раёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони 

ҳамкории Шанхай барор мехоҳем! 
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1 ИЮН – РӮЗИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ КӮДАКОН 
 

КОРҲОИ МЕТОДӢ ДАР 

МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ 

ТОМАКТАБӢ 
(Ба озмун) 

 Сармураббӣ дар ҳамкорӣ бо мудир 

лоиҳаи нақшаҳои солона, тақвимӣ оид ба 

қисмҳои барномаи таълимии “Рангинкамон”, 

нақшаи тақвимии фаъолияти кори 

сармураббӣ, нақшаи ҳамкорӣ бо мактаб, 

нақшаи кории кумитаи падару модари 

муассисаи таҳсилоти томактабиро омода 

менамояд. Ӯ барои такмил додан ва дар сатҳи 

зарурӣ ташкил кардани корҳои методӣ, бояд 

пеш аз ҳама, моҳияту мазмун, вазифаҳои 

асосӣ ва талаботро дар амалӣ гардонидани 

нақшаҳо дуруст дарк карда тавонад. Самаранокии фаъолияти сармураббӣ аз дуруст муайян 

кардани ҳадафҳои дастаҷамъонаи педагогии 

муассиса, таҳияи роҳҳои ҳалли онҳо ва истифодаи 

шаклҳои мухталифи корӣ иборат мебошад. 

Самтҳои асосии корҳои методӣ – ташкили 

фаъолияти методии омӯзгорони томактабӣ, баланд 

бардоштани маҳорати касбии онҳо тавассути 

курсҳои такмили ихтисос, омӯзиш, ҷамъбаст ва 

тарғиби таҷрибаи пешқадами педагогӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи фаъолиятнокии мураббиён 

мебошанд. Дар солҳои охир яке аз хусусиятҳои 

муфиди таҳсилот дар муассисаҳои томактабӣ, 

фароҳам овардани шароит барои ташкили шаклҳои 

гуногуни таълим ва инкишофи ҳаматарафаи кӯдак 

мувофиқи талаботи падару модарон, аз қабили 

омӯзиши забонҳо, намудҳои варзиш ва дигар хизматҳои иловагии таълимӣ мушоҳида мегардад, 

ки самараи хуб дода истодааст. Ва дар ин ҷода нигоҳ доштани ҳифзи саломатии кӯдакон дар 

мадди аввал меистад, яъне фароҳам овардани шароити муътадил барои мустаҳкамкунии 

саломатӣ ва ба ин васила, таъмин намудани ҳуқуқҳои онҳо барои дастрасӣ ба барномаҳои 

таълимии томактабӣ муҳим мебошад. Аз ин лиҳоз, дар назди сармураббии кӯдакистон вазифаҳои 

хеле муҳим меистанд, ки иҷрои онҳо ба тарбия, омӯзишу инкишофи минбаъдаи кӯдакон 

мусоидати хуб расонида метавонанд. Маркази ташкили ҳамаи корҳои методӣ дар кӯдакистон, 

албатта, кабинети методист. Кабинети методӣ бояд бо тамоми маводу васоити аёнии зарурии 

методӣ ва омӯзишӣ мувофиқи қисмҳои барномаҳои тарбиявии таълимӣ ҷиҳозонида шуда бошад. 

Ба сармураббӣ зарур аст, ки бо мақсади беҳтар намудани корҳои методӣ дар кӯдакистон, пеш аз 

ҳама, дар кадом сатҳ қарор доштани фаъолияти педагогии муассисаи томактабӣ ва муносибати 

Дар замони муосир талабот нисбат ба 

сифатҳои касбии мутахассис торафт 

меафзояд. Воқеан, мутахассиси имрӯза бояд 

салоҳиятнок, ташаббускор ва 

масъулиятшинос бошад, роҳҳои ҳалли 

вазифаҳои пешбинишударо ёфта, онҳоро 

анҷом дода тавонад. Яке аз чунин 

мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ сармураббӣ мебошад. 

Сармураббӣ роҳнамо ва ташкилкунандаи 

раванди тарбия ва таълим дар муассисаҳои 

томактабист. Барои ҳамин, ӯро дар 

фаъолияти ҳаррӯзаи муассиса мушовир низ 

меноманд. Маҳз дар ҳамин калимаи 

“мушовир” - самт, мазмун ва мундариҷаи 

кор муайян карда мешавад. Сармураббӣ ба 

нақша даровардани ҳамаи фаъолиятҳои 

тарбиявӣ-таълимиро роҳандозӣ мекунад. 

Вазифаҳои мухталифи фаъолияти 

сармураббӣ бояд ба баланд бардоштани 

сифати омӯзиши кӯдакон равона шуда 

бошанд. 
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байниҳамдигарии кормандонро муайян кунад. Дар иртибот бояд вазифаҳои касбии зеринро иҷро 

кунад: 

 Шахсан кадрҳои омӯзгориро, ки тибқи меъёр аз КТИ мегузаранд, дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ ва ибтидоии касбӣ ғоибона (ё таҳсилоти фосилавӣ) мехонанд, ба қайд мегирад. 

 Корҳои методиро ҳамоҳангсозӣ мекунад ва ба ёрии мураббиён равона месозад. 

 Семинарҳои амалӣ, мақсаднок ва машваратҳоро оид ба масъалаҳои рӯзмарраи таълим ва 

тарбияи кӯдакони синни томактабӣ (гурӯҳӣ, фардӣ) ташкил менамояд. 

 Шаклҳои мухталифи корӣ, ба монанди суҳбатҳо, мизи мудаввар, конфронс, бозиҳои 

таълимӣ ва вазъиятҳои педагогию равониро васеъ истифода мебарад. 

Дар кабинети методии кӯдакистон бояд гӯшаи таҷрибаи пешқадами кормандони омӯзгорӣ, 

маърӯзаҳо ё маводи кумакрасони методӣ барои мураббиёни муассиса, нақшаҳои тақвимӣ аз рӯи 

барномаи таълимӣ, сабтҳои видеоии омӯзишӣ барои кӯдакон, машғулиятҳои амалии сабтшуда 

оид ба методикаи таълими фаъолиятҳо барои мураббиён маҳфуз бошанд. Бисёр муҳим аст, ки 

маводу васоити аёнии таълимию методӣ дурусту ҳадафманд интихоб ва ҷо ба ҷо гузошта шуда 

бошанд. Ҷобаҷогузории маводи зикршуда бо ду роҳ тавсия дода мешавад: 

1. Мутобиқи намудҳои фаъолиятҳои кӯдакон: ҳаёт ва тарбияи кӯдакон, омӯзиш дар 

машғулиятҳои таълимӣ, иду ҷашнҳо ва хушҳолиҳо, бозиҳо, меҳнат. 

2. Мутобиқи ҷабҳаҳои таълимӣ: “Саломатӣ”, “Бехатарӣ”, “Инкишофи ҷисмонӣ”, 

“Иҷтимоишавӣ”, “Меҳнат”, “Робита”, “Фаъолияти мусаввирӣ”, “Дарккунӣ”, “Мусиқӣ”, 

“Адабиёти бачагона”. 

Барои ба як низом даровардани маводи методӣ бояд принсипҳои барномаи таълимӣ 

“Рангинкамон”-ро ба эътибор гирифт: яъне дар фаъолияти бозӣ намудҳои гуногуни бозӣ, дар 

тарбияи меҳнатӣ намуду шаклҳои ташкили меҳнат дар гурӯҳҳои синнусолӣ ва ғайраҳо. Дар 

ҳамаи қисмҳои фаъолияти кабинети методӣ бояд асноди меъёрии ҳуқуқӣ, дастурдиҳию методӣ, 

тавсияҳои методӣ, расму тасвирҳои гуногун ҷой дошта бошанд. Агар дар кабинети методӣ ҳамаи 

маводи дастурдиҳӣ ва таълимӣ мутобиқи масъалаҳои муҳимми тарбияи томактабӣ алоҳида 

тасниф карда шавад, ба мақсад мувофиқ мебуд. Чунончи: 

 Мавод оид ба корҳои ташкилӣ: идоракунии муассисаи томактабӣ, таҷҳизонидан ва 

таъминоти кӯдакистон, кор бо кадрҳо ва ҳоказо. Инчунин, бо маводи нигоҳубин, парвариш ва 

тарбияи кӯдакони синни барвақт (то 3-сола), барои гурӯҳҳои логопедӣ ва роҳбарони мусиқӣ 

таъмин бошад. Яке аз масъалаҳои калидии ташаккулдиҳии соҳаи томактабӣ, беҳтар намудани 

идоракунии фаъолияти тарбиявию таълимӣ ва маъмурии муассисаи томактабӣ ба ҳисоб меравад. 

Хуб мебуд, ки агар дар кабинети методӣ гӯшаи “Роҳбарӣ ва назорати МТТ” ташкил карда шавад. 

 Моҳият ва мазмуни шӯрои омӯзгорӣ: шӯрои омӯзгорӣ яке аз шаклҳои 

доимоамалкунандаи корҳои методист. Шӯроҳои омӯзгорӣ дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ 

чун як мактаби такмили ихтисос мебошад, зеро дар ташаккулдиҳии маҳорати педагогии 

мураббиён нақши бориз доранд. Мудири муассиса раиси шӯро буда, онро тавассути Низомномаи 

намунавии шӯрои педагогии муассисаи таҳсилоти томактабӣ (қарори мушовараи Вазорати 

маориф ва илми ҶТ аз 28.05.2014, №12/41) роҳандозӣ мекунад. Дар давоми сол оид ба 

масъалаҳои мубрами соҳаи томактабӣ, бартараф намудани мушкилоти раванди таълиму тарбия, 

ки ба такмили маҳорати касбии омӯзгорон равона карда мешавад, на камтар аз 6 шӯро 

гузаронида мешавад. Дар ҷаласаҳои шӯрои педагогӣ доир ба ҳифзи саломатии кӯдакон, роҳҳои 

солимгардонии онҳо, омода намудани кӯдакон барои таҳсил дар мактаб, навгониҳои соҳаи 

томактабӣ, сифати омӯзиши кӯдакон дар кӯдакистон барин масъалаҳо баррасӣ карда мешаванд. 

Аз оғози соли хониш дар нақшаи шӯрои педагогӣ бояд муҳлат иҷро ва шахсони масъул 

мушаххас нишон дода шаванд, то ки онҳо пешакӣ омодагии ҳаматарафа дида тавонанд. 

Самаранокии кори шӯроҳои педагогӣ, албатта, аз сармураббии муассисаи томактабӣ, аз 

қобилияту кордонии ӯ вобастагии зиёд дорад. 
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 Машваратҳо шакли беҳтарини расонидани кумаки методӣ ба мураббиён мебошад. Дар 

кӯдакистон машваратҳо барои мураббиёни як гурӯҳ, якчанд гурӯҳи синни якхелаю гуногунсин, 

гурӯҳӣ ва инфиродӣ доир мегардад. Машварати гурӯҳӣ бояд барои соли хониш мушаххасу 

муайян бошанд, вале машваратҳои фардӣ дар лаҳзаҳои зарурӣ ташкил карда мешаванд. 

 Семинарҳо одатан бартараф намудани баъзе мушкилотҳои дар тарбияи кӯдакон 

мавҷудбуда муҳлати зиёдро талаб мекунанд, ки муҳокима шаванд, фикри мутахассисонро гиранд 

ва онҳоро дар семинарҳо баррасӣ намоянд. Барои ташкилу роҳбарӣ кардани семинарҳо, инчунин, 

мураббиёни ботаҷриба таъйин карда мешаванд. 

Дар аввали соли таҳсил сармураббӣ мавзӯъҳои семинарро муайян ва роҳбарро таъйин 

мекунад. Давомнокии онҳо аз муҳим будани мавзӯъ вобаста аст, яъне метавонад то як моҳ, 

нимсол ё як сол давом ёбад. Мураббиён донишҳои назариявии гирифтаашонро дар фаъолиятҳои 

таълимӣ амалан истифода бурда, маҳорату малакаҳои хешро мустаҳкам менамоянд: омӯзонидани 

ифоданок қироат кардани шеър, намоиш додани театри лӯхтак, сохтани бозичаҳои дидактикӣ 

(харгӯшча, чӯҷача) ва ҳоказо. Мураббиён ба ҳамаи саволҳои гуногуни раванди таълим ва тарбия 

метавонанд аз сармураббии ботаҷрибаи кӯдакистон ҷавоб гиранд. 

 Маъмултарин шакли кории методӣ дар муассисаи томактабӣ, ташкили суҳбатҳо бо 

мураббиён аст. Ин усулро сармураббӣ ҳангоми ҷамъбасти санҷишҳои вазъи таълим, омӯзиш ва 

ҷамъбасти таҷрибаи пешқадам ва дигар ҳолатҳо истифода мебарад. Албатта, пеш аз суҳбат 

ҳадаф, саволҳои пешбаранда бояд муайян ва барои муҳокима омода бошанд. Ин гуна суҳбатҳо аз 

мушовир муносибати хайрхоҳона талаб мекунад. Мушовири кӯдакистон бояд маҳорати гӯш 

кардан, дастгирӣ намудан, сари вақт аниқ кардани мушкилоти мураббиро дошта бошад ва 

ҳамзамон, кӯшиш намояд, ки дар лаҳзаҳои зарурӣ кумак расонда тавонад. 

 Машғулиятҳои кушод шакли беҳтарини такмили ихтисос ва тарғиби таҷрибаи пешқадами 

мураббиён ба ҳисоб мераванд. Танҳо тавассути машғулиятҳои кушод метавонем диққати 

мураббиёнро ба усулҳои фаъоли омӯзишӣ, ба самаранок истифода бурдани вақт, нутқи буррою 

фаҳмои мураббӣ ва кӯдакон, робита бо кӯдакон, ҳавасмандкунӣ ва мушоҳидаи лаҳзаҳои 

фаъолияти кории мураббӣ ҷалб намоем. Иштироки якҷояи мураббиён дар машғулиятҳои кушод, 

хусусан, барои мураббиёни навкор хеле муфид аст. Дар таҳлили чунин машғулиятҳо зарур аст, 

ки сармураббӣ дар бораи омодагии мураббӣ ба машғулият, кор бо кӯдакон, супоришҳо мувофиқи 

қобилияти фикрронии тарбиятгирандагон ва қисми амалии машғулият нақл кунад ва онро арзёбӣ 

намояд. Сармураббӣ вазифадор аст, ки дар ҳамкорӣ бо мудиру мураббиён барои доир намудани 

машғулиятҳои кушод омодагӣ бинад: интихоби мавзӯъҳо мувофиқи барномаи таълимӣ, таҳияи 

нақшаи машғулиятҳо, интихоби дурусти методҳои таълимӣ, лаҳзаҳои дамгирӣ ва супоришҳои 

амалӣ. Чунин машғулиятҳои кушоди тасдиқшуда дар кӯдакистон ҳар се моҳ на кам аз як 

маротиба бояд гузаронида шаванд. 

Хулоса, фаъолияти ҳаррӯзаи сармураббие, ки навовар, эҷодкор, дурандеш ва роҳнамо 

мебошад, метавонад фазои эҷодии муассисаи томактабиро такомул бахшад. Сармураббӣ бояд 

ҳар як омӯзгорро хуб донад, тарзу усулҳои кориеро интихоб намояд, ки сифати таълиму тарбияи 

кӯдакони синни томактабиро беҳтар намояд, зеро ҳадафи асосии ҳамаи мо ғамхорӣ дар ҳаққи 

кӯдакони синни томактабӣ мебошад. 

Адабиёт: 

1. Маҷидова Б., Педагогикаи томактабӣ, Душанбе, 2012 

2.  Дуброва В.П., Милошевич Е.П. - Организация методической работы в 

дошкольном учреждении. – М., 2010.  

 

Тӯтихон ДЕВОНШОЕВА – 
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РӮЗИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ 
 

ТАРАННУМГАРИ ИЛМУ 

ДОНИШ ВА ТАРБИЯИ 

ИНСОНДӮСТӢ 
 

Дар байни сарчашмаҳои таърихи 

асримиёнагии халқи тоҷик (то истилои 

муғулҳо) рисолаи Шариф Муҳаммад Мансур 

Муборакшоҳ (охири асри XII–аввали асри 

XIII) «Одоб ал-ҳарб ва-шуҷоат» ҷойгоҳи 

махсус дорад. Ин китоби тарбиявӣ ба рушди 

ҳуқуқи инсондӯстӣ таъсири бузург расонд ва 

имрӯз ҳам аҳамияти назариявӣ ва амалии 

худро нигоҳ медорад. Шиносоӣ бо ин асари 

арзишманд боис ба он мегардад, ки рушди 

ин соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ, ки одатан бо 

номҳои "ҳуқуқи Женева" ва "ҳуқуқи Гаага" 

машҳур аст, танҳо дар Женева ва Гаага 

ташаккул наёфтааст. Гарчанд замони 

пайдоиши ҳуқуқи байналмилалии 

инсондӯстиро ба масобаи як соҳаи ҳуқуқи 

байналмилалӣ муҳаққиқон солҳои 60-уми асри ХIХ мешуморанд ва пайдоиши онро бо номи 

шаҳрванди швейтсарӣ Анри Дюнан (1828-1910) ва амрикоии олмонинажод Франсис Либер 

(1798-1872) алоқаманд медонанд, таърихи он хеле қадимтар аст. «Одоб ал-ҳарб ва-шуҷоат»-ро 

Муборакшоҳ дар охири асри XII милодӣ навишта, меъёрҳои пешбурди ҷангро кодификатсия 

кардааст. Ин гуфтаҳо ба он далеланд, ки дар 

соли 1211 Муборакшоҳ, ки як ҳакими бонуфуз 

дар дарбори охирин ҳокимони сулолаи 

Ғазнавиён буд, рисолаи худро ба султони 

Деҳлӣ Абу Музаффар Шамсиддин Илтутмиш 

ба ҳайси туҳфа пешниҳод карда буд. Ин 

ҳақиқат аз дигар ҷониб ҳам ҷолиби таваҷҷуҳ 

аст, зеро вақте ки кишварҳои Аврупои Ғарбӣ 

тақрибан дар тӯли дусад сол (аз соли 1096 то 

1270) бар зидди мусалмонони ҷаҳон юришҳои 

салибӣ мебурданд, намояндаи халқи тоҷик 

Муборакшоҳ рисолаи худ «Одоб ал-ҳарб ва-шуҷоат»-ро дар асоси маводи таърихӣ, далелҳо ва 

воқеаҳое, ки худи ӯ шоҳид буд, навиштааст. Дар ин асари пурарзиш ӯ рушди қонунманди 

тафаккури ҳарбиро таҳлил намуда, мушкилоти мавҷудаи рушди ҳуқуқи инсониро баррасӣ 

кардааст. Далелҳо ва маълумоте, ки дар рисола оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки 

Муборакшоҳ қоидаҳо ва урфу одатҳои ҷанг, тамоми дастовардҳои беҳтарини соҳаи ҳуқуқи 

байналмилалии инсондӯстиро ҷамъоварӣ намуда, аз манбаъҳои ҳарбии Византияи қадим, 

Миср, Ҳиндустон ва Чин васеъ истифода кардааст. Рисолаи Муборакшоҳ бар асоси 

натиҷаҳои ҷангҳои Ғазнавиён дар Ҳиндустон ва Салҷуқиён дар Шарқи Наздик навишта 

Мардуми ҷаҳон меъёрҳои раҳму 

шафқатро барои мағлубшудагон ва 

расондани кумакро ба қурбониёни ҷанг аз 

аввал ба назар мегиранд. Қоидаҳои 

муайяни рафтор дар давраи ҷанг, ҳатто 

дар муносибат бо душман ҳам тибқи урфу 

одат риоя мешуданд. Мутафаккирони 

форсу тоҷик низ ба дониш ва фарҳанги 

инсондӯстӣ таваҷҷуҳ ва шавқу мароқи 

зиёд доштанд. Далели ин, адабиёти 

асримиёнагии тоҷику форс аст, ки пур аз 

ғояҳои инсондӯстӣ, хайрхоҳӣ ва инсоният 

мебошад. Классикони мо бузургии рӯҳи 

инсонро ситоиш мекарданд, ба сулҳ, 

зуҳуроти инсондӯстӣ ва ҳамдардӣ ба 

қурбониёни ҷанг ва маҳбусон, ваҳдати 

тамоми инсониятро арҷ мугузоштанд ва 

таъкид менамуданд, ки ҳамаи фарзандони 

Одам аз як решаанд, ҳама бояд ба 

ҳамдигар ҳамдардӣ кунанд, зуҳуроти 

бепарвоӣ ба дарду ранҷи дигаронро маҳкум 

намоянд. 
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шудааст. Дар дебочаи асари худ Муборакшоҳ ба мақсади тарбияи неки одамон навишта шудани 

рисолаи хешро таъкид намуда, чунин мефармояд: “Мусанниф ва муаллифи ин китоби пурфоида 

манзури тарбият ва эҳсон шавад, то маълум гардад, ки дуогӯй дар пардохтани китоб ранҷе ба 

камол бурдааст ва аз ҳар илме чизе бидонад ва дар ин навъ касе мисли ин китоб китобе 

накардааст ва чун ба назари тааммул мутолиа афтад, маълум шавад, ки дуои хато нагуфтааст.” 

Дар тамоми давраҳои таърихӣ кӯшишҳо барои коҳиши офатҳои ҷанг ва низои мусаллаҳона 

сурат гирифтаанд. Ҳатто дар замонҳои қадим баъзе сарварони ҳарбӣ мувофиқи одат, ба 

зердастонашон иҷозати қатл карданро надода, амр мекарданд, ки занон, пиронсолон ва 

кӯдаконро зинда нигоҳ доранд, заҳролуд кардани чоҳҳоро манъ кунанд. Бо мурури замон ин 

рафтор ба меъёрҳо ба ҳуқуқи байналмилалии инсондӯстӣ мубаддал мегаштанд ва тарафҳои 

даргир дар фаъолияти хеш аз онҳо истифода мекарданд. Муборакшоҳ, ки чанд ҷангро дидаву 

шоҳиди нооромиҳо дар давлату ҷомеа будааст, маънии сулҳу оштӣ ва оромиву суботро 

беҳтар медонад ва чунин менависад: “Магар тадбире афтад, ки аз ҳарб кардан беҳтар бошад ё 

осонтар шавад, ҳарб бад-он тадбир ва ба ҳеч ваҷҳ ҳарб маҷӯй, то битавонӣ ва агар бигзоранд 

туро, ғанимат дон ҳолро магар, ки лашкари ту бештар, мардонатар бошад ва бисанҷида ва 

кордидатаранд.” 

Бояд қайд кард, ки тафаккури инсондӯстонаи халқи тоҷик дар тӯли ҳазорсолаҳо инкишоф 

ёфтааст ва он ақидаҳои беҳтарин ва мутараққиро, ки ниёгонамон дар тамоми марҳилаҳои рушди 

ҳуқуқи инсондӯстӣ офаридаанд, фаро мегирад. Соҳаи ҷанг ва сулҳ аз ин раванд истисно 

набуда, мутафаккирони ҳарбии тоҷик низ дар рушди он саҳми назаррас гузоштаанд. Дар ин 

робита манбаъҳои хаттии таърихи асрҳои миёнаи халқи тоҷик хеле муҳим ва назаррас 

мебошанд. Асоси муносибати навро дар давраи эҳёи халқи тоҷик арзёбии маънавӣ ташкил 

медод: зуҳуроти иҷтимоӣ аз нуқтаи назари инсондӯстӣ ва адолат баррасӣ карда мешуд. Одам 

дар маркази диққати мутафаккирон, шоирон, рассомон, олимон қарор гирифта буд. Ҳама чиз 

дар атрофи шахс чарх мезад: эҳсосот, фикрҳо, олами мураккаби ҳаёти рӯҳонии инсон 

мавриди таҳқиқи бодиққат ва омӯзиши таҳлилӣ қарор гирифта буд. Муборакшоҳ аҳамияти 

машварат бо шахсони донишмандро хуб дарк мекард. Вай дар "Одоб ал-ҳарб ва-шуҷоат" -и 

худ дар ин бора навиштааст: “Ва ҳарчанд подшоҳ нек, оқил ва доно ва доҳӣ бошад, ӯро аз 

дастури кофӣ ва қавӣ ройи чора набошад ва бе машварати вазир ва хирадмандон ва олимон 

ва дӯстдорон ва носеҳони давлат ҳеч кор накунад ва ба дониши хеш дар ҳеч вақт басанда 

накунад, то аз маломат раста бошад...Бидон, ки ба рӯзгори пешин корҳо ба мунозира ва 

пайғом ва афзунии дониш ва ҳикмат буд. Ҷангу хунрезиш наталбидандӣ ва аҳли олам ва 

мамолик дар он муттафиқ будандӣ.”  

Ӯ дониш, ақл, машварат ва тадбирро беҳтарин силоҳ дар дафъи шарру бало ва расидан 

ба муроду мақсад донистааст: “Эзид таоло … мардум биёфарид ӯро ду гуна олат дод, то 

шарру бало аз хештан дафъ кунад: яке пинҳон ва дигар ошкор. Он чи ошкор аст, силоҳ аст аз 

оҳан ва чӯб ва санг ва ҷуз он ва он чи пинҳон аст, дониш ва ақл ва рой ва тадбир аст ва беҳтарин 

силоҳҳо он аст, ки ғараз ба вафо расад ва ҳама мурод ҳосил гардад аз он ки хун бояд рехт ва 

вазну бол дар гардан гирифт.” 

Ӯ чунин ақида дошт, ки пеш аз ҷангу хунрезӣ машварат бояд кард, шояд, ки ҳарб накардан 

беҳтар бошад. Ӯ мукарраран ба беҳтар будани сулҳ аз пирӯзӣ дар ҷанг таъкид мекунад: “...Сулҳ 

бар ҷойгоҳ беҳтар аз ҷанг... сулҳ беҳтар аз пирӯзӣ бошад, ки ҳеч касро воқеа наяфтад ва лашкар 

ва хашм ҳама ба саломат бар ҷой бошад ва хуне ноҳақ наравад ва вилоят хароб нагардад ва риъоё 

ғорат ва мустаъсал (нобуд) нашаванд... Ва лашкар агарчанд анбуҳтар аз лашкари хасм бошад, 
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толиби ҳарбу ҷанг набошад ва агарчи бар забон ҷанг мехоҳад, бояд ки ба дил сулҳ талабад ва ба 

бисёрии лашкар мағрур нагардад ва аҷаб наёрад.”  

Муборакшоҳ дар китоби худ сифатҳои беҳтарини инсониро тараннум кардааст. Ӯ ба воситаи 

китоби хеш мардумро огоҳ сохтааст, ки нисбат ба падару модари худ меҳрубон бошанд, ҳамеша 

нисбат ба онҳо сухану амалҳоеро анҷом диҳанд, ки боиси хушҳолиашон гарданд. Фарзандони 

солеҳ барои волидон ҳадияи беҳтарин, фараҳу сурури қалбҳоянд. Онҳо бояд волидайнро эҳтиром 

ва икром намоянд, аз хидмат намудан ба султон, устод ва меҳмон ор накунанд, балки ифтихор 

намоянд. Ӯ мефармояд: “Хидмати панҷ кас ор набошад ва бад-он фахр бошад: султон, модар, 

падар, устод ва меҳмон”. 

Ӯ, бахусус, таъкид менамояд, ки пиронсолонро эҳтиром намоем ва суханони Эзидтаъолоро 

ба Мусо алайҳиссалом ба ҳайси далели ин гуфтаҳо меорад: «Акрамул шайх ва ин кона кофиро», 

яъне «Пирро ҳурмат ва гиромӣ дор, агарчи кофир бошад.»  

Муборакшоҳ ҳамчун мутафаккири боистеъдод комилан мефаҳмид, ки омили маънавӣ неруи 

тарбиявии ниҳоят зарурӣ аст ва бидуни он мавҷудияти худи ҷомеа ва ҳама гуна тамаддуни 

инсонӣ ғайриимкон аст. Муносибати ҷиддии Муборакшоҳ ба маънавият бо он шарҳ дода 

мешавад, ки ӯ ҳамчун як мутафаккир ба хубӣ дарк мекард, ки бидуни маънавият ягон давлат, 

ягон ҷамъият ва ягон тамаддун вуҷуд дошта наметавонад. Бунёди маънавият дар ҷомеа аҳамияти 

хоса дорад; қудрат, ҷалол ва бузургии давлат дар он асос ёфтааст. Ӯ чунин мефармояд: “Дониши 

бе хирад суд надорад. Бузургманишӣ аз нодонӣ бувад. Дониш омӯхтан аз ҳар кӣ ҳаст, неку 

бошад.”  

 Дар мероси маънавии мутафаккири бузург, меҳрубонӣ ба инсон мавқеи муҳим ишғол 

мекунад. Инро ӯ ҳамеша дар ҳар фурсат такрор мекунад ва худи ӯ ба ин омили маънавии 

инсондӯстӣ ва гуманизм қатъиян риоя мекард. Муборакшоҳ мефармояд: “Ва душман ба талаттуф 

ва гуфтори неку ва мардумӣ осонтар ба даст тавон овард... Ҳар ки ҳалимӣ кунад, карим бошад.”  

Китоби «Одоб ал-ҳарб ва-шуҷоат» ҷанбаҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ доштани осори ин 

мутафаккири бузурги халқи тоҷикро ба исбот мерасонад ва имрӯз ҳам аҳамияти назариявӣ ва 

амалии худро гум накардааст. Ӯ ҳамеша таъкид мекард, ки муноқишаҳо ва баҳсҳо бояд бо роҳи 

осоишта ҳал шаванд ва танҳо дар ҳолатҳои фавқулода вақте ки шартномаҳо ва воситаҳои 

осоишта натиҷаи дилхоҳ надоданд, аз зӯр истифода шавад. Садоқат ба ҳалли осоиштаи ҳама гуна 

баҳсҳои ҳод (шиддатнок)-и рӯз аз сатҳи баланди маънавии шахсияти Муборакшоҳ шаҳодат 

медиҳад. Ӯ адолатхоҳӣ, эътимод ба некиву озодиро тараннум намуда, ба доштани гуманизм ва 

шафқат нисбат ба ҳамаи инсонҳо даъват мекунад. Дар шароити эъмори давлати ҳуқуқбунёди 

демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, суханони хирадмандонаи ниёгони пурифтихори мо неруи 

бузурги тарбиявӣ мебошанд. Тарбия дар рӯҳияи худшиносӣ, ватандорию ватанпарастӣ ва 

доштани ахлоқи ҳамидаю писандида аз масъалаҳои асосии ҷомеаи имрӯзаи мо мебошад. Моро 

мебояд, ки осори ниёгони шуҳратманди халқи худро пайваста омӯзем. Мо метавонем аз ганҷинаи 

ниёгони машҳури худ ҳамеша чизеро дарёбем, ки дар тарбияи насли наврас дар ҳоли ҳозир ва 

оянда барои миллати мо зарур бошад. 

 

Саидумар РАҶАБОВ –  

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,   

профессор, мудири шуъбаи  

ҳуқуқи байналмилалии  

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ  

ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
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МО БАРОИ ВАСЛ 

КАРДАН ОМАДЕМ! 
 
Созишномаи истиқрори сулҳ барои 

миллати ҷафои таърих кашида, барои 
миллате, ки оҷу тоҷ ва бахту тахт гум карду 
аз сарваташ фақат забон, номуси ватандорӣ, 
асолати фарзандон ва Тоҷикистони 
камзамин боқӣ монд, умедбахш буд. 
Мудҳиштарин ҳодиса барои ҳар миллате 
надоштани давлати миллист, ки аҷдодони мо 
онро қарнҳо таҳаммул карданд. Дуруст, 
лаҳзае, ки Истиқлол ба даст омад, мебоист аз 
пайи обод кардани Ватан мешудем. Аммо... 
Офтоби ояндаи кишвар ва мардуми 
ободкораш чунон дурахшид, ки нур аз чашм 
ва сур аз судури бадхоҳони миллат рафт. 
Миллат аз шодии ба даст омадани Истиқлол 
чунон рақсиду пой кӯбид, ки чанге ба ҳаво 
бархоставу ба чашми душманон фурӯ рафт. 

Метарсиданд, бале, метарсиданд аз озодиву ободиву иттиҳоди мо, аз зӯру тавоне, ки иттиҳод ба 
мо медод. Ва чашми ҳасаду ғараз дӯхта шуд ба шодии як миллат.  

Ҷанг бо ҷаҳолат. Хоҷагони хориҷӣ вайронкориро бо 
дасти зархаридони худ аз мактабҳо шурӯъ карданд. Дареғ, 
ки сафи фирефтагон барои пули муфт ва ашхоси 
камсаводу аз тарбия дур кам набуд, мавқеи ин тоифа оташе 
шуд болои ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997. Пояҳои 
маориф ва илм шикаста шуданд. Ҳанӯз аз аввалин рӯзҳои 
ҷанг рафтуои духтарон ба мактаб ва донишгоҳҳо мушкил 
пеш овард. Аз соли 1992 ҳиссаи духтарон дар мактабҳои 
олӣ бамаротиб кам шуда, онҳое ҳам, ки ба мактаб 
мерафтанд бештар аз таҳсил дар бораи зинда мондан фикр 
мекарданд, зеҳнашон на ба хондан, балки ба таъмини 
бехатарии худ ва хонаводаашон машғул буд. Ҷавонон аз 
таҳсил дур, ободиҳои вайрон ва ҳавасҳо пир шуданд. 
Ҷаҳолат доман паҳн кардан дошт. Омӯзгоре нақл мекунад, 
ки чӣ гуна ҳангоми ба кор рафтан писарбачаи 15-16-сола 
дар даст тӯфанг барои қасди баҳои дуи муаллимро ситондан наздаш меояд ва таҳдиди маргаш 
мекунад. Омӯзгор аз ин ҳадди мағзшӯйии наврасону ҷавонон дар ҳайрат мемонад. Акнун, баъди 
чоряки аср, баъди интиҳои ҷанге, ки аксарият “ҷанги бародаркуш” ва ман “ҷанги худкуш”-аш 
мехонам, рӯзҳои дурахшон омаданд. Ин лаҳза мехоҳам номе аз омӯзгоре биорам, омӯзгор бо 
ҳарфҳои калон то бори дигар нақши фидоиёни даргоҳи мактабро дар ҷомеа ёдовар шуда бошам.  

Соли 1992. Ба директори мактаби деҳаи Мавлоно, ки бо гурӯҳи ҳамкорон хона ба хона 
мегашт ва духтарони деҳаро ба мактаб даъват мекард, хабар оварданд: “Муаллима, давед, 
мактабро анбор ва ҷои тамрини боевикҳо кардан мехоҳанд!” Ойим Худоёрова роҳи мактабро 
пеш нагирифт, чун медонист, ки тавони ҷанг бо ҷоҳилонро надорад. Рӯ овард ба дари хонаи яке 
аз саркардагони силоҳбадастон. Аз пушти дар бо ҳама овоз дод зад, то садояш ба гӯши саркарда 
расад ва аз дасти навкаронаш, ки ба пешонии муаллима силоҳ монда буданд, раҳо шавад. 
Ҷуръати як зан – омӯзгор барои ашхосе, ки сиёҳу сафеди зиндагиро дарк намекунанд, 
ғайричашмдошт буд. Муаллимаро ба даруни хона бурданд ва ҳамоно силоҳ дар пешонӣ иҷозаи 
сухан доданд. Чӣ гуфт? Чӣ кард? Ояндаи мактаб чӣ шуд? Магар аз силоҳ натарсид? Ойим 

ТАРАННУМИ ВАҲДАТ. Ваҳдат, сулҳ, 

иттифоқ, ягонагӣ, иттиҳод, якпорчагӣ, 

ҳамдигарфаҳмӣ... Мафҳумҳое, ки зидмаънои 

калимаҳои ҷанг, нифоқ, парокандагӣ 

мебошанд. Ваҳдат, яъне васл кардани 

тавони фарзандони як модар барои миллат, 

дар ҳоле ки бадхоҳон дар андешаи фасл 

кардани онҳо буданд, ба даст омад, 

тантана кард. Оташафрӯзони 

бемаънитарин ҷанги байни тоҷикон 

хостанд Тоҷикистони азизро пароканда 

созанд, аммо миллат бо роҳбарии Пешвояш 

онҳоро маҳкамтар васл намуд. Васл кардем, 

пайвастем, сохтем, бино кардем. Васл 

кардем бо рӯҳи хеш, пайвастем бо зӯри хеш, 

сохтем бо ҳама тавон, бино кардем бо 

хишти ҷони хештан. Зеро: 

Мо барои васл кардан омадем, 

На барои фасл кардан омадем. 
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Худоёрова, омӯзгоре, ки дар мактаб равони ҳама бачаҳоро омӯхта буд, ба сухан гуфтан даромад. 
Моҳирона, суханварона ба каллаи бемағзи ҷангҷӯёни сулҳбезор ҷо кард, ки мактаб асос аст ва 
ҷазои бастани дари мактаб бузург аст. Шояд маҳорати равоншиносӣ, шояд маҳорати суханварӣ, 
шояд ҷуръати азими зан-омӯзгор сабаб шуд, ки дарҳои мактаб боз монанд. Аммо ба як шарт: ҳеҷ 
духтаре бояд дар деҳа ба мактаб намеомад ва дарс намехонд... Муаллимаи зирак пазируфт ва 
интизори фурсати муносиб шуд.  

Рӯзи ҷумъа. Муаллима қаблан нақшаҳое дошт ва барои коре омодагӣ медид. Мардони ҳама 
деҳаҳои атроф барои намозгузорӣ ҷамъ шуда буданд, магар афроди зархарид. Дари дутабақаи 
масҷиди Мавлоно Яъқуби Чархӣ кушода ва ҳавлии он пур аз одам буд. Муаллима бо баҳонае ба 
кӯчаи марказии деҳа, назди масҷид омад ва аз дидани анбуҳи одамон хулосаи ниҳоӣ баровард. Ба 
сӯйи масҷиди пуродам тохт. Ҳангоми аз байни намозгузорон гузаштан чеҳрааш на аз тарс, балки 
аз хиҷолат сурх шуд. Ин қолабшиканиро мардон напазируфтанд ва ҳар нафаре мехост, ки садди 
роҳи Ойим Худоёрова шавад: яке бо суханҳои қабеҳ, дигаре бо монеа эҷод кардан. Аммо 
натавонистанд. Муаллима то назди имомхатиб расид, баландгӯякро аз дасташ гирифт ва боз бо 
суханҳои бодалел, эътимодбахш, ашъори бузургон ва ояту ҳадисҳо ба гуфтор оғоз кард: 

– Мардум, нагузоред, ки фарзандон бесавод монанд. Нагузоред, ки духтарон дар овони 
тифлӣ асири ҷаҳолат шаванд ва бори вазнини зиндагӣ ба шонаҳояшон афтад. Тасаввур кунед, ки 
мо монеи таҳсили фарзандон шавем: оянда, агар нафаре аз шумо бемор шавад, кӣ ба сари 
болинатон меояд? Кӣ дар заводу фабрикаҳо кор мекунад? Духтарони бесавод чӣ гуна фарзанд 
тарбия хоҳанд кард? Оё шумо ҳадисҳои набавиро намехонед, ки даъват ба тадриси фарзандон, 
махсусан, духтарон доранд? Мардум, касе барои мо оянда нахоҳад сохт. Ояндаи мо 
фарзандонамон ҳастанд. Пас, биёед, монеи хондани онҳо нашавем! Агар мо муттаҳид бошем, ҳар 
духтарбачае сиҳат ба мактаб омада мерасад ва саломат бармегардад... 

Чунин шуд. Замона ва ҳолат талаб мекард, ки барои дониш гирифтани хонандагон омӯзгор 
иродаи чун кӯҳ қавӣ дошта бошад. Омӯзгорон аз ибтидо атрофи Певшои ваҳдатофари миллат 
ҷамъ омаданд ва сиёсати хирдмандонаашро дастгирӣ намуданд.  

Ҷанги умедкуш. Овони тифлиям ривоят мекарданд, ки пиразане дар чордевории хонааш 
танҳо монд, чун ҳама фарзандону наберагон роҳ ба сӯйи Афғонистон гирифтаву гуреза шуданд. 
Дигар дар хонаи як замон бо муҳаббат сохтааш садои тифлакон намепечид, дигар кампиракон 
чун ҳарвақта лаби чашма ҷамъ намешуданд ва аз ину он намегуфтанд. Зиндагӣ буд, аммо 
тираранг. Як худаш монда буд ва як радио, ки ҳар замон хабари шум медод. Аммо ин субҳ 
хабари радиоӣ фарқ дошт. Кампирак ҳушаш парешон аввали барномаро нашунавид, фақат ин 
суханҳо ба гӯшаш расиданд: “Ман ба шумо сулҳ меорам!”, “То охирин гурезаро ба Ватан 
барнагардонам, ором нахоҳам буд.” 

Бо шунидани ин суханҳо пиразан дасту по гум кард, дар худ тапид. Дудилагӣ дар вуҷудаш 
пайдо шуд. Гӯё садое мегуфт: “Ин суханҳои як ҷавони хушбоваранд, ки мехоҳад миллатро аз 
нестӣ раҳонад, лек иҷрои ин ваъда амрест муҳол.” Садои дигаре аз зеҳну қалбаш мегуфт: “Ӯ 
метавонад! Ӯ ҳамонест, ки бояд пайдо ва интихоб мешуд! Ӯ миллатро сарҷамъ месозад...”  

Ҷанг бар зидди ҷанг. Соли 1997. Ҳамаи заминаҳои ваҳдати миллӣ фароҳам оварда шуданд. 
Ба тасвиб расидани Созишномаи истиқрори сулҳ танҳо имзо гузоштан зери як санад нест, балки 
ҷангидан аст бо хасм, бо хашм, бо парокандагӣ. Бастани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати 
миллӣ ғалабаи сулҳу ваҳдат (ҷанг) бар зидди ҷанг буд. Роҳбари мардумӣ ва намояндаи давлат 
Эмомалӣ Раҳмон аз Москав як хабари хуш ва як ҷаҳон нишот овард. Аз ҳавопаймо берун 
шуданашро пиру барнои миллат мунтазир буданд. Гулчанбаре, ки дар фурӯдгоҳ ба Пешвои 
муаззами миллат тақдим карданд, аз гулҳои одӣ иборат набуд. Онҳо гулҳои умед буданд. Гулҳои 
пуртаровате, ки аз мағзи устухони миллат об хӯрдаанд. Воқеияти таърихи миллат – Ваҳдати 
миллӣ маҳаки асосии инкишофи минбаъдаи ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангиву ҳуқуқӣ ва 
сиёсӣ, ислоҳоти рукнҳои давлатдорӣ аз рўи принсипҳои соҳибихтиёрӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва ягонагии Тоҷикистон буда, аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ барои муттаҳиду сарҷамъ 
сохтани миллат, хотима бахшидан ба низоъҳои дохилӣ, таъмини сулҳу субот ва амнияти мардум 
иқдомҳои шоистаро рӯйи кор овард. 

Самари ваҳдат. Боиси нишот аст, ки имрӯз кишвари мо аз файзу баракати истиқлоли 
давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар шоҳроҳи рушди устувор қарор дошта, сатҳу сифати зиндагӣ, 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №6, июни соли 2021 16 

маърифату ҷаҳонбинӣ ва эҳсоси худшиносиву ифтихори миллии ҳамватанони мо торафт таҳкиму 
густариш меёбад. Имрӯз мардум таҳти раҳнамоии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти маҳбуби худ пайи устуворӣ ва ҳифзи ин неъмати гаронбаҳо талош мекунанд. 
Воқеоти ба тозагӣ рӯйдода собит намуд, ки ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон мо воқеан, устувор 
аст. Бемуҳобот, ин аз фикру амали шахси аввали кишвар, роҳбари ваҳдатофар нумӯ мегирад. 
Ваҳтаи миллии мо мардуми оламро ба қавле мутаҳайир намуд. Ба қавли устод Ҳақназар Ғойиб: 

Мо ба Ваҳдат дар ҷаҳон машҳур гаштем, 
Чун нишони ориён машҳур гаштем. 
Зиҳӣ, Пешвои миллат! Зиҳӣ, миллати хештаншиносам, ки борҳо ба вартаи нобудшавӣ наздик 

шуда, баъди ҳар шикасту нокомӣ барои истиқлолияту бақои худ мубориза бурдаӣ ва аз нав ба 
зинаҳои баландтарини рушду нумӯ расидаӣ. Бубинед, ки Сарвари мо чӣ мегӯяд: “Ваҳдати миллӣ 
бояд аз ҳама гуна ихтилофи назар, гуногунандешии сиёсӣ, манфиатҳои ҳизбӣ 
гурӯҳи болотар ва дахлнопазир бошад, аҳли ҷомеаро муттаҳид, якдил, якмаром ва 
якпорча созад.”  

 

Нурулло ҒАФУРИЁН – 

донишҷӯи ДМТ 

***** 

 
 АЗ РӮЗГОРИ БУЗУРГОН 

Леонардо да Винчи (1452-1519). Яке аз саромадони давраи Эҳё бисёр хобиданро бад медид. 
Вай барои ин ба ҷойи соат ихтирое кард: Фишангеро ба пойҳои худ баста, дар боло зарфи пуроб, 

дар поён зарфи холиро ҷой кард. Чун об оҳиста-оҳиста шорида, баробари пуроб шудан, фишанг 
пойҳои одами дар хоббударо боло мебардошт... Леонардо, ҳамчунин, ҳамаи он офаридаҳои худро 
рӯйи коғаз тавре меовард, ки танҳо тавассути оина онро хондан мумкин буд. Яъне, ӯ аз рост ба чап 

менавишт. 
Исаак Нютон (1643-1727). Шояд бовари кас наояд, вале ин ҳақиқати маҳз аст. Нютон замони 

таҳсил дар мактаб фанҳои физика ва математикаро чашми дидан надошт. Ин буд, ки пайваста аз ин 
ду фан ҳамеша баҳои “2” ва ё “3” мегирифт. Умуман, ба хондан рағбат надошт ва дар мактаб аз 
хонандагони сустхону кундзеҳн муаррифӣ шуда буд. 

Томас Эдисон (1847-1931). Ин ихтироъкори маъруфи амрикоиро ҳамзамонон шӯрапушттарин 
хонандаи мактаб дар ёд доштанд. Бино ба шаҳодати ҳамсабақон, ҳатто ба хотири авбошиаш 
Эдисонро аз мактаб ронда буданд. Аслан Эдисон дониши ибтидоиро дар хона аз модараш 

омӯхтааст. Баъдан дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои худ соҳиби донишҳои ҳирфаӣ дар сати физикаю 
табиат ва эҷодкорию ихтироъкорӣ гаштааст. 

Алберт Эйнштейн (1879-1955). Ба қавле, ин физики номвари ҷаҳонӣ ва барандаи ҷоизаи 
нобелӣ дар мактаби миёна озодона ду ҷумлаи сода навишта наметавонист. Қариб буд, ки тибқи 
нақшаи масъулини мактаб Эйшнтейнро ба мактаби махсуси хонандагони заифулақл интиқол 

медоданд. Аммо таърих гувоҳ аст, ки маҳз ин хонандаи танбал бо пешниҳоди яканд назария дар 
илм инқилоб кард. 

Константин Сиалковский (1857-1935). Ин ихтироъкори моҳир ва яке аз аввалин 

назариётчиёни космонавтика замони дар синфи якум таҳсил карданаш, дар натиҷаи бмории сироятӣ 
қобилияти шунавоиашро аз даст медиҳад. Барномаи таълимии синфҳои ибтидоиро аз худ карда 

наметавонад. Ҳамчунин, дар вақти дар синфи сеюм таҳсил кардан Константинро аз мактаб 
меронанд. Ба ҳамаи ин нобасомониҳо нигоҳ накарда, майли пешаи омӯзгорӣ ӯро ба омӯхтани илму 
дониш роҳбаладӣ мекунад. Ҳоло бошад, Сиалковскийро ҷаҳон мешиносад. 

Уилям Генри Гейтс III (тав. 1955). Соҳибкори номдори амрикоӣ ва яке аз асосгузорони 
ширкати Microsoft бо номи Билл Гейтс маъруф аст. Ӯ солҳои мактабхонӣ дар садри “хонандагони 
танбалу кундзеҳн” қарор дошт. Ба хотири ҳавасманд гардонидани Билл ҳатто волидонаш барои ҳар 

як баҳои аъло ба ӯ туҳфаҳои қиматбаҳо ваъда медоданд. Вале Гейтси мактабхон тағйир намеёфт ва 
пайваста баҳои “3” ва инчунин, аҳён-аҳён баҳои “4” мегирифт.  Аммо тибқи хулосаҳои маҷаллаи 
“Forbes” Билл Гейтс дар солҳои 1996-2007 ва 2009-2016 сарватмандтарин инсони сайёра мебошад. 
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МАОРИФ ВА ЗАМОН 
  

ҲАДАФ - РУШДИ 

СИФАТИ ТАҲСИЛОТ 
 

Он падидаи маҷмӯӣ ва гуногунҷанба аст 

ва аз ин лиҳоз, чунин таърифи фарогире, ки 

барои баҳо додан ҳам ба фаъолияти 

мақомоти идоракунии муассисаҳои таълимӣ, 

ҳам ба фаъолияти омӯзгор ва ҳам ба 

фаъолияти таълимию маърифатии 

донишҷӯён ба кор ояд, имконнопазир аст. 

Ақидаҳои гуногунро оид ба ин масъала 

таҳлил намуда, хулоса баровардан мумкин 

аст, ки ду усули таъриф, ё худ, муайян 

кардани сифат маъмул мебошад. Якум, 

усули амалӣ, яъне сифат чун дараҷаи 

мувофиқат бо мақсаду вазифаҳо муайян карда мешавад. Аммо омӯзгор, донишҷӯ, корфармо ва 

иштирокдорони дигаре, ки ба ҷараёни таълим ҷалб карда шудаанд, эҳтимол мақсадҳои гуногун 

дошта бошанд, аз ин рӯ, сифатро ҳар кас метавонад ба таври худ фаҳмад. Ба ин маъно, усули 

баҳодиҳӣ ба он бо дараҷаи ин мувофиқат алоқаманд аст ва ин дар навбати худ имкон медиҳад, ки 

дар бораи идоракунии сифат сухан ронем. Усули дуюм ба равандҳои дохилие алоқаманд аст, 

ки дар раванди умумии таълим рӯй медиҳад. 

Сифат чун дараҷаи мувофиқат бо 

мақсадҳо яке аз категорияҳои маъмулие аст, 

ки дар таҷрибаи байналмилалӣ дар асоси он 

панҷ усули асосиро ҷудо мекунанд.  

1. Усули анъанавӣ баланд бардоштани 

обрӯю нуфузи мактаби олиро пешбинӣ 

менамояд, зеро ба хатмкардаи чунин 

мактаби олӣ дар бозори меҳнат талабот 

бештар аст. 

2. Усули илмӣ аз мувофиқат ба 

стандартҳо бармеояд. 

3. Усули менеҷерӣ. Мувофиқи ин усул таълимеро сифатнок донистан мумкин аст, ки 

мизоҷ аз он қаноатманд бошад. 

4. Усули истеъмолӣ. Бо ин усул истифодабаранда сифати таълимро муайян мекунад ва дар 

натиҷа ҳар як хоҳиши ӯ иҷро карда мешавад. 

5. Усули иҷтимоӣ маънои онро дорад, ки таълими хушсифат неъмати ҷамъиятист ва ба 

ҷомеа манфиат меорад. 

Педагогҳои маъруф С.Е.Шишов ва В.А.Калней дар китоби худ “Мактаб-мониторинги 

сифати таълим” сифати таълимро ба таври умумӣ чунин таъриф мекунанд: “Дараҷаи 

қаноатманд будани иштирокдорони гуногуни ҷараёни таълим аз хизматҳои таълимие, ки 

муассисаҳои таълимӣ мерасонанд” ё “дараҷаи ба даст овардани мақсаду вазифаҳои таҳсилот” 

вобаста аст. 

Системаи таҳсилоти олӣ дар ҷомеа 

чун ниҳоди бонуфузи интиқоли дониш, 

асоси рушди тадқиқоти илмӣ ва 

технологияҳои нав нақши муҳим дорад. 

Дар шароити имрӯза кори бобарори ҳар як 

муассисаи олии таълимӣ, пеш аз ҳама, бо 

такмили доимии фаъолияти он, дар нав-

бати аввал ба беҳдошти сифати 

хизматрасониҳои таълимӣ, иттилоотӣ 

ва амсоли инҳо равона гардидааст, алоқа-

манд мебошад. Ба ифодаи дигар, 

нишондиҳандаи асосии рушди дароз-

муҳлати ҷомеа дар ин ё он самт сифати 

таълим ба шумор меравад. Сифати 

таълим дар маҷмӯъ ҷиҳати рушди 

тамоми соҳаҳои ҷамъият заминаҳои 

мусоид фароҳам меорад. 
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Воқеан, солҳои охир дар ҳамаи мамлакатҳои дунё ва умуман, дар миқёси фазои 

таълимии ҷаҳонӣ муносибати мураттаб ва маҷмӯии ҳалли проблемаҳои танзим, таъмин ва 

арзёбии сифати таҳсилоти олӣ ташаккул ёфтааст. Муҳимтарин ҳуҷҷатҳои дорои аҳамияти 

ҷаҳонӣ, ки эътибори ҳуқуқӣ доранд, “Изҳороти умумиҷаҳонӣ дар таҳсилоти олӣ барои асри 

XXI” ва ҳуҷҷати барномавӣ таҳти унвони “Ислоҳот ва рушди таҳсилоти олӣ” ба шумор 

мераванд, ки соли 1995 дар Конференсияи генералии ЮНЕСКО қабул гардидаанд. Дар ин 

ҳуҷҷатҳо сифати таҳсилоти олӣ чун консепсияи серпаҳлу муайян карда шуда, тамоми вазифа 

ва намудҳои фаъолияти он, аз қабили барномаҳои таълим ва академӣ тадқиқоти илмӣ ва 

стипендия, таъминот бо кадрҳо, донишҷӯён, биноҳо, базаи моддию техникӣ, таҷҳизот, кор ба 

манфиати ҷомеа ва муҳити академиро дар бар мегиранд. Мафҳуми “сифат” дар ин ҳуҷҷатҳо 

тамоми вазифаҳои асосӣ ва самтҳои фаъолиятро дар соҳаи таҳсилоти олӣ, яъне сифати тадрис ва 

тадқиқотҳо баррасӣ мекунад. 

Дар асоси ҳамин гуфтаҳо илова кардан бамаврид аст, ки усулҳои танзими сифати таҳсилоти 

олӣ бояд комплексӣ бошанд. Қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омили муносибати маҷмӯиро оид ба арзёбии сифати таҳсилоти олӣ, ки аз 

иҷозатномадиҳӣ, аттестасия ва акредитатсияи муассисаҳои олии таълимӣ иборатанд, чун 

шакли танзими давлатӣ ба асос мегиранд. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ” ин истилоҳ ба таври мушаххас оварда 

шудааст.  

Иҷозатномадиҳӣ тартиби эътироф намудани имконоти муассисаи таҳсилоти олии 

касбии шакли муайян барои оғози фаъолияти таълимист, ки ба гирифтани таҳсилоти олии 

касбӣ ва ихтисос мутобиқи талаботи стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ, инчунин, талаботи 

давлатӣ оид ба таъминоти кадрӣ, илмию методӣ ва моддию техникӣ алоқаманд аст. 

Аттестатсия тартиби муқаррар кардани мувофиқати мазмун, сатҳ ва сифати омодагии 

хатмкардагони муассисаи олии таълимӣ ба талаботи стандартҳои давлатии таълимии 

таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи соҳаҳои таълим (ихтисос) мебошад. 

Аккредитатсия тартиби муайян намудани мақоми муассисаи таълимӣ дар пешбурди 

фаъолияти таълимӣ мутобиқи стандартҳои таҳсилоти олии касбист. Аккредитатсия ба 

маънои маҳдудаш ҳуқуқи додани дипломҳо ва шаҳодатномаҳои намунаи давлатӣ мебошад. 

Он ба муҳлати муайян дода мешавад (одатан аз ду то шаш сол), сипас раванди аккредитатсия 

такрор мегардад. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимӣ”, инчунин, ҳуқуқу уҳдадориҳои донишҷӯён ва ҳайати 

профессорону омӯзгорон оид ба таъмини сифат баён гардидааст. Масалан, тибқи моддаи 21-уми 

қонуни мазкур, “донишҷӯён ҳуқуқ доранд, ки дар ташкили мазмуну мундариҷаи сифати таълим 

иштирок намоянд ва барои гирифтани донишҳои босифат аз захираҳои таълимии мактабҳои олӣ 

истифода баранд.”  

Қайд кардан бамаврид аст, ки пас аз интишори Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(№105, аз 3.03.2007) “Дар бораи хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф” фармоиши 

вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ “Оид ба таъсиси бахшҳо ва гурӯҳҳои назорати сифати 

таҳсилот дар муассисаҳои таълимии ҶТ” (15.03.2001, №330) ба тасвиб расид. Фаъолияти 

хадамоти мазкур ҷиҳати беҳтар намудани сифати таҳсилот дар ҷумҳурӣ, воқеан ҳам, 

назаррас буда, нақши муҳим дорад. Аз ин ҷост, ки 27 январи соли 2020 хадамоти мазкур ба 

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти ҶТ табдил дода шуд. Ҳадафи 

асосии ин ниҳод, муайян кардани самтҳои амалисозии сиёсати ягонаи назорати давлатӣ дар 
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соҳаи маориф ва илм буда, иҷрои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва стандартҳои давлатии 

таҳсилотро дар муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста аз шакли ташкилию 

ҳуқуқӣ ва тобеияти идориашон, назорат мекунад, ҳуҷҷатҳои таҳсилоти дар хориҷи кишвар 

гирифташударо эътироф ва баробарарзишӣ менамояд ва ба ҷараёни таълиму тарбия, сатҳи 

сифати дониши хонандагон, шунавандагону донишҷӯён, магистрантон, докторантон, тайёр 

намудани мутахассисон ва дигар самтҳои фаъолияти муассисаҳои таълимӣ баҳо медиҳад. 

Новобаста бар ин, айни замон дар кишвар сифати таълимро дар муассисаҳои таълимӣ, 

сохторҳои махсус аз рӯйи нишондодҳои муайянгардида арзёбӣ намуда, ҷиҳати баланд 

бардоштани сифат чораҳои дохилиидоравӣ андешида мешаванд. Аз ҷумла, дар МД ДҶТИБКСМ, 

пас аз маълумоти олӣ, тибқи тартибот дар ҳар 5 сол омӯзгорон аз курси такмили ихтисос 

гузаронида мешаванд. 

Сифати таълим дар ин муассиса ба чунин шакл арзёбӣ мегардад: 

Бахши мониторинги донишкада пурсишномаҳои пеш аз таҳсил дар курсҳо ва баъд аз 

таҳсилро мегузаронад. Саволномаи симои психологӣ алоҳида гузаронида мешавад. Натиҷаи 

пурсишҳо дар ҷаласаҳои назди ректор ва ВМИ ҶТ мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҷиҳати 

бартараф намудани бархе аз камбудиҳо ё ба инобат гирифтани баъзе пешниҳодҳои муфид 

чораҳо андешида мешаванд. Ин барои беҳтар намудани сифати азхудкунии шунавандаи курс 

ва самаранок тартиб додани барномаи таълимӣ хеле муфид аст. 

Боло бурдани сифати таълим дар тамоми зинаҳои таҳсилот вазифаҳои мухимтарини аҳли 

маориф мебошад. Пешвои миллат дар Паёми худ (26 декабри соли 2019) қайд намуда 

буданд, ки дар соҳаи маориф ду масъалаи асосии ҳалталаб вуҷуд дорад: нарасидани кадрҳои 

соҳибтаҷрибаи омӯзгорӣ ва баланд бардоштани сифати таълим дар тамоми муассисаҳои 

таълимии кишвар.  

Амалия собит намудаст, ки омили асосии инкишоф ва такомули соҳаи маориф - баланд 

бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбия комилан ба сатҳи маҳорати касбии омӯзгор 

вобаста аст. 

Дар ин самт метавон корҳои зеринро ҳамчун такондиҳандаи рушди сифати таълим ба 

инобат гирифт: 

- тақвияти неруи маърифатии омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба таври мунтазаму 

доимӣ тавассути курсҳои такмили ихтисос, баргузории озмунҳои “Омӯзгори беҳтарини сол”, 

“Омӯзгори беҳтарини МҶИМК”, “Омӯзгори беҳтарини МТОК” ва ғайра; 

 - таҳияи барномаҳои такмили ихтисос дар мисоли барномаҳои алтернативӣ; 

 - ҷалби мутахассисон (эксперт)-и соҳаи методологӣ, ки таҷрибаи амалии беҳтар доранд; 

- мунтазам баргузор намудани семинар, мизҳои мудаввар ва нишасту вохӯриҳо бо 

шарикони ҳамкор ҷиҳати тақвият бахшидан такмили сифати таҳсилот; 

- коркарди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар якҷоягӣ бо Агентии назорат дар соҳаи маориф ва 

илми назди Президенти ҶТ.  

 

 

Заррина НОРОВА – 

мудири кафедраи методикаи  

таълим дар муассисаҳои томактабӣ  

ва миёнаи умумии ДҶТИБКСМ 
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ЗИ ҶАҲЛОБОДИ 

НОДОНӢ БАДАР ШАВ! 
 

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар 

тамоми фаъолияти илмӣ - адабии хеш ба 

ахлоқи разила ба сифати маҳкумкунанда ва 

фошкунанда баромад менамуд. Ӯ зулму 

ҷабр, нифоқу низоъ, хиёнату ҷиноят, 

мансабпарастӣ, молпарастӣ, пастию 

сифлагӣ, шаҳвату айш, кибру ғурур, 

худписандию мағрурӣ, мардумозорӣ ва 

дигар рафторҳои разилонаю 

ноҷавонмардонаро ниҳоят бад медид. 

Онҳоро чун сарчашмаҳои бадӣ ва 

ваҳшонияти нобаробарии иҷтимоӣ ошкор 

сохта, бо роҳи насиҳат ва суханони 

ибратбахш мехост онҳоро аз байн барад, ё 

ҳеҷ набошад кумаке расонад. Дар «Сабҳат-

ул-аброр» ҳикояе оварда мешавад, ки дар он бо меҳнати ҳаққу ҳалоли худ туъмаи ночизе ба даст 

оварда, рӯз гузаронидан ва дар айни замон озод будану аз касе миннат накашидан аз хизмати 

шоҳро кардану дар зери нангу ор мондан боло гузошта 

шудааст: 

 Ҷомӣ, ба мулку мол чу ҳар сифла дил мабанд, 

 Кунҷи фароғу ганҷи қаноат туро бас аст. 

 Дар мероси адабии Абдураҳмони Ҷомӣ ҷойи асосиро 

ғолибият бар нафси саркаш ва аз даст надодани мартабаю 

манзалати инсонӣ ташкил медиҳад: 

 Ҷомӣ, зи хони ризқ чу ноне кифоя аст, 

 Озори бори миннати дунон чаро кашам?  

 Дар ин мисраъҳо шоир баҳои асосиро дар баланд 

гардидани обрӯ ва арзиши инсон ба ду мафҳум равона 

намудааст: ба мафҳуми ганҷи қаноат ва миннати дунон. Ба 

ақидаи Ҷомӣ, инсони дорои ганҷи қаноат ба ҳар мартаба ва 

арзиш мерасад. Вале дар ҳолати риоя нанамудан ба қаноат ва 

сабру таҳаммул, инсон гирифтори таънаю маломат мегардад. 

Шиблии Нуъмонӣ дар ҷилди V китоби худ «Шеър-ул-аҷам» чунин нақлро меорад: «Ҷомӣ ҳикоят 

мекунад, ки пире ҳезум мешикаст ва Худоро муттасил шукр мекард, ки вайро азизу гиромӣ 

доштааст. Шахсе, ки дар он ҷо ҳузур дошт, ба пир эрод гирифта, гуфт: – Ин чӣ иззатест, ки Худо 

ба ту додааст? Пир дар ҷавоб гуфт: – Кадом иззат болотар аз ин мешавад, ки ман мулозим ва 

ходими касе нестам». Дар ин гуфтаҳо сухан дар бораи озод будан ва бо меҳнати ҳалол рӯз 

гузаронидани шахс меравад. Абдураҳмони Ҷомӣ дар роҳи фурӯтанию хоксорӣ бузургтарин 

намунаи ибрат буд, ки ин аз боби «Рӯзгори Ҷомӣ» ба ҳамагон маълум мебошад. Ӯ бо маблағи 

меҳнати худ мадрасаву корвонсаройҳо сохта, чандин касро бо дороии хеш хонадор ва барои 

пешрафти илму эҷодашон кумак мекард.  

Аз рӯи омӯзиши ҳуҷҷатҳои таърихӣ маълум мешавад, ки устод баҳри ҳимояи бечорагону 

бенавоён ба шоҳону ҳокимон мактубҳо навишта, аз маҳбасу камбағалӣ раҳо додани онҳоро 

Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчун намояндаи 

барҷастаи илму адаби замони хеш ва 

устоди ахлоқи писандидаи башарӣ 

шинохта шудааст. Ӯ дар пайравии 

намояндагони пешгузаштаи адабиёти 

форсу тоҷик наслҳоро ба накукорӣ, 

меҳнатдӯстӣ, адлу инсоф, сулҳу сафо, 

илму фарҳанг, дӯстиву бародарӣ, 

иттифоқу иттиҳод, сидқу вафо ва дигар 

амалҳои неки инсонӣ, ки дар шароити 

имрӯз мубрамияти он дарк карда мешавад, 

даъват намудааст. Ӯ дар рафтор ва амали 

одамон аз ҳама бештар сифатҳои 

саховатмандӣ, эҳсону карам, шарму ҳаё, 

фурӯтанӣ, хоксорӣ, пурсабрӣ, ҷасурию 

нотарсӣ ва сирру асрори инсонҳоро паноҳ 

нигоҳ доштанро меписандид, ки талоши 

педагогикаи миллӣ аз он иборат аст. 
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дархост менамуд. Баъзан Ҷомӣ роҷеъ ба як масъала ду-се маротиба ба амалдорон муроҷиат 

карда, то он масъала ҳалли хешро пайдо намекард, ором намегирифт. Ба ҳамин тариқ, устод ғаму 

ранҷи мардумро дарк карда, ба онҳо дасти ёрию мадад дароз карданро аз саодати инсонӣ 

меҳисобид. Тарғиби некӣ ва накукорӣ, ки Ҷомӣ онро бо завқу шавқи баланд ташвиқ мекард, дар 

адабиёти форсу тоҷик суннатҳои кадимӣ дошта, нақши онро дар эҷодиёти тамоми намояндагони 

адабиёти классикӣ пайдо намудан мумкин аст. Панду ҳикматҳои Ҷомӣ танҳо ба оммаи мазлум 

не, балки ба мансабдорон ва подшоҳон низ дахл дошт:  

 Эй, ки дар тоҷу нигин дорӣ рӯй, 

 То ба кай тоҷу нигин хоҳад монд?! 

 Мулки ҳастӣ ҳама тай хоҳад шуд, 

 На замону на замин хоҳад монд. 

 То тавонӣ, ба ҷаҳон некӣ кун, 

 К-аз ҷаҳон бо ту ҳамин хоҳад монд!  

 Вале новобаста аз гуманизми хеш, Ҷомӣ нисбат ба золимон раво донистани зулмро дастгирӣ 

менамояд, ки ин аз мавқеи фаъолро дар ҷомеа ишғол намудани ӯ дарак медиҳад. Ӯ мегӯяд: 

 Ба аҳли ҷафо вафо раво нест, 

 Подоши ҷафо ба ҷуз ҷафо нест.  

Ё: 

 Туршрӯ бош бо бадхӯ, на ширинлаб, ки сафроӣ, 

 Беҳ аз себи сифоҳонӣ бувад норинҷи Гелонаш.  

 Баҳри номи накуро соҳиб шудан ба кас ғайр аз ҳунару дониш, боз касбу кор, ростӣ, адаб, 

покӣ, сидқ ва амсоли инҳо лозим аст. Ҷомӣ дар асари безаволи хеш «Баҳористон» тани сиҳат, 

хотири ҷамъ, ризқи фарох, дӯсти меҳрубон ва фароғатро омили зиндагии хуш ишора намудааст: 

«Панҷ чиз аст, ки ба ҳар кас доданд ва касеро аз он маҳрум насохтаанд, зимоми зиндагонии хуш 

дар дасти ӯ ниҳоданд: аввал- сиҳатии бадан, дуюм- эминӣ, сеюм - вусъати ризқ, чаҳорум - 

рафиқи шафиқ, панҷум- фароғат. Ҳар киро аз ин маҳрум карданд, дари зиндагонии хуш бар рӯи ӯ 

бастанд.» 

Чун дар ин ҷо сухан аз рафоқату ёр рафт, таъкид кардан зарур аст, ки Ҷомӣ аз бузургтарин ва 

фаъолтарин тағрибкунандаи рафоқат ва дӯстии самимӣ буда, дар эҷодиёташ ба ин мавзӯъ 

аҳамияти хоса додааст. Ӯ дӯстиро рӯшноӣ номида, аз бародарӣ боло мегузорад ва дар достони 

«Саломон ва Абсол» чунин ҳикоятро меорад: 

 Гуфт бо донишваре он содамард, 

 К-эй ба дониш назди ҳар озода фард! 

 Боз кун з-ин нуқтаи пӯшида пӯст, 

 Ки бародар беҳ бувад ё ёру дӯст? 

 Гуфт: «Набвад пеши доно ҳеч чиз, 

 З-он бародар беҳ, ки бошад ёр низ.»  

Ҷомӣ ёреро меписандад, ки на танҳо ҳангоми роҳату осоиш ҳамроҳи кас аст, балки дар 

лаҳзаҳои мушкилу хатарнок низ инсонро яккаю танҳо намегузорад. Баробари талқини сифатҳои 

неки инсонӣ Ҷомӣ аз ҷаҳл, ҳасад, хашму кина, тамаъ, ҳирс, риё, ғурур, мардумозорӣ, 

худписандӣ, пурхӯрию серхобӣ ва ғафлат дур буданро тарғиб мекард, ки асоси педагогикаи 

миллиро дар тарбияи маънавӣ- ахлоқӣ ташкил медиҳад. Панду ҳикматҳои Абдураҳмони Ҷомиро 

аз рӯи мақсаду маромашон ба се қисм метавон тақсим кард: 1. Андарзҳое, ки Ҷомӣ ба подшоҳону 

сарварон медиҳад; 2. Андарзи шоир ба писараш Зиёуддин Юсуф; 3. Пандҳои олии 

умумиинсонии ӯ. 
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 Ҷомӣ аз ҳама бештар душмани ашаддии насабпарастӣ буд, ки имрӯз дар байни ҷавонони мо 

реша давондааст ва ба муқобили онҳое садо баланд мекард, ки мағрури аслу насаби худ шуда, аз 

донишу ҳунар дурӣ меҷустанд:  

 Зад харе лоф бар харони дигар, 

 Ки маро Рахши Рустам аст падар. 

 Дод аз онҳо яке ҷавобаш боз, 

 Ки гувоҳи ту бас ду гӯши дароз. 

 Яке аз ҳамзамонони Ҷомӣ Зайниддини Восифӣ дар «Бадоеъ-ул- вақоеъ» нақлеро меорад, ки 

мувофиқи он вазири Султон Ҳусейни Бойқаро Низомулмулуки Ҳавофӣ шаҷарае тартиб дода, 

худро аз авлоди Аббосиён - амакзодаи пайғамбар муаррифӣ менамояд. Рӯҳониёни зиёде ин 

даъворо тасдиқ намуда, муҳр мегузоранд. Вазир шаҷараи авлодиро назди Ҷомӣ ҳам барои имзо 

мефиристонад, вале Ҷомӣ ба он имзо намегузорад. Пас, вазир худаш маҷбур мешавад, ки барои 

имзо пеши Ҷомӣ равад. Ҷомӣ рӯбинӣ накарда, имзо намегузорад ва аз рӯи зарофат чунин 

рубоиро дар рӯйи шаҷараи вазир навишт: 

 Онро, ки бувад нури набӣ дар башара, 

 Ҳоҷат набувад ба тӯлу арзи шаҷара. 

 В-онро, ки зи рух натобад ин нури сара,  

 Шаҷра надиҳад ба ғайри лаънат самара. 

 Ҷомӣ дар бисёр навиштаҳояш илму донишро ҳамчун калиди маърифати инсонӣ қайд 

намуда, илмро бо ҷаҳолат ва олимро бо ҷоҳил муқобил гузошта таносуб менамуд. Илмро тоҷи 

сари ҷумла ҳунарҳо ва қулфкушои ҳама дарҳо ва шарафи одамӣ номида, мардумро ба 

азхудкунии он даъват менамуд, ки талаботи педагогикаи миллӣ мебошад. Мувофиқи таълимоти 

Ҷомӣ тамоми корҳоро инсон бояд аз рӯи дониш ва мувофиқи маслиҳати донишмандон ба анҷом 

расонад. Агар инсон худ донишманд набошад, бояд дар паноҳи донишманде ҷой гирад. Ҷомӣ 

дуруст зикр мекунад, ки илм дарёи беканор аст ва фаро гирифтани тамоми илмҳо аз имкон берун 

аст. Бинобар ин, инсон бояд илми заруртаринро омӯхта, онро ба амал пайвандад: 

 Нахуст аз касби дониш баҳравар шав! 

 Зи ҷаҳлободи нодонӣ бадар шав. 

 Вале по сӯи дониш неҳ дар ин роҳ, 

 Ки илм омад фаровон умр кӯтоҳ. 

 Наёбад ҳеҷ касс умри дубора, 

 Ба илме рав, к-аз онат нест чора.  

 Ҷомӣ дар тамоми фаъолияташ китобро чун ёри ғамгусор ва устоди беминнат ситоиш намояд 

ҳам, ба муқобили онҳое, ки китоб ҷамъ мекунанду аз он баҳрае намебурданд дар ҷанг буд: 

 Аз ҷумла китобҳо, ки дар бар дорӣ, 

 Судат накунад, ки нафси кофар дорӣ. 

 Сарро ба замин чӣ мениҳӣ вақти намоз,  

 Онро ба замин бинеҳ, ки дар сар дорӣ. 

 

Дастам МАҲКАМОВ –  

мудири шуъбаи таҳсилоти  

 ибтидоӣ ва миёнаи касбии  

ПРМ ба номи А.Ҷомии 

 Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 

 Моҳинав САФАРОВА –  

унвонҷӯи ПРМ ба номи А.Ҷомии 

 Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 
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ПЕДАГОГИКА 
 

МАҲОРАТИ 

ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОР  
ДАР МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ ВА 

МИЁНАИ КАСБӢ 
 

Аз ин рӯ, дар омода намудани мутахассисони соҳибкасб, тибқи талаботи афзояндаи бозори 

меҳнат муносибатро дигар намудан зарур аст. Бозори муосири меҳнат нисбат ба 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ талаботи нав ба навро ба 

миён мегузорад. Барои қонеъ гардонидани талаботи бозори меҳнат ба мутахассисони варзида 

танҳо дониши баланд кифоят намекунад, онҳо бояд соҳиби маҳорат ва малакаи кордонӣ бошанд 

ва бисёр масъалаҳои ҳаётиро мустақилона ҳал карда тавонанд. Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Ҳукумати 

кишвар пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки 

низому равиши таълимро ба талаботи замон ва 

дурнамои рушди мамлакат мутобиқ намуда, 

тадбирҳои муайяну мушаххасро дар ин самт 

амалӣ гардонад. Омода будани омӯзгорон ба 

фаъолияти инноватсионӣ дар низоми босалоҳият 

шарти муҳимми инкишофи таҳсилоти касбӣ 

маҳсуб меёбад. Ба ҳамагон маълум аст, ки дар 

давраи истифода бурдани технологияи озмоишу 

санҷиш бисёр омӯзгорон дар куҷо ва чӣ тавр 

гузаронидани инноватсияро намедонанд ва 

муносибати босалоҳиятро дуруст дарк 

наменамоянд.  

Дар сарчашмаҳои илмӣ-педагогӣ самтҳои гуногуни таҳқиқоти фаъолияти инноватсионӣ аз 

лиҳози хусусиятҳои умумӣ ва махсуси ин шакли фаъолият дар асарҳои Ф.Н. Гоноболина, В.И. 

Загвязинск, В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, Н.Д. Никандрова, Н.Р. Юсуфбекова мавриди таҳқиқу 

омӯзиш қарор гирифтаанд. Аз нуқтаи назари омӯзиши дастовардҳои педагогӣ ва паҳн кардани 

таҷрибаи пешқадам дар фаъолияти инноватсионии омӯзгорон дар асарҳои Ю.К. Бабанский, 

М.М. Поташник низ таваҷҷуҳ зоҳир карда шудааст. Оид ба хусусияти зуҳуроти инноватсионӣ 

дар системаи муосири таълим аз ҷониби М.С. Бургин, В. Кларин, С.Д. Поляков, Л.С. Подимова, 

А.В. Хуторский пажӯҳиш анҷом дода шудааст. Дар илми педагогика фаъолияти инноватсионӣ 

ҳамчун фаъолияти мақсадноки педагогӣ, ки ба дарки таҷрибаи амалии хеш тавассути 

муқобилгузорӣ ва омӯзиш нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад. Тавассути фаъолияти 

инноватсионӣ тағйирот ва инкишофи ҷараёни таълимӣ- тарбиявӣ бо мақсади ноил гардидан ба 

натиҷаҳои баланд, аз ҷумла, дар заминаи донишҳои нав ва таҷрибаҳои сифатан нави педагогӣ 

рӯй медиҳад. 

Ба сифати вазифаҳои асосии фаъолияти инноватсионӣ тағйироти омилҳои ҷараёни педагогӣ: 

ба монанди мақсад, мазмуни таълим, шакл, услуб, технология, воситаҳои таълим, системаи 

идоракунӣ, муносибати босалоҳият ва ғайраҳо муаррифӣ мешаванд. 

Фаъолияти педагогии омӯзгор, агар дар асоси методҳои кори як вақтҳо азхуднамудаи ӯ 

мураттаб шуда бошад, арзишманд намегардад ва қимате пайдо наменамояд. Метод дар ягон 

ҳолат доимӣ шуда наметавонад, он ҳамеша тағйир меёбад ва мукаммал мегардад. Агар дар он 

чизҳои ба таври воқеӣ мавҷудбуда, барои ба даст овардани дастовардҳои баланд истифода бурда 

Дар марҳилаи кунунии пешрафти 

Тоҷикистон ба соҳаҳои илму маориф 

афзалияти аввалиндараҷа дода мешавад, 

зеро онҳо дар таҳкими пояҳои давлати 

демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши 

калидӣ мебозанд. 

 

Эмомалӣ РАҲМОН 
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нашаванд, агар он иқтидори баланд бардоштани инкишофи шахсии омӯзгорро таъмин карда 

натавонад, фаъолияти педагогии омӯзгор арзишманд намегардад. Албатта, характери фаъолияти 

инноватсионии омӯзгор аз шароити мавҷудаи муассисаи таълимӣ ва дараҷаи омодагии шахсии 

омӯзгор ба фаъолияти инноватсионӣ сахт вобаста мебошад. Дар зери мафҳуми омодагии омӯзгор 

ба фаъолияти инноватсионӣ тамоми сифатҳои касбии омӯзгор, ки ба навсозии фаъолияти 

педагогӣ равона гардидаанд, фаҳмида мешавад. Инчунин, иқтидору тавоноии омӯзгор дар 

масъалаи пешниҳод намудани роҳ ва тарзи ҳалли мушкилоти мубрами таълим ва пайдо 

намудани тарзи дурусти самараноки натиҷа аз ҳолати мавҷуда ҳосил мегардад. Сарчашмаҳои 

ақидаҳои инноватсионӣ метавонанд инҳо бошанд:  

- ҳодисаҳои ногаҳонӣ (барор ва нобарорӣ, ҳамчун такон ба инкишоф ё васеъ гардидани 

майдони фаъолият ё ба гузоштани проблемаҳо);  

- фарқи номутаносибӣ (байни рафтори ҳақиқии кӯдакон ва фаъолияти амалии омӯзгор);  

- талабот ба ҷараёни педагогӣ (ҷойи сусти методиро бо андешаҳои нав пур кардан);  

- пайдо намудани амсилаҳои нави таҳсилотӣ; 

- ба эътибор гирифтани омилҳои демографӣ; 

- тағйирот дар арзишҳо ва омодагии кӯдакон (тағйр додани муносибати кӯдакон ба таълим, 

ҷустуҷӯйи шаклҳои нави муошират, баланд бардоштани рафторҳои касбӣ); 

- донишҳои нав (консепсияи нав, муносибати нав бо таълим, методҳо ва технологияи 

мушаххас). 

Хусусиятҳои фарқкунандаи фаъолияти инноватсионии омӯзгор:  

- навгонӣ дар гузориши мақсад ва вазифа; 

- мазмуннокии амиқ; 

- истифодаи нозуки методҳои анъанавӣ ва ворид намудани методҳои нав дар ҳалли 

вазифаҳои педагогӣ;  

-коркарди консепсияи нав, мазмуни фаъолият, технологияи педагогӣ дар асоси омилҳои 

инсондӯстӣ ва фардияти ҷараёни таълим;  

- иқтидори огоҳона тағйир додан ва инкишофи хеш, ҳиссагузорӣ дар фаъолияти касбӣ. 

Барои татбиқи фаъолияти инноватсионӣ омӯзгорон бояд дар гурӯҳҳо дар чунин шакл 

муттаҳид шаванд:  

- иттиҳодияи методӣ аз рӯйи мавзӯи муайян ё самти фаъолият;  

- гурӯҳҳои (эҷодӣ) проблемавӣ, ки дар он омӯзгорони самтҳои гуногун муттаҳид гардида, 

масъалаҳои ҷараёни талимиро татбиқ менамоянд;  

- гурӯҳҳои коркардкунандаи соҳаҳои ҷудогонаи аспектҳои методӣ дар ҷараёни таълим;  

- гурӯҳҳои ҳалкунандаи вазифаҳои муайяни давраҳои синнусолӣ дар таълим ва тарбияи 

кӯдакон.  

Мақсади асосии фаъолияти инноватсионӣ инкишоф додани маҳорати педагогии омӯзгор ва 

ба дараҷаи шахсияти педагогӣ расондани ӯ мебошад. Омӯзгор дар фаъолияти педагогӣ 

навгониҳоро ворид намуда, ба фаъолияти самаранок дар ҷустуҷӯи мустақилонаи ҳалли 

вазифаҳои педагогӣ ва методӣ сафарбар мегардад.  

Барои ба фаъолияти инноватсионӣ ворид намудани омӯзгорон бояд дар муассисаҳо оид ба 

ин масъалаҳои педагогӣ машварат, семинар ва тренингҳо гузаронида шуда, омӯзгорон ба 

фаъолияти инноватсионӣ омода гардонида шаванд. Инчунин, дар ҳар як муассиса бояд 

комиссияи махсуси фаъолияти инноватсионӣ ташкил гардида бошад ва барои 

ҳавасмандии омӯзгорони ба натиҷаи дилхоҳ ноилгардида тадбирҳои моддӣ 

андешанд.  

Р. АСАДУЛЛОЕВ – 

омӯзгори коллеҷи омӯзгории 

 шаҳри Душанбе ба номи Х.Махсумова, 

 номзади илмҳои педагогӣ 
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РАВОНШИНОСӢ 
 

ТАТБИҚИ УСУЛҲОИ 

ПСИХОЛОГӢ ДАР 

АМАЛИЯИ КОРИ 

ИҶТИМОӢ 
 

Инсон дар давоми ҳаёт ахбори 

сершуморро аз муҳити атроф ба воситаи 

ҳиссиёт ҳосил мекунад ва онҳоро дар 

заминаи андеша коркард намуда, хулоса 

мебарорад. Ин роҳи асосии ҷараёни ба даст 

овардани дониш, аз ҷумла, дониши илмӣ аст. 

Азбаски инсон дар оғоз ба воситаи ҳиссиёт аз гирду атроф иттилоъ пайдо мекунад, дар ин зинаи 

шинохт, чунон Ф.Энгелс мегӯяд, ба ҳайвони олӣ бо вижагиҳои одии андешаронӣ, чун анализ, 

синтез, индуксия монандӣ дорад, аммо шакли густурдаи андеша, яъне диалектика танҳо хоси 

инсон аст. Дар зинаи ҳиссиёт инсон то дараҷаи ҳосил намудани мафҳумҳои алоҳида мерасад, 

чунки дар ин ҳолат инсон тавоноиеро дорад, ки И. Кант онро ҳуш (дар забони арабӣ ақл 

меномад) меномад ва неруи ҷамъбасткунандаи дониши бо воситаи эҳсосот гирифтаро дорад. 

Ақлу ҳуш аз категорияҳои асосии 

илми психология мебошад. Кормандони 

иҷтимоӣ, ки аксар вақт бо ҳолати рӯҳии 

инсон сари кор доранд, аз категорияҳои 

психология дар фаъолияти худ зуд-зуд 

истифода мебаранд. Ин гурӯҳ вазифаҳои 

гуногунро иҷро намуда, барои ҳал намудани 

масоили зарурӣ пайваста бояд кӯшиш намоянд. 

Корманди иҷтимоиро лозим меояд, ки 

ҳангоми кор бо ин ё он гурӯҳи аҳолӣ аз 

роҳу усулҳои гуногун истифода барад. Ба 

ин усулҳо, қабл аз ҳама, ташкили 

шароитҳои мусоиди ҳаётӣ дар хона-

интернатҳо, гузаронидани чорабиниҳои солимгардонӣ, ҷалби ҷавонони маъюб ба таҳсил, 

касбомӯзӣ, варзиш ва амсоли ин, тавассути пурсишнома (анкета), мусоҳиба, суҳбатҳо муайян 

намудани манфиат, талабот, хоҳишу орзуҳои ҷавонони маъюб, тартиб додани нақшаи 

чорабиниҳо аз ҷониби корманди иҷтимоӣ дохил мешаванд. Истифодаи усулҳои психологӣ дар 

кори иҷтимоӣ ба омӯзиши омилҳои психологӣ, эмотсионалӣ ва сохтории сар задани вазъиятҳои 

мушкили ҳаётӣ нигаронида шудаанд. Мувофиқи ин назарияҳо, кумак расонидан ба мизоҷ 

метавонад бо роҳи баинобатгирии тарафҳои қавии ӯ ва дарёфти захираҳо барои таъсиррасонӣ ба 

некуаҳволии ҳаётии ӯ сурат гирад. Бояд қайд кард, ки ҳама ҳолатҳои психологӣ ва хусусиятҳои 

рафтори мизоҷони кори иҷтимоӣ, бо сабабҳои таъсири берунии иҷтимоӣ (ё табиӣ) ба вуҷуд 

омадаанд, аз ҷумла, мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, камбизоатӣ, бекорӣ, нафақа ва сатҳи пасти 

зиндагӣ, таҳти зӯроварию хушунат қарор доштан, нокомӣ дар ҳаёти шахсӣ ва оилавӣ (талоқ ё 

ихтилофи оилавӣ ва ғ.), муноқишаҳои қавмӣ ва нажодӣ, дар ҳолатҳои душвор қарор гирифтан 

(бемории вазнин, маъюбӣ, офатҳои табиӣ ва ғ.).  

Кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон 

ихтисоси навест, ки айни замон дар ҳама 

самтҳои фаъолияти худ: ҳифзи иҷтимоӣ, 

хадамоти иҷтимоӣ, кумаки полеативӣ, 

мавќеи иҷтимоии оила, муҳоҷират, бо 

пиронсолон, гирифторони ВНМО, шуғли 

аҳолӣ ва ғайра мунтазам рушд карда 

истодааст. Мутахассисони соҳаи кори 

иҷтимоӣ вазифаҳои муҳимтаринро ба 

уҳда доранд. Онҳо ҳамчун миёнарав байни 

ҷомеа ва давлат фаъолият мебаранд. Аз 

ин рӯ, истифодаи усулҳои психологӣ дар 

рафти кумак ба мизоҷ аз нуқтаи назари 

ҳолати психикии шахс хеле муҳиманд. 
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Кормандони иҷтимоӣ, ки бо одамони дар ҳолатҳои душвори зиндагӣ қарордошта сари 

кор мегиранд, бояд дар масъалаҳои солимии равонӣ, табиати иҷтимоӣ ва психологии шахс, 

хусусиятҳои он дар гурӯҳҳои алоҳида, алалхусус, ба масъалаҳои типология ва хислати 

мизоҷи худ аҳамият диҳад. Ҳамчунин, саводи кофӣ ҳам дошта бошанд. Дар кори иҷтимоӣ 

усулҳои психологии маърифат, пешгӯӣ ва танзими ҳамкории иҷтимоӣ истифода мешаванд. 

Онҳо ба иҷтимоишавии шахс ва беҳбуди ҷомеа нигаронида шудаанд. Усулҳои психологии 

танзими ҳамкории иҷтимоӣ, ки дар кори иҷтимоӣ истифода мешаванд, одатан ба фардӣ ва 

гурӯҳӣ ҷудо мешаванд. Машварати психологӣ дар кори иҷтимоӣ васеъ истифода мешавад. 

Дар асоси натиҷаҳои кори машваратӣ, фаъолияти инфиродӣ ва гурӯҳии иҷтимоӣ ва 

психологӣ сохта мешавад. Машварати психологӣ як навъ фаъолияти амалии равоншиносон 

аст ва то ба имрӯз, мутаассифона, он дар миқёси нисбатан муътадил рушд карда истодааст, 

гарчанде ки дар бисёре аз кишварҳои хориҷӣ, ба мисли Аврупо, Амрико ва ғайра машваратҳои 

психологии маҳаллӣ самараи назарраси амалӣ доранд. 

Яке аз самтҳои принсипан нави фаъолияти психо-машваратӣ шаклҳои гурӯҳии он мебошад, 

ки пеш аз ҳама, ба шахсияти инсон ва муҳити иҷтимоии атроф нигаронида шудаанд. Дар он 

доираи мушкилоти баррасишаванда бо педагогикаи иҷтимоӣ зич алоқаманд аст. 

Дигар усули психологие, ки дар кори иҷтимоӣ истифода мешавад, психодрама мебошад. 

Психодрама солҳои 20-ум аз тарафи D. Морено таҳия шудааст. Дар он ба инсон нақши қаҳрамон 

дар бозӣ пешниҳод карда мешавад, ки мундариҷааш ба мушкилоти ӯ асос ёфтааст. Вай имкони 

комил дорад, ки эҳсосоти худро дар намудҳои гуногуни импровизатсия, ки дар он одамони дигар 

нақши қаҳрамонҳои асосиро дар ҳаёти воқеӣ бозӣ мекунанд, озодона баён кунанд. Мақсади 

психодрама аз он иборат аст, ки ба муштарӣ дар ошкор кардани таҷрибаҳои амиқтар дар шакли 

хеле равшантар ва муассиртар аз усулҳое, ки ба тавсифи шифоҳии эҳсосот асос ёфтаанд, кумак 

мерасонад. 

Психодрама усули кори гурӯҳӣ мебошад, ки ба фаъол сохтани эҳсосоти ҳамаи иштирокчиён 

равона шудааст. Одатан, баъзе аз аъзои гурӯҳ ҳангоми муҳокимаи шифоҳии масъала бояд як 

лавҳа (лаҳза)-и муайяни ҳаётро бо тамоми ҷузъиёт дубора аз сар гузаронанд. Ин иштирокчӣ 

ба давра мегузарад ва тадриҷан аъзои гурӯҳро ба "намоиши худ" ҷалб мекунад. Аммо чунин 

варианти "стихиявӣ" на ҳамеша метавонад муваффақ бошад, бинобар ин, Д. Морено нақшаи 

психодрамаи "таҳти назорат"-ро таҳия кардааст: 

а) режиссёр - коргардони саҳна (равоншиноси махсус, психотерапевт) бозиро ба самти 

дуруст равона мекунад; 

б) пропагонист - қаҳрамони асосии драма мебошад, ки мушкилаш "бозида шудааст"; 

в) бозигарони ёрирасон - шарикони бозӣ, ки ягон нақшро иҷро мекунанд, аз ҷониби 

коргардон ё қаҳрамон таъйин карда мешаванд; 

г) тамошобинон - дигар аъзои гурӯҳ, ки бидуни он мондаанд; 

д) саҳна - ташкили фазоии амалиёти психодраматикӣ, яъне, як навъ меҳвари бозӣ, ки 

онро дар ҳама ҷое, ки иштирокчиён қарор доранд, ҷойгир кардан мумкин аст: дар синф, 

саҳро, манзил, урдугоҳи ҷавонон; бо вуҷуди ин, "дастгоҳ" -и саҳна ҷузъи муҳимми 

психодрама мебошад. 

Дар психодрама се марҳила ҷудо карда мешавад: гармшавӣ, амалиёт ва мубодилаи эҳсосот, 

ки дар ташкили онҳо техникаи махсус низ истифода мешавад. Дар марҳилаи аввал коргардон 

бояд як қаҳрамони дорои мушкилотеро, ки барои тамоми гурӯҳ бештар мувофиқ аст, моҳирона 

интихоб кунад. Дар худи ҳамон марҳила, қаҳрамон бо вазъияти ҳаётӣ шинос карда мешавад, ки 

иштирокчиён нақшҳоро баррасӣ мекунанд, амалҳо таҳлил мешаванд ва ғ. Дар марҳилаи дуюми 

психодрама ҳодисае ба намоиш гузошта мешавад. Дар марҳилаи сеюм иштирокчиён дар бораи 



  

 

27 «Маорифи Тоҷикистон» – №6, июни соли 2021 

ҳиссиёт ва таҷрибаи худ нақл мекунанд. Ин марҳилаи ҳамгироии қаҳрамон ва гурӯҳ ба он зарур 

аст, ки ҳар як иштирокчӣ барои психодрама маводи худро дошта бошад. 

Ба ақидаи Д.Морено, психодрама усули ба одами солим дар ҳалли мушкилоти худ 

кумакрасон мебошад. Дар психодрама усулҳои зиёде таҳия шудаанд, ки дар терапияи 

гешталт, таҳлили трансаксионӣ ва ғайра истифода мешаванд. "бодибилдинги 

психодраматикӣ", "доираи фишор", "озмоиш", "нақши бозӣ" ва ғ. 

Усули психологии психотерапия (равондармонӣ) низ дар кори иҷтимоӣ зуд-зуд ба назар 

мерасад. Психотерапия таъсири мураккаби терапевтӣ, лафзӣ ва ғайризабонӣ ба эҳсосот, 

ҳукмҳо, худогоҳии шахс дар бисёр бемориҳои рӯҳӣ, асабӣ ва психосоматикӣ мебошад. 

Мувофиқи талабот, онро кормандони соҳаи иҷтимоӣ бо кумаки психологҳо анҷом медиҳанд. 

Технологияи терапевтӣ миқдори зиёди усулҳои таъсиррасонии психотехникӣ, 

инструменталӣ, таълимӣ дорад. Мутобиқи қоида, мутахассиси хадамоти иҷтимоӣ бо шуъбаи 

худ дар муҳити рӯзмарра, ҳамарӯза кор мекунад ва мекӯшад, ки мушкилоти иҷтимоиро бо самти 

некуаҳволӣ ва ҳолати равонии худ ҳал кунад. Корманди иҷтимоӣ на ҳамеша имкон дорад, ки 

бевосита бо равоншиносон, психотерапевтҳои касбӣ ҳамкорӣ кунад, аз ин рӯ, ӯ бояд ба мизоҷ 

тавсия диҳад, ки бо психотерапевт тамос гирад. Аммо ӯ бояд ба принсипҳо ва меъёрҳои 

муоширати дурусти равонӣ бо мизоҷ такя намуда, кумаки аввалияи иҷтимоӣ расонад. Ҳамчун 

усулҳои фаъолсозии таъсири терапевтӣ инҳо ба таври васеъ истифода мешаванд: 

а) терапияи меҳнатӣ, психотерапияи гурӯҳӣ, психотерапияи оилавӣ, ки ба баланд 

бардоштани салоҳияти бемор дар муносибатҳои байнишахсӣ мусоидат мекунад; 

б) такмил додани қобилиятҳои худ барои худшиносӣ ва худтанзимкунӣ; 

Психотерапияи гурӯҳӣ - истифодаи намунаҳои ҳамкории байнишахсӣ дар гурӯҳ барои 

табобат ва ба даст овардани солимии ҷисмонӣ ва рӯҳии инсон. 

Барқарорсозии иҷтимоӣ-равонӣ раванди зина ба зинаи фаъолияти иҷтимоӣ, равонӣ, 

педагогӣ ва касбӣ мебошад, ки ҳамзамон, бо табобат ё дар он давраҳое сурат мегирад, ки 

одамон ба табобат ниёз надоранд, аммо аз тағйирёбии шадиди муносибатҳои иҷтимоӣ ё 

зиндагиашон ранҷ бурда, ба кумак ниёз доранд. Дар сурати раванди оптималии 

офиятбахшии иҷтимоӣ ва равонӣ, ремиссия ба амал омада, мувофиқати иҷтимоӣ барқарор 

карда мешавад. Ремиссия беҳбудӣ ё устувории солимии психофизикии шахс мебошад. 

Марҳилаи барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки душвориҳои психологиро аз сар 

мегузаронанд, маҷмӯи чораҳо оид ба барқарор кардани вазъи иҷтимоии онҳо мутобиқи сатҳи 

касбӣ, мақоми собиқ дар ҷомеа, хусусиятҳои шахсӣ ва ҳолати рӯҳӣ мебошад. 

Ҳадафи асосии кори иҷтимоӣ аз беҳтар намудани зиндагии мизоҷ тавассути тағйир 

додани ҷаҳони ботинӣ ва ҳолатҳои берунии онҳо, ки ба ин ҷаҳон таъсир мерасонанд, иборат 

аст, аз ин рӯ, асосҳои психологии кори иҷтимоӣ ҳам мафҳумҳои умумии назариявии 

психологӣ ва ҳам усулҳои психологияи амалиро дар бар мегиранд. Тамоми нуқтаи кори 

иҷтимоӣ, тамоми принсипҳо ва усулҳои он, баланд бардоштани вазъи иҷтимоӣ, мутобиқати 

беҳтари муштарӣ ба вазъият мебошад. Аз ин рӯ, ҳадафи амалияи психологии кори иҷтимоӣ, 

рушди иҷтимоисозии оптималӣ, ҳамзамон, мутобиқшавӣ ва барқарорсозии иҷтимоии мизоҷ ба 

шумор меравад. 

 

 

Баҳром ҲОФИЗОВ – 

омӯзгори коллеҷи 

техникию омӯзгории  

ноҳияи Рӯдакӣ 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №6, июни соли 2021 28 

МАҚОМ 
 

НУРБАХШ АСТУ 

МАЪРИФАТПЕША 
(Ба озмун) 

Омӯзгор будан шараф аст. Омӯзгор 
будан масъулияти гарон, масъулияти ояндаи 
инсонҳоро ба дӯш гирифтан аст. Омӯзгор 
будан ҳамеша табассум бар лаб будан аст. 
Зеро ҳангоми по ба остонаи синф гузоштан, 
даҳҳо ҷуфт чашм бо умеду боварӣ ба сӯят 
дӯхта мешаванд. Омӯзгор будан дили поку 
ҳақбин доштан аст, то ҳама дилҳо поку ҳама 
чашмҳо ҳақбин шаванд. Омӯзгор будан дар 
ниҳолаке дарахти боровару пурсамар, дар 
заррае дунё, дар қитъае паҳно, дар қатрае 

баҳри беканорро дидан аст. Омӯзгор будан бузургтарин вазифа асту сарчашмаи касбу ҳунарҳои 
дигар. Омӯзгор будан умри ҷовид доштан аст. Шогирдон давоми умри ӯянд. Омӯзгор будан 
бахти баланд доштану шодком будан аст. Мегӯянд, ки касбро на барои ҷамъи мол, балки баҳри 
рӯзгузаронӣ интихоб бояд кард. Пас аз солҳои тӯлонии фаъолият ба хулосае омадам, ки пешаи 
омӯзгорӣ на баҳри ин асту на он. Омӯзгор будан аз 
худ гузаштану баҳри фардои неки башарият зистан 
аст. Рисолати омӯзгор аз оне, ки гумон мекунем, 
хеле фароху густурдатар аст. Омӯзгори ҳақиқӣ ҳеҷ 
гоҳ ба мавзӯи дарсаш иктифо намекунад. Ин 
маънӣ басо фарохтар аз мавзӯи дарс аст. Омӯзгори 
асил ҳаргиз дунболи шуҳрату сарват намегардад. 
Баръакс, шуҳрату сарват аз пайи ӯянд. Сарвату 
шуҳрати омӯзгор шогирдонаш хоҳанд буд. 
Сарбаландиву номи наку тавассути шогирдон ӯро 
дунболгир мешавад. Шогирдон танҳо ҳамон вақт 
мояи ифтихору сарфарозӣ мегарданд, ки омӯзгор 
ҳама ҳастияшро барояшон бахшида бошад. Чӣ 
гуна метавон ҳама ҳастиятро ба шогирдон 
бахшид?  

Аввал, шогирдон ҳамеша шуморо хуштабъу шукуфтарӯй бинанд. Ҳаргиз бо чеҳраи 
гирифтаву димоғи сӯхта вориди синфхона нашавед. Асабоният ва ошуфтагии худро ба дигарон, 
ба вижа ба шогирдон бор накунед. Зеро ин амали носавоб ба шогирдон зарари маънавӣ ва 
таъсири манфӣ расонда, боиси дилхунукии ӯ аз дарс ва устод мегардад. Дувум, омӯзгор бояд 
ҳамеша ширинсухану хушгуфтор бошад. Ба ҳеҷ ваҷҳ омӯзгорро дуруштҳарфӣ назебад. Таъсири 
суханро дар раванди дарс нодида нагиред. Хушсуханӣ васила комёбии омӯзгор аст. Ҳатман пеш 
аз оғози дарс шогирдонро аҳволпурсӣ намуда, аз саломатии падару модарашон низ иттилоъ 
пайдо кунед. Иҷрои ин амал чандон душвор нест ва вақти беш намегирад. Вале ҳисси эҳтироми 
шогирдон нисбат ба шумо зиёда мегардад, зеро шумо азизтарин шахсони онҳоро мепурсед. Ин 
амал ба натиҷаи дилхоҳ додани дарси шумо мадад мерасонад. Савум, дар ҷараёни дарс ҳаргиз 
шогирдонро ба гурӯҳҳо ҷудо накунед. Яъне аълохонҳо, хубхонҳо ва миёнахонҳо. Ин гуна 
тафриқа гузоштанҳо шояд барои ҳисобот лозим оянд, аммо инҳоро дар назди хонандагон ба 
забон наоред. Агар ин амал баҳри як гурӯҳ мояи ифтихор ва ҳатто кибру ғурур гардад, гурӯҳи 
дуюмро аз пешравӣ боз хоҳад дошт. Барои гурӯҳи сеюм ҳалокатбор асту онҳоро шикастарӯҳ 
мегардонад. Чаҳорум, агар омӯзгоред, пас ба оянда хушбин ва ҳамеша болидарӯҳ бошед. Ҳаргиз 

Басо зиёд андеша кардам, то чизеро 
рӯйи коғаз оварам, ки симои омўзгорро 
барљаста нишон дода тавонад. Андешаи 

ман на сари вожаи “омӯзгор”, балки худи 
омӯзгор аст. Кист ӯ? Чӣ гуна бояд бошад 
ӯ? Инсоне, ки аз сӯзу созаш олам мунаввару 
дунё гулбасар мешавад, чӣ афзалияте бояд 
дошта бошад? Чист рисолати ӯ? Ин 
суолҳоест, ки ҳар яки мо имрӯз бояд 
посухашро дарёфта бошем. 

Рисолати омӯзгор баҳри ояндаи пурни-

шоти миллат аз худ гузаштану ҷонфидо 

будан аст. Омӯзгор будан муҳаббат аст, 

муҳаббате, ки заволнопазир аст. Муҳаб-

бате, ки бедареғ нисори шогирдон меша-

вад. 
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рӯҳафтода нагардед. Рӯҳафтодагӣ ба нобудӣ мебарад. Хушбиниятон гарави асосии пешравии 
кори шумост. Панҷум, агар омӯзгоред, пас бояд ҳар амалу рафтору гуфтори худ ва 
шогирдонатонро таҳлилу арзёбӣ намоед. Аз таҳлилу баҳогузорӣ шумо ба хулосаҳои зарурӣ 
меоед. Маҳз таҳлилу арзёбӣ ва хулосабарорӣ дар ҷараёни дарс боиси ба вуҷуд омадани андеша, 
ақида, афкор ва ғояҳои наву солим гашта, аз ҷониби хонанда хуш пазируфта мешавад. 

 Шашум, агар омӯзгоред ва хоҳед, ки шогирдон ба шумо эътимод дошта бошанд, дар 
баробари донистани фанни худ доир ба дигар фанҳо донишҳои академикӣ доштанатон зарур аст. 
Инчунин хуб донистани педагогика ва психология ҳатмист. Дар маҷмӯъ донишманд бошед. 
Мутолиа карданро вазифаи ҳаррӯзаи худ қарор диҳед. Ин ҷо овардани гуфтаҳои педагоги 
барҷаста К.Д. Ушинский хеле бамаврид аст: “Муаллим то даме ки зинда аст, меомўзад. Ҳамин ки 
аз омўхтан бозмонд, симои муаллимиаш барҳам мехӯрад.” 

 Воқеан, бачаҳо аз он ки мо фикр мекунем, хеле ҳассос ва кунҷкованд. Дар тасаввури онҳо 
шумо донотарин шахсед ва бикӯшед, ки ба ин тасаввурот рахна ворид накунед. Шумо бояд ба 
ҳама саволҳои онҳо ҷавоб дода битавонед, агар не вой бар ҳолатон! Онҳо ба шумо дигар бовар 
намекунанд. Вақте боварӣ аз байн меравад, ба натиҷаи хуб умедвор нашавед. 

 Ҳафтум, агар омӯзгоред, шогирдонро ҳамчун як дӯсти наздики худ қабул доред. Кӯшиш 
кунед, то ботини онҳоро омӯзед. Ҳеҷ гоҳ бартарии худро назди онҳо ба намоиш нагузоред. Бо 
оҳанги омирона бо онҳо сухан нагӯед. Зеро шумо метавонед бо ин амалатон дари қалбҳои кучаку 
соф ва беолоиши онҳоро ба рӯйи худ бубандед. Чун шумо ин дарро ба рӯйи худ бастед, 
муваффақияту комёбӣ ҳеҷ гоҳ ба шумо барнамегардад. Ба дунёи рангини кӯдакон ворид гардед. 
Он ҷо ҳама поку беолоиш аст. Агар шумо ба ин олам ворид шудед, бозпас берун шудан 
намехоҳед. Касеву чизе ҳам шуморо қудрати аз он ҷо берун кардан надорад. Шумо ҷовидона дар 
ин олами зебо мондан мехоҳед. Ҳамеша мақоли “Як кори хуб ва як кори бад аз хотир 
намеравад”-ро дар ёд дошта бошед. Бикӯшед, дар хотири шогирд бо сухану кори нек боқӣ монед.  

Ҳаштум, агар бихоҳед, ки шогирдон ба ҳарфи шумо гӯш бидиҳанд ва гуфтаҳоятонро иҷро 
намоянд, худ гӯш карданро биёмӯзед. Андешаи онҳоро бо таҳаммул гӯш кунед. Ба андешаашон 
эҳтиром намоед. Онҳоро ба хомӯш будан раҳнамоӣ накунед. Зеро хомӯшӣ ин карахтӣ аст. Аз он 
ки дар синф шӯру мағал бармехезад, ҳаргиз наҳаросед. Хонандагон фикру андешаи худро доранд 
ва онро баён кардан мехоҳанд. Бигузор, бигӯянд. Шумо гӯш кунед. Рушди тафаккури мантиқии 
онҳоро таъмин созед. 

 Нуҳум, агар омӯзгоред, ҳеҷ гоҳ аз бахшиш пурсидан шарм надоред. Лаҳзаҳое мешаванд, ки 
бо сухане ё амале ноҷо шогирдро меранҷонед. Пас, аз ӯ бахшиш пурсед. Гумон накунед, ки аз ин 
амал назди шогирд обрӯятон коста мегардад. На, баръакс онҳо шуморо аз пештара бештар дӯст 
хоҳанд дошт. Даҳум, агар омӯзгоред, пас волидайни шогирдонро эҳтиром намоед. Ҳеҷ гоҳ назди 
дигарон фарзандашро беқобилият ном набаред. Ӯ шарм медорад ва меҳаросад, ки ба мактаб ояд, 
боз шикоят мешунавад. Агар шумо дар алоҳидагӣ бо ӯ суҳбат намуда, маслиҳатҳои муфид 
бидиҳед, ҳатман ӯ худаш бе даъват ҳам наздатон меояд. Дар ин ҳолат шумо метавонед ҳамкории 
педагогиро таъмин намоед. 

 Воқеан ҳам, омӯзгор нурбахши зиндагонӣ ҳидоятгар ба роҳи рост, роҳбалад аз торикӣ ба 
рӯшноӣ ва аз ҷаҳолат ба доноӣ мебошад. Омӯзгор нафарест, ки ки ба мо андешиданро меомӯзад. 
Омӯзгор ба хотири фардои миллат заҳмат мекашанд. Зарра-зарра хешро обу адо мекунад, то 
ҷаҳонеро ороста гардонад. Заҳматҳояш ҳаргиз барабас нахоҳад рафт. Ин рӯзгор бо ӯ зебу фар 
дорад. Рисолаташ дунёро сафову қалбҳоро зиё бахшидан аст, ки худ саропо нур аст. Ӯ дар 
хотираҳову ёдҳо мондагор аст. 

Хулоса, омӯзгор миллатсоз аст. Ӯ дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва амаликунандаи 
ормонҳои миллату давлат мебошад. Омӯзгор бори дигар бояд дарк кунад, ки 
Ватан ба ӯ эътимоду боварӣ дорад. Ба ин сазовор бояд буд. Агар омӯзгоред, 
баҳри фардои дурахшони Ватан ҷонфидо бошед. 

 

Бунафша ҒАНИЕВА – 

номзади илмҳои педагогӣ, 

Корманди шоистаи Тоҷикистон 
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МУСОҲИБА  
 

КОРИ ҲАР КАС БА 

ҚАДРИ ҲИММАТИ ӮСТ 
 

Посухҳои адиб ва рӯзноманигор 

Абдурауф Муродӣ ба суолҳои 

сармуҳаррири маҷаллаи «Маорифи 

Тоҷикистон» Саида Набизода 

- Адабиёт ва журналистика. Ду 

майдоне, ки солҳо боз фаъолият доред. Аз 

нигоҳи шумо, бори кадоме вазнинтар, 

кори кадоме хушояндтар ва самари кадоме бештар аст? 

 - Адабиёт ва журналистика, ҳарчанд вижагиҳои худро доранд, ба ҳам хеле наздиканд ва гоҳе 

ҳамдигарро комилтар месозанд. Ҳам адиб ва ҳам рӯзноманигор як силоҳ доранд - қалам. Ва ҳар 

ду ба кори эҷодӣ машғуланд, танҳо сабку услубу шеваи нигоришашон тафовут дорад. Маъмулан 

қисмати зиёди адибон аз ҷодаи журналистика ба паҳнои адабиёт қадам ниҳодаанд. Чунин ба 

назар мерасад, ки журналистика барои қалам рост бинмудану таҷрибаи нигорандагӣ пайдо 

кардани адибани оянда мадад мерасонад. Ҳатто бузургтарин нависандагони ҷаҳон нахуст дар 

арсаи журналистика қалам тез кардаву суханро сайқал дода, батадриҷ дар дунёи адаб мавқеъ 

пайдо намудаанд. Ман ба адибони маъруфи олам Эрнест Хеменгуэй ва Габриэл Гарсиа Маркес 

хеле эътиқодмандам. Онҳо чун намояндагони адабиёти бузурги ҷаҳон асарҳои барҷаставу 

безавол офаридаанд ва ҳар ду ҳам парвардаи мактаби журналистикаанду инро худ эътироф 

кардаанд. Хеменгуэй дар як асари ёддоштиаш овардааст: рӯзнома ба мо, навқаламон, талқин 

кард, ки кӯтоҳу саҳеҳ нависем. Ба вижа, сархати аввали ҳар навишта бояд мухтасару 

таваҷҷуҳбарангез бошад. Забони навиштаҳо бояд неруманду ҳадафгир бошад. Барои тасдиқ бояд 

кӯшид, на барои инкор. 

Маркес низ дар чандин асари худ аз овони рӯзноманигориаш бо муҳаббат ёд кардааст. 

Теъдоди зиёди адибони тоҷик низ ба соҳати адабиёт аз идораи рӯзномаву маҷаллаҳо ворид 

гаштаанд ва зумрае дар тамоми давраи фаъолияти адабиашон по аз ҷодаи журналистика 

накандаанд. Ин анъана идома дорад. Ҳама гап дар маҳорату тавонмандӣ ва қобилияти идораву 

сарфи имконоти худ аст. Нахустустоди ман дар мактаб, равоншод Фахриддини Низом дар 

Аз камтарин адибоне, ки тақрибан дар 

ҳамаи жанрҳои адабӣ қувва озмудааст, 

Абдурауф Муродист. Соли 2005, соле, ки 

корро бо ӯ дар як идора сар кардем, бароям 

фаромӯшношуданист. Ҳамкорӣ бо ӯ чанд 

нуктаро бароям ошкор кард: якум, Абдурауф 

Муродӣ, пеш аз ҳама, инсон аст, як инсони 

фарҳангдӯсти маорифпарвар, ҳамсуҳбату 

ҳамдил. Дуюм, Абдурауф дар кор воқеан, 

масъулиятшинос аст, ҳар супорише аз 

идора гирифта бошад ё иқдоме, сари вақт ва 

бенуқсон онро иҷро кардааст, инро аз 

дигарон ҳам интизор аст. Сеюм, дар кор 

ниҳоят ҷиддист, ба хотири кор хотири 

касеро намебинад, аммо одамияташ бо 

адабиёт омехта аст. Агар сухан ё амалаш 

боиси малоли касе гардад, мекӯшад онро аз 

дилаш берун кунад. Чорум, агарчи ба ҳама 

паҳлуҳои адабӣ даст задаву аз уҳдааш 

баромадааст, худ иқрор аст, ки масалан, 

шеърнависияш “бо думи шер бозӣ кардан 

аст”. Дигар, агар ба кори касе эрод дошта 

бошад, асоснок ҳарф мезанад, ончунон ки 

тарафи муқобил бе малолӣ иштибоҳи худро 

дарк мекунад. Давом додан мумкин, аммо ин 

маврид мехоҳем дар арафаи рӯзҳое, ки 

шасти кораш ба шасти умр дакка мехӯрад, 

суҳбатеро пешниҳоди хонандагон гардонем. 
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баробари омӯзгори варзида будан ҳамчун устои чӯбтарош, сабадбофи моҳир ва сайёди муваффақ 

шуҳрат доштанд. Дар ҳама кор вақт меёфтанд. Мақоли «ба як ҷавон сад ҳунар кам»-ро батакрор 

ба забон меоварданд. Ба фикрам, нисбат ба омӯзгорию чӯбтарошӣ ё сабадбофию сайёдӣ байни 

адибу журналист тафовут камтар аст.  

Чун азм кардӣ, ки ҳам рӯзноманигор бошию ҳам нависанда, пас, фаъолиятатро ҳамбаста ба 

ин ба танзим ор, варна аз ин мондаю аз он ронда хоҳӣ шуд. 

Воқеан, устоди арҷманди мо, Нависандаи халқии Тоҷикистон Ӯрун Кӯҳзод, ки замоне дар 

ҳафтаномаи «Омӯзгор» кор мекарданд, то ба имрӯз гоҳ-гоҳ мақолаҳо барои нашрияҳои даврӣ 

менависанд ва ба қавли худашон, хумори журналистиашонро мешикананд. Ҷомии волосухан 

гуфтааст: 

 Ҳаст ҳиммат чу мағзу кор чу пӯст, 

 Кори ҳар кас ба қадри ҳиммати ӯст. 

 Ҳиммати мард чун баланд бувад, 

 Дар ҳама кор арҷманд бувад. 

- Бисёр мешунавем, ки ҳаҷв дар адабиёту санъати театрии мо дар муқоиса ба солҳои 

пеш шираашро аз даст додааст. Чаро? Хоҳишмандон дар ин самт каманд ё истеъдодҳои 

соҳибқалам? Ба фикри шумо, дар ҳаҷви имрӯза костагӣ дар чист? 

 - Ҳаҷв сухани баланду дилписанд аст ва ҳаҷвнигорӣ саҳлу андак коре нест. Пири ҳаҷвгӯёни 

олам Убайди Зоконӣ ҳушдор додааст, ки ҳаҷвро хор мадоред ва ба ҳуззол ба чашми кам 

мангаред. Дар асарҳои ба истилоҳ, «ҷиддитарин»-и адабиёти ҷаҳон низ ҳаҷв мавқеъ дорад, 

адибони барҷаста ҷо-ҷо бо истифодаи ҳаҷв, лутфу танз суханашонро бонамак кардаанд. Барои 

ҳаҷв гуфтану ҳаҷвия навиштан истеъдоди баланд мебояд. 

Имрӯз дар адабиёту санъати мо аксар ҳамон таъкиди Убайди Зокониро аз ёд бурдаанд ва ба 

ҳаҷв муносибати саҳлангоронаву булҳавасона доранд. Дар ҳикоя як-ду ифодаю ибораи 

булъаҷабро истифода кардан ё дар саҳна лабу лунҷ каҷ кардаву садо аз меъёр баланд бинмудан 

ва гузашта аз ин, вожаю ибораҳои зиёди лаҳҷаву шеваҳоро мавриди истифода қарор додан ҳаргиз 

иртиботе ба ҳаҷв надорад. Майдони ҳаҷви моро чанд булҳавасу масхарабоз ишғол кардаанд. 

Ҳаҷви баланду обдор ва ҳадафрасу бозарофат ақлҳоро ба таҳрик меоварад, касро бедору ҳушёр 

мекунад, дилҳоро фараҳ мебахшад, костагиҳои ҳаётро нишон медиҳад… 

Майдони ҳаҷви тоҷик (ҳам дар адабиёти бадеӣ ва ҳам дар санъат) истеъдодҳоро интизор аст. 

Нахуст бояд асарҳои ҳаҷвии хуб офарид ва пасон дар ин замина саҳнаи санъатро тамошобоб 

кард. Агар мушоҳида карда бошед, ҳатто, саҳнаҳои ҳаҷвии ҳунарпешаи мумтоз Аловиддин 

Абдуллоев на ҳама матни ҷолибу шоиста доранд, танҳо маҳорати ин ҳунарпеша костагии 

матнҳоро, умумию муқаррарӣ будани онҳоро рӯпӯшу ҷуброн мекунад. Бояд ҳамкории адибони 

ҳаҷвнигор ва ҳунарпешаҳои ҷабҳаи ҳаҷвро тақвият бахшид. Истеъдодҳои ҷавонро ба навиштани 

осори ҳаҷвӣ ҳавасманду ҳидоят бояд кард. 

- Ба назар мерасад, ки шумо батадриҷ бештар майл ба жанрҳои хурди адабиёт зоҳир 

мекунед. Маълум, ки талаботи хонандаи имрӯза ҳам ҳамин аст, аммо ҳар қаламкаш 

маъмулан орзуи навиштани асари калонтарро дорад. Шумо чӣ? Дар ҳоле ки ёддоштнависӣ, 

ба қавле, мӯд ҳам шудааст, лоақал нияти навиштани ёддоштҳои худро надоред? 

- Нимшӯхию нимҷиддӣ мегӯям, ки аз жанрҳои калон (қаблан силсилаи ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва як 

қиссаи ҳаҷвӣ навиштаам) батадриҷ ба жанрҳои хурдтар майл кардани ман худ шояд як навъ 

қолабшиканӣ ё анъанашиканӣ бошад, чун маъмулан нависандагон бо мурури замон аз жанрҳои 

хурд даст кашида, ба жанрҳои нисбатан бузург мегараванд. Вале асли гап дар он аст, ки мо дар 

айёми рушди босуръати илму техника, дар муҳити иттилооти фаровон зиндагӣ дорем. Вақт 

вобаста ба ин ҳар чӣ бештар аҳамият пайдо мекунад, арзишмандтар мешавад. Як лаҳза ғофил ё 

бепарво монӣ, аз маълумоту ахбори зиёде нобархурдор мешавӣ. Агар ҳамқадами замон, шахси 
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огаҳу бомаърифат будан хоҳӣ, ҳамарӯза бояд китобу рӯзномаву маҷаллаҳои зиёдеро варақ занӣ, 

радио гӯш кунию ба телевизор назар афканӣ ва як чашм дар компютер (интернет) дошта бошӣ. 

Барои ин вақти фаровон бояд дар ихтиёр дошт. Илова бар ин ҳама, ҳар касеро ҳамарӯза ҳазору як 

кору ташвиш дар пеш аст. Замоне мову шумо романҳоеро мехондем, ки аз 400-500 саҳифа иборат 

буданд. Мутолиаи ҳар роман се-чор рӯз давом мекард. Имрӯз магар чунин имкон дорем?! Аз ин 

рӯ, эҳтиёҷ ба жанрҳои хурди адабӣ байни хонандагон афзудааст. Дигар бояд асарҳое навишт, ки 

лафзи андаку маънии зиёд дошта бошанд, то хонанда бо сарфи вақти камтар дониши бештар 

пайдо кунад. Мушоҳида карда бошед, имрӯз ҳам дар адабиёти мо, ҳам дар адабиёти ҷаҳон 

роману қиссаҳо хеле кӯтоҳу ихчам шудаанд. Романҳои адибони имрӯзии Ҷопон аксар аз 80-100 

саҳифа беш нестанд. Қиссаи хеле муассиру тозамавзӯи устод Абдулҳамид Самад - «Дастовез» 

ҳамагӣ 12 саҳифаи маҷаллаи «Садои Шарқ»-ро фаро гирифтааст ва ман онро бо сарфи ҳамагӣ як 

соат вақт мутолиа кардам. Бо ин ҳама, жанрҳои калони адабӣ боқӣ хоҳанд монд ва мо интихобан 

онҳоро дар вақти мувофиқ мутолиа хоҳем кард. 

Жанрҳои хурд заҳмату ҳунари бештаре тақозо доранд, чун ба қавли маъруф, кӯтоҳбаёнӣ 

модари истеъдод аст. Барои ман эҷоди нуктаҳои ҳаҷвӣ (нуктаву пораҳои ҳикматрез низ) писанд 

аст, зеро як нукта гоҳе метавонад бори як ҳикояи томро бикашад, ончунон ки мӯрчае донаи 

бамаротиб бузургтар аз худро ба манзил мебарад. 

Чӣ хуб, ки аз ёддоштнависӣ ёд кардед. Ман хондани ёддоштҳои адибонро дӯст медорам. 

Шоҳкории устод Айнӣ - «Ёддоштҳо»-ро се маротиба пурра хондаву лаззати маънавӣ 

бардоштаам. Замоне мафтуни ёддоштҳои нависандаи бузурги рус Максим Горкий шуда будам. 

Романи ёддоштии Маркес «Зистан ва аз ин боб навиштан»-ро бо шавқи том мутолиа кардам. 

Асарҳои ёддоштии устодон Сотим Улуғзода («Субҳи ҷавонии мо»), Ҷалол Икромӣ («Он чӣ аз сар 

гузашт»), Раҳим Ҷалил («Маъвои дил»), Раҷаб Амонов («Навбаҳори Чашмасор») … барои 

хонандагон хеле мақбуланд. Ёддошт (саргузашт) асари воқеист ва муҳимтар аз ҳама, ҷанбаи 

қавии тарбиявӣ дорад. Нависанда нигоҳи аниқбин, мулоҳизоти ҷолибу ҳикматрез, бардошту 

баррасии хирадмандонаю маърифатбор дорад ва ин ҳама ёддоштҳояшро хонданиву пурсуд 

месозанд, ба хонандагон дарси ҳаёт меандӯзанд. Ёддошт ҳар чизи дидаву шунида нест, балки 

гулчину баргузидаи воқеоти зиндагист. 

Аз ин рӯ, ба ёддоштнависӣ бояд бо камоли масъулият, бо омодагии ҷиддӣ шурӯъ кард… Ба 

гумонам, замоне ман низ пора-пора ёддоштҳоямро рӯи саҳфа хоҳам рехт. 

- Имрӯз аз суст будани фаъолияти нақди адабӣ изҳори нигаронӣ мекунанд. Пештар ҳар 

қадар танқид зиёдтар мешуд, асарҳо комилтар мегаштанд ва нуфузи адибон ҳам болотар 

мерафт. Оё ба асарҳои таълифкардаи шумо тақризе ворид шудааст, ки назари интиқодӣ 

дошта бошад ё тавсияеву маслиҳате? 

– Танқид муҳаррики адабиёт аст, омӯзгореро мемонад, ки ба хонанда (адиб) баҳои воқеӣ 

медиҳад, мегӯяд, ки кадом амалаш хуб асту кадом корҳояшро такмил бояд бахшад. Нақди адабӣ 

оинаест, ки дар он адиб чеҳраи воқеии худро мебинад. Бидуни нақд адабиёт ба сони нахлест, ки 

самар медиҳад, вале аз ҳусну қубҳу рангу маззаи мевааш ноогаҳ аст. Мутафаккир ва мунаққиди 

бузурги рус В.Г. Белинский гуфтааст: “Бадбахт аст нависандае, ки мунаққиди зӯр надорад”. 

Саъдии Шерозиро аз ин боб қитъаест хеле писандида: 

 Аз суҳбати дӯсте биранҷам, 

 К-ахлоқи бадам ҳасан намояд… 

 Ку душмани шӯхчашми бебок? 

 То айби маро ба ман намояд?! 

Алғараз, танқид омили меҳварии рушди адабиёт, кафили комёбиҳои адибон аст. Дар нимаи 

дуюми садаи ХХ нақди адабӣ дар ҷумҳурии мо равнақ дошт, эътибору мавқеъ дошт, муҳимтар аз 

ҳама, ҷасорату ҳақиқат дошт. Адибон аз он намеҳаросиданд, намеранҷиданд, балки дар заминаи 
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нигоштаҳои мунаққидон асарҳои худро бознигарӣ мекарданд, такмил мебахшиданд. Нақди адабӣ 

ҳусну комёбиҳои осори адибонро низ баррасӣ мекард, таҳният мегуфт. Аксаран ба асарҳои 

тозаэҷод, китобҳои тозанашр сари вақт тақризҳо навишта мешуданд. Ин тақризҳоро доираи 

васеи хонандагон бо шавқу завқ мутолиа мекарданд… 

Ҳоло ҳолу ҳаво ва фазои адабӣ тағйир ёфта. Як панҷа борон борад, ҳама (аҳли эҷод) чатр ба 

сар мекашанд (ба ҳимояи худ мехезанд), ҷома чаппа мепӯшанд (ба ғазаб меоянд). Табъи ҳама 

нозук шуда, “биринҷҳо дигар оббардор” нестанд. Мегӯянд, ки ҳаводиси солҳои 90-уми охири 

асри гузашта ба рӯҳияи мардум, ба хулқу атвори ҳамагон (аз ҷумла, адибон) таъсир расондааст. 

Шояд ин қазия то ҷое воқеият ҳам дошта бошад? Ба ҳар ҳол, нақди адабии тоҷик ҳоло дар 

бистари беморист, бемадору камҷуръат аст. Бозори тақризу мақолаҳои ситоишӣ ва мадеҳагунаву 

бебунёд тафсидааст… 

Ба навиштаҳои ман, ба китобҳоям як силсила тақризгунаҳо ва мақолаҳо навишта шудаанд. 

Аксаран таърифам кардаанд. Албатта, сухани таҳниятбор ва пуртаъриф хушоянду гӯшнавоз ва 

илҳомбахш аст, вале худ медонам, ки асарҳои адабиям ҳаргиз орӣ аз камбудию нуқсонҳо 

нестанд. Агар адабиётшиносону мунаққидон аз ин хусус нависанд, «то айби маро ба ман 

намоянд», ваъда медиҳам, ки намеранҷам, силоҳам (ҳаҷв)-ро барои қасос истифода намебарам… 

Дер боз орзуи онро дорам, ки дар арсаи адабиёти имрӯзини мо китобҳои танқидию 

адабиётшиносие чун «Насри реалистӣ ва таҳаввули шуури эстетикӣ», «Мактаби одамият» 

(Муҳаммадҷон Шакурӣ), «Ҳаёт, адабиёт, реализм» (Соҳиб Табаров), «Нуқтаи пайванд» 

(Абдунабӣ Саторзода), «Қисмати инсон ва қисмати адабиёт» (Юсуф Акбарзода) «Дар қаламрави 

сухан» (Аскар Ҳаким),.. ки солҳои 70-уму 80-уми садаи ХХ бо теъдоди зиёд (ҳар кадоме беш аз 5 

ҳазору 10 ҳазор нусха) чоп шудаву даст ба дасти хонандагон мегаштанд, ба пайдо оянд. 

- Баробари ба забон овардани истилоҳҳое ба мисли забон, китоб, Наврӯзу баҳор, симои 

Абдурауф Муродӣ пеши рӯи ҳамкорону наздикон мерасад. Ин ҳолатро чӣ тавзеҳе 

мебахшед? 

– Агар, воқеан ҳам, чунин бошад, бастагӣ ба эҷодиёти ман дорад. Ва ман аз ин мушоҳидаи 

шумо басо мамнунам. Ба он чанд вожаи дилпазир, ки номбар кардед, мехоҳам боз як вожаро зам 

намоям: модар. Бароям дар мавзӯъҳои модар, забон, китоб, Ватан, Наврӯз, баҳор навиштан 

хушоянду гуворост. Вақте ки дар ин мавзӯъҳо менависам ё андеша мекунам, тамоми ҳастиям 

фараҳрез мегардад, худро масруру мамнун дармеёбам, навиштан бароям гуворо мешавад, хома 

заррае саркашӣ намекунад, мурғи илҳом ба баландиҳо бол мекушояд, алқисса, ба як олами рӯъё 

ворид мешавам. Китобам «Атри гулбарг» саросар ба мавзӯъҳои мазкур бахшида шудааст ва 

истиқболи гарми хонандагонро дарёфт. Устод Муҳаммад Лутфуллозода, ки табиатан 

маърифатгустару ватанпарваранд ва ҳисси ифтихори миллиашон бағоят баланд аст, ба ин китоб 

тақризе самимӣ навиштанду он дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» ба чоп расид.  

Дар мавзӯъҳои модар, забон, Ватан, китоб… адибони мо асарҳои барҷаставу меҳрбунёд 

навиштаанд ва ин мавзӯъҳо ҳаргиз куҳнашавӣ надоранд. Умедворем, ки дар оянда ҳамбаста ба 

мавзӯъҳои мазкур дар адабиёти тоҷик, адабиёте, ки ҷавҳари ғояҳояш башарпарварию 

накуманишист, боз ҳам асарҳои барҷаста арзи ҳастӣ мекунанд… 

Ман суҳбати тӯлониро намеписандам, вале аз поён ёфтани суҳбате, ки мавзӯи он вобаста ба 

китобу модару Ватану забону Наврӯз бошад, афсӯс мехӯрам... 

Мехоҳам ин қитъа аз китоби «Атри гулбарг» суҳбатамонро анҷоми муваққатӣ бубахшад: 

 Имрӯз ҳама ёру бародар бошем, 

 Ихлосбари китобу дафтар бошем. 

 Олам зи матои меҳр обод кунем,  

 Дилбохтаи забони модар бошем. 
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ПЕШНИҲОД ВА МУЛОҲИЗА 

 

ОЗМУНҲО - 

РУШДБАХШИ 

ИСТЕЪДОДҲО 
  

Озмуни мазкур чигунагии сатҳи идроку 

фаҳмиш, дараҷаи ҷаҳонбинӣ, қобилияту 

истеъдоди фитрӣ, маънифаҳмию суханварии 

ҳама иштирокчиёнро чун оина возеҳу 

равшан нишон дод. Тавассути ин озмун мо 

воқиф гардидем, ки дар миёни мардум 

истеъдоди нотакрор дар гӯшаю канорҳои 

гуногуни кишвар, ҳамчун гавҳари тобнок вуҷуд доштаанд. Озмун бори дигар нишон дод, ки 

халқи тоҷик ҳаќиқатан китобдӯсту маърифатпарвар ва илмдӯсту соҳибфарҳанг буданду ҳастанд 

ва дар оянда низ хоҳанд монд. Хушбахтона, дар озмуни соли 2020 ҷоизаҳо зиёд гардида, ба он 

бахши шоирӣ илова гардиду доираи ҳаводорон ва иштирокчиёни он низ афзуд. Ба озмун илова 

шудани бахши навин, яъне бахши шоирӣ 

хеле бамавриду қобили қабул ва шоёни 

сутуданҳост, зеро ки маҳз шеъри нобу 

волои шоирони форсу тоҷик муаррифгари 

фарҳанги волои ин миллати тамаддунсозу 

тамддунофар мебошад. Ин нуктаро 

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми навбатии худ 

дақиқназарона зикр намуданд: «Мо бояд 

ба рушди забони шево ва шоиронаи 

тоҷикӣ низ эътибори аввалиндараҷа диҳем. Чунки забони давлатӣ яке аз забонҳои муқаддас ва 

гаронбаҳотарини мо мебошад». Оре, дар тамоми давру замон дар такомул ва рушди забони 

равону шевои тоҷикӣ аз пайдоишаш то ба имрӯз нақши шеъри порсӣ хеле ва хеле амиқу саҳеҳ 

аст. Чунончи, Рӯдакии бузург бо шеъри оламгири хеш, ба гуфтаи шарқшиноси машҳури 

фаронсавӣ Дармстетер «забони порсиро ба тахт нишонд».  

Бо вуҷуди он ки озмун нисбат ба соли қаблӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид, баъзе 

норасоиҳо низ ба чашм расиданд, ки ҳатто худи Пешвои миллат низ ёдовар шуданд. Махсусан, 

ба андешаи ман, ки худ бевосита иштирокчии вилоятии ин озмун дар бахши шоирӣ будам, ин 

камбудиҳо бештар дар ин бахши озмун бештар ба мушоҳида расиданд. Албатта, агар дар озмун 

ба наврасону ҷавонон таваҷҷуҳи бештар равона карда шавад, қобили қабул аст, чунки ояндаи 

миллат пешрафту рушди тамоми соҳаҳои гуногунҷабҳаи халқ ба онҳо сахт вобастагӣ дорад, 

аммо калонсолонро низ рӯҳбаланд бояд намуд, зеро ки баъзан дар ин масир камтаваҷҷуҳӣ низ 

дида мешавад. Худ қазоват намоед: барои офаридани асари бузурги мондагори бадеӣ солиёни 

тӯлонӣ чи қадар заҳмат мебояд кашид. Ба ин гуфтаҳо сию панҷ сол ранҷ кашидани Фирдавсии 

Тӯсӣ, ки барои навиштани «Шоҳнома»-и безавол сарф намуда буд, далели рӯшан шуда 

метавонад. Ман худ шахсан бо мӯйсафеди 85-солае ҳамсуҳбат гардидам, ки дар паҳлуи ман 

нишаста, бо ҳавсалаи том ашъори эҷоднамудаашро замзама менамуд, аммо, баъдтар, маълум 

гардид, ки дар бахши шоирӣ барои калонсолон ба гуфтаи ҳакамон, мувофиқи низомнома ҷой 

муқаррар нашудааст. Ба фикри ман, беҳтар мебуд, ки синну сол дар бахши шоирии озмун 

Тайи ду сол аст, ки бо ибтикор ва 

дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар ҷумҳурӣ бо мақсади тақвият 

бахшидани неруи ақлонию зеҳнии ҳар як 

фарди ин миллати тамаддунофар, 

ҳамчунин, баланд бардоштани ҳисси 

хештаншиносии ватандӯстӣ, арҷ 

гузоштан ба арзишҳои фарҳангии 

ниёгонамон дар байни тамоми қишрҳои 

ҷомеа озмуни умумиҷумҳуриявӣ таҳти 

унвони «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» 

баргузор мегардад. 
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саҳеҳан, масалан, то 20-сола ё 30-40-сола мушаххас нишон дода шаваду мувофиқи синну сол 

шартҳои озмун тартиб дода шаванд, зеро шикастани рӯҳи эҷодкор боиси аз байн рафтани 

ормонҳои ӯ мегардад. Ҳамчунин, теъдоди ҷойҳои ифтихориро аз ҳисоби маблағҳои 

муайяннамуда метавон зиёд намуд, як нафар 25000 сомонӣ неву ба се нафар 8000 сомонӣ дода 

шавад, нуран ало нур мешавад. Ҳамчунин, ба андешаи мо, хонандаи мактабро бо донишҷӯю 

омӯзгор, аспиранту доктор набояд дар як сатҳ гузошт, ки ин ҳам аз рӯйи инсоф несту мӯҷиби 

нофаҳмиҳо миёни волидайни хонандагон мегардад.  

 Бояд тазаккур дод, ки халқи тоҷик аз қадим ба шеъру шоирӣ дилбастагии зиёде доранд ва 

дар ин росто шоирони забардастеро ба ганҷинаи тамаддуни башарӣ эҳдо кардаанд, ки онҳо бо 

ашъори марғубу баландғояи хеш дили оламиёнро тасхир намудаанд. Маҳфил ва ё базме нест, ки 

дар он аз шеър ё байте аз ашъори боғановати шоирони гузаштаю муосири тоҷик барои тақвияти 

андешаи худ ва зеб бахшидан ба он истифода нанамоянд. Ҳамзамон, роҷеъ ба шеъри асил, 

эҳсосбахш ва тарзи офаридани он аз замони пайдоиши он то ба имрӯз асарҳову рисолаҳои илмӣ 

аз тарафи уламою удабои бузурги тоҷик таълиф додаанд. Вақте ки мо вожаи шеърро ба забон 

меорем ва аз мақому мартабаи он сухан мегӯем, беихтиёр гуфтаи адиби барҷастаи эронӣ – 

Маликушшуаро Баҳор роҷеъ ба масъалаи мавқеи дуруст касб намудани шоир пеши назар 

ҷилвагар мегардад, ки барҳаќ, фармуда:  

 Санъату саҷъу қавофӣ назм ҳасту шеър нест.  

 Эй басо нозим. ки назмаш нест илло ҳарфи муфт.  

Шеър он бошад, ки хезад аз дилу ҷӯшад зи лаб,  

Боз бар дилҳо нишинад ҳар куҷо гӯше шунуфт.  

 Оре, шеъри ҷовидона ва дилтасхиркунанда ҳамон аст, ки бо шӯру шавқ зуд ба дилҳо роҳ 

меёбад, аммо на ҳар кас онро офарида метавонад. Танҳо касе муваффақ ба эҷоди шеъри асил 

шуда метавонад, ки аз қавонини вазни арӯз, аз санъатҳои лафзию маънавии шеърӣ ва дигар 

қавоиде, ки ба шеър тааллуқ доранд, комилан огаҳ аст. Имрӯзҳо дар сомонаҳои гуногун, дар 

маҳфилҳо, баъзан дар рӯзномаҳову маҷаллаҳо ба шеърҳое дучор меоем, ки аз шеърияти хос орӣ 

буда, завқи хонандаро коста мегардонанд ва мо онро ҳангоми иштирок дар ин озмун пайхас 

намудем. Аз ин рӯ, чанд пешниҳоди худро дар масъалаи беҳтар гардидани озмун иброз 

доштаниям.  

Аввалан, иштирокчии озмун пурра нишондоди низомномаро риоя намояд, чунки аксари 

онон жанрҳои адабӣ ва миқдори онҳоро, ки дар низомномаи озмун ҷой дода шудаанд, сарфи 

назар кардаанд. Чунончи: 

- бисёрии онҳо доир аз назарияи адабиёт дуранд, маълумоти кофӣ надоранд; 

- бархе санъатҳои шеъриро намедонанд; 

- вазни арӯзро саҳеҳ намедонанд,  

- доир ба ҳар як мавзӯи нишондодаи низомнома шеър эҷод накардаанд; 

- доир ба мавзӯи пешниҳодшуда бадоҳатан шеър гуфта наметавонанд; 

- махсусан, дар шарҳи луғатҳои истифоданамудаашон оҷизӣ мекашанд; 

- ҳангоми қироати шеър онро тибқи талаботи хониши адабӣ иҷро наменамоянд. 

 Аз ин рӯ, пешниҳод дорем, ки дар озмуни навбатӣ иштирокчиёни озмун ва ҳам ҳакамон ин 

нуктаҳои баённамударо дақиқназарона мавриди омӯзиш қарор дода, дар рафъи нуқсонҳои 

ҷойдошта саъйю талош менамоянд.  

 

Абдурашиди АБДУНАБӢ - 

 ҷонишини директор оид ба  

корҳои тарбиявии  

 мактаби №20, ноҳияи Айнӣ  
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ОИНАИ ТАЪРИХ 
 

ОСОРХОНАИ МАКТАБӢ 

- МУАРРИФГАРИ 

МАҲАЛ ВА ДИЁР 
 

Айни замон боло бурдани нақши 

таълиму омӯзиш дар муассисаҳои таълимӣ, 

хусусан, тавассути осорхонаҳои мактабӣ 

хеле муҳим аст. Такмили муҳтавои таълиму 

тарбия имрӯз бо супориши Ҳукумати 

ҷумҳурӣ, хусусан бо ибтикори Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 

барномарезиҳои Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии кишвар ба рушди шахсияти толибилмон ва 

таҳкими мавқеи хатмкунандагон равона шудааст. 

Бале, осорхона инъикосгари таърих буда, тавассути маводи ҷамъшуда фаъолияти гуногунро 

таъмин ва худшиносии мактаббачагонро афзун мегардонад. Ин ҷо суоле ба миён меояд, ки 

осорхона дар мактаб чӣ мақоме дорад. Пеш аз ҳама, нигораҳо хонандагонро ба фикрронии эҷодӣ 

водор сохта, тавассути онҳо дар бачагон хоҳиши маълумоти илмӣ гирифтан пайдо мешавад. 

Осорхонаи мактабӣ дониши хонандагонро 

нисбат ба фанҳои таърих, ҷуғрофия, 

адабиёт ва биология васеъ намуда, завқи 

ватандӯстӣ, дӯст доштани табиат ва 

таърихи гузаштаи Ватанро дар ниҳоди онҳо 

меафзояд.  

Чуноне ки дар мақолаи Н.М.Чернова 

«Лоиҳаи навсозии осорхонаи мактабӣ» 

омадааст: «Ман дарк менамоям, ки мактаб 

дар баробари масъалаҳои таълиму омӯзиш, 

бояд бо такя аз ҷанбаҳои ахлоқӣ ва маънавӣ 

дар инсон ба ҳар як толибилм кумак намояд, то ки арзишҳои аслии ҳаёти шахсии худро 

муайян сохта, баҳри ҳифзи асосҳои ахлоқии ҷомеа, ки худогоҳии миллӣ ва меҳанпарастӣ 

маҳсуб мешаванд, эҳсоси масъулият намояд. Аммо тарбияи ҳисси ватандӯстиро наметавон 

ба таври иҷборӣ ва ё ба таври сунъӣ ташаккул ва анҷом дод. Ин ғоя бояд бар асоси зарурати 

воқеӣ, ниёзҳои иҷтимоӣ ва қонуниятҳои таърихӣ амалӣ шавад». 

Тарбияи ватандӯстии насли наврас ҳамеша яке аз ҳадафҳои асосии муассисаҳои таълимии 

муосир маҳсуб мешавад, зеро бачагӣ ва наврасӣ даврони мувофиқтарин барои ба даст овардани 

ҳисси муҳаббат ба Ватан мебошад. Дар зери мафҳуми тарбияи меҳанпарастӣ шаклгирии 

мунтазам ва тадриҷии эҳсоси муҳаббат ба Ватани худ дар хонандагон нуҳуфтааст. Ватандӯстӣ аз 

вижагиҳои муҳимми шахсияти ҳамаҷониба рушдёфта ба шумор меравад. Дар тинати хонандагон 

бояд ҳисси ифтихор аз Ватан ва миллати худ, эҳсоси эҳтиром ба корнамоиҳои бузурги ниёгон ва 

саҳифаҳои дурахшони гузашта ба таври табиӣ тавлид ёбад. Вақте дар тарбияи наврасони 

Осорхонаи мактабӣ ҳамчун 

ҳифзкунанда ва муаррифгари таърихи 

диёр бо ироаи мавод оид ба кишваршиносӣ, 

инъикоси рӯзгору пайкори собиқадорони 

ҷангу меҳнат, фаъолияти омӯзгорону 

хатмкунандагон ва бозтоби рӯйдодҳои 

ҳаёти мактаб дар тарбияи ҳисси 

ватанпарастии хонандагон нақши муҳим 

мебозад. Маъмулан, осорхонаро оинаи 

таърих мегӯянд, ки дар он тамаддун, 

фарҳанг ва таърихи ҳар як халқу миллат 

инъикоси худро меёбад. Бо шарофати 

даврони соҳибистиқлолии кишвар сол аз 

сол таваҷҷуҳ ба осорхонаҳо низ зиёд 

гардида, фаъолияти онҳо боз беҳтару 

хубтар мегардад. 
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ватандӯст, фидокор ва ҷоннисор камар бастем, метавон чунин маънӣ бардошт, ки мо ба рушд ва 

шаклгирии ҷомеаи солим ва иқтидори ватандорӣ иқдом мегузорем. Ин аст рисолати 

ҳамешагии ҳар як омӯзгор дар кори тарбияи насли наврас. Дар замони соҳибистиқлолии 

кишвар, Ҳукумати Тоҷикистон, бахусус, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 

рушди осорхонаҳои мамлакат ба зиёдшавии теъдоди онҳо иқдом намуда, барои фаъолияти 

босамари осорхонаҳо шароитҳои мусоид фароҳам меорад. Афзоиши шумораи осорхонаҳои 

мактабӣ дар ҷумҳурӣ низ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар кишвар раванди эҳёи осорхонаҳои 

мактабӣ ривоҷ ёфта, ба ташаккули шахсияти миллӣ, бедории ҳисси ватанпарастии 

хонандагон таваҷҷуҳи бештар зоҳир мешавад. Имрӯз ҳам зарурат пеш омадаст, ки таърихи 

гузаштаи халқамонро амиқ омӯхта, аз бурду бохт, пирӯзиву некномӣ, қаҳрамониҳои 

фарзандони диловари миллат бохабар шавем, самти зиндагӣ ва марому мақсади 

миллиамонро муайян созем, ба бунёдкориву созандагӣ камари ҳиммат бандем. Дар ин ҷода 

теъдоди зиёди осорхонаҳои кишвар, аз ҷумла, осорхонаҳои мактабӣ дар муассисаҳои 

таълимии ҷумҳурӣ фаъолият намуда истодаанд.  

Яке аз чунин осорхонаҳо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №20-и ноҳияи 

Файзобод ташкил карда шудааст. Муассисаи ин осорхона Абдуғаффор Сафаралиев, 

омӯзгори таърихи муассисаи мазкур мебошад. Ташкил намудани осорхона ва омӯзгори 

таърих шудан аз айёми наврасӣ дар дили ин марди хирад маъво гирифта буд. Баъди хатми 

синфи 10 ӯ барои амалӣ гаштани орзуҳояш ба Институти педагогии шаҳри Душанбе (ҳоло 

ДДОТ ба номи С.Айнӣ) дохил шуда, шуъбаи ғоибонаи факултаи таърихро хатм намудааст. 

Абдуғаффор Сафаралиев воқеан ҳам хазинадори таърихи диёр ба ҳисоб меравад. Ӯ соли 2005 

дар мактаб осорхонаро ташкил кардааст, ки таваҷҷуҳи ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. 

Воқеан ҳам, осорхонаи таъсиснамудаи устод бо нигораҳои ҷамъовардааш бисёр 

диққатҷалбкунанда аст. Ӯ дар ин махзани илму маърифат бозёфтҳои нодири ҷамъкардаашро 

аз асри 5 сар карда, то ин давра гирд овардааст. Дар осорхона шамъдон, тангаҳои гуногун, 

зевару дастпона, кӯзаю офтоба, чахдегу сафолпораҳо ва ҳунарҳои дастии гузаштагони ин 

диёри биҳиштосо, ки ба асрҳои гуногун тааллуқ доранд гирд оварда шудааст. Чунин 

бозёфтҳои таърихиро устод дар якҷо бо шогирдонаш ҳангоми ҳафриёт аз Қаълаи Сангин, ки 

дар канори Вашгирди бостон ҷойгир аст, ҷамъоварӣ намудааст. Аз суханони устод бармеояд, 

ки борҳо дар ин мавзеъ олимони шинохтаи ҷумҳурӣ ҳафриёт гузаронидаанд ва бисёр нигораҳои 

нодиру диқатҷалбкунандаро дастрас кардаанд. Абдуғаффор Сафаралиев бо бозёфтҳои дар 

осорхона ҷамъовардаи худ тақрибан дар тамоми озмунҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ 

иштирок карда, ҷойҳои намоёнро ишғол намудааст.  

 Устод аз кор дар осорхонаи ташкилнамудааш хеле хурсанд ҳаст ва пайваста шогирдонро 

ба осорхона даъват мекунад, то ки онҳо аз таърихи гузаштаи маҳалли худ бохабар шаванд.  

Хулоса, таҳқиқи таърихи осорхонаҳои мактабии ноҳияи Файзобод имконият медиҳад, ки 

таҷрибаи кории онҳо мавриди баҳрабардории кормандони осорхонаҳои дигар шавад. Инчунин, 

ба ташкили осорхонаҳои мактабӣ ва ривоҷу равнақи онҳо раҳнамои хуб гардад. 

  

 

Умедаи ХУРШЕД – 

ходими калони илмии 

Осорхонаи маорифи Академияи 

таҳсилоти Тоҷикистон 
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АСРОРИ ЭҶОД 

 

ЧӢ ГУНА МЕТАВОН 

НАВИШТ? 
(Ба озмун) 

Дар навиштани мақолаи одӣ ҳатто 

онҳое, ки мактаби олиро хатм кардаанд, 

душворӣ мекашанд. Шояд ба ин ваҷҳ аст, ки 

дар ин самт сабақи кофӣ нагирифтаанд. 

Мутаассифона, мо дар ин замина ҳеҷ гуна 

дастури ёрирасон низ надорем. Дар ин 

мақола асосан сухан аз усули навиштани 

мақолаҳое меравад, ки хусусияти таҳқиқӣ 

ва омӯзишӣ доранд. Бошад, ки аз ягон 

ҷиҳат ба муаллимони мо ёрӣ кунанд. Касе, 

ки қалам ба даст гирифта, чизе навиштан 

мехоҳад, аввалин саволе, ки дар сараш 

пайдо мешавад, ин аст: аз чӣ ва чӣ гуна 

оғоз бояд кард?  

Пеш аз ҳама, мақоланависро лозим 

меояд, ки марҳилаҳои муайянеро тай намояд. Агар ин марҳилаҳо зина ба зина дуруст паси сар 

шаванд, бешак, дар ин замина комёбӣ ба даст хоҳад омад. Барои даст ёфтан дар навиштани як 

мақола муаллиф бояд ҷамъоварии матлаб, арзёбӣ ва интихоб, тарҳи мақола, шурӯъ ба навиштан, 

мурур, покнависӣ барин марҳилаҳоро тай намояд. 

Зимнан бояд гуфт, ки навиштани ҳатто як номаи одӣ 

низ заҳматталаб аст, чӣ расад ба мақолаи таҳқиқӣ. 

Агар дар ин самт омодагии зеҳнӣ надошта бошед ва 

тадриҷан марҳилаҳои баъдиро аз сар нагузаронед, бо 

ҳама истеъдод кори ҷолибе аз даст намеояд.  

Барои собиқаи зеҳнӣ пайдо кардан инсон бояд 

иттилооти пешакиро касб намояд, барои дарёфти 

иттилооти куллӣ ва ихтисосӣ сарчашмаҳоро фаро 

гирад, тарзи адои матлабро возеҳ тасаввур намояд. 

Илова ба ин, каси мақоланавис аз таҷриба ва 

иттилооте, ки дар зиндагиаш ба даст овардааст, 

бояд баҳра барад. Донишҳое, ки аз мактаб ва 

китобҳо ҳосил шудаанд, суҳбатҳои мардум, бозиву 

сафарҳо сарчашмаҳои бебаҳое ҳастанд, ки собиқаи 

зеҳниро такмил мебахшанд. Ин андӯхтаҳои зеҳнӣ тарзи тафаккури хосро шакл медиҳанд. 

Бидуни чунин тафаккур навишта берангу камарзиш мешавад. Ҳамаи ин омилҳо на фақат ба 

мазмун, балки ба тарзи калимаву ҷумлаҳо ҳусн мебахшанд. Мақоланавис бояд рӯи як мавзӯъ 

таваҷҷуҳ ва диққат кунад. Ин қадами аввалин барои таҳияи як мақола мебошад. Ин чунин 

маънӣ дорад, ки мақоланавис бояд аз дониш, таҷриба ва як мавзӯи мушаххас ҳадафҷӯӣ 

кунад. Масалан, вақте мехоҳед дар мавзӯи қасидаи “Шикоят аз пирӣ”-и Рӯдакӣ мақола 

Навиштан. Ин орзуест, ки аксари 

инсонҳо дар дил мепарваранд. Охир, кӣ 

намехоҳад нависанда ё мақоланавис бошад 

ва розҳои дилашро бинависаду нашр 

кунад? Ин орзуест, ки инсонро бо кӯшиш 

ва талоши мудавом ба мақсад мерасонад. 

Баъзеҳо истеъдодро дар навиштан шарти 

асосӣ медонанд. Вале дар ин маврид 

суханони зерини Маҳдии Фурӯғ умедбахш 

ва саҳеҳанд: “Иддаои касоне, ки бинои ҳар 

навиштаи адабӣ ва ҳунариро мансуб ба 

доштани ғаризае танҳо медонанд, мардуд 

аст. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки бидуни 

иттилои комил аз рамуз ва усули 

нависандагӣ иҳотаи кофӣ ба масоили 

иҷтимоӣ ва равонӣ ҳеҷ фарди бозавқе 

нобиға нахоҳад шуд.” Яъне дар ин замина 

омӯхтан ва донистани ҳунари навиштан 

яке аз шартҳои муҳимми комёбӣ дар ин 

роҳ аст. 
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нависед, мавзӯъ худ аз худ мушаххас мегардад. Дар ин замина омили дигаре ҳаст, ки бояд ба 

назар гирифт: агар муаллиф ба мавзӯъ алоқаи рӯҳӣ, маънавӣ ва виҷдонӣ надошта бошад, дар 

навиштани он комёб намешавад. Интихоби мавзӯъ ба таҷриба ва донишу иттилооти муаллиф 

вобаста аст. Дар вақти интихоби мавзӯъ бояд дар назар дошт, ки мавзӯи интихобшуда чӣ 

арзише дорад. Оё муаллиф бо навиштани он ба касе кумак карда метавонад ё не? 

Мавзӯи мақолаи таҳқиқиро бояд тавре интихоб кард, ки он бар асоси таҳқиқ устувор 

бошад. Мавзӯъ на фақат имкони ҷустуҷӯ ва таҳқиқро фароҳам меоварад, балки натиҷаи 

судманди он ба муаллиф лаззат мебахшад. Интихоби мавзӯи як мақола маҳдудияте низ 

дорад. Масалан, мавзӯе таҳти унвони “Лоиқ Шералӣ” ҳатто барои як китоб васеъ аст. Агар 

дар ин мавзӯъ мақолае навиштанӣ бошем, метавонем мавзӯъҳоеро зери унвони “Лоиқ – 

шоири миллӣ”, “Сабки Лоиқ”, “Шеъри нав дар эҷодиёти Лоиқ”, “Лирикаи ишқии Лоиқ”, 

“Инсон дар шеъри Лоиқ” ва ғайра мушаххас созем. Ҳамин тариқ, меъёри интихоби мавзӯи 

мақола маҳдудияти онро ба миён мегузорад, ки риояти он воҷиб аст. Зинаи баъдии марҳилаи 

мақоланависӣ ҷамъоварии далел мебошад. Ин давраи муҳим ва тақдирсоз барои навиштани 

як мақола аст. Мақолоти дақиқи илмиро ба осонӣ наметавон навишт. Барои ҷамъоварии матлаби 

як мақола вақт лозим аст. Гоҳо мешавад, ки муҳаққиқ барои ин кор на фақат рӯзу моҳҳо, балки 

давраи муайяни умрашро сарф мекунад. Матлаби мақоларо метавон ба роҳи истифода аз 

ёддоштҳо, мушоҳидаҳо, мусоҳибаҳо, мутолиа, муқоисаву натиҷагирӣ ва ғайра гирдоварӣ намуд. 

Вале ин кор мушкилоти зиёде дорад. Зеро инсон на ҳама вақт қодир аст, ки аз ҳамаи хотироти 

гузашта ва захираи зеҳнияш истифода кунад. Гирдоварӣ ва андешидан сари манобее, ки хориҷ аз 

зеҳни муаллиф аст, осонтар мебошад. Муҳим он аст, ки муаллиф бо гирдоварии матолиб 

тавонад, ки барои хонанда иттилооти ҷузъӣ ё куллӣ омода намояд. Интихоб ва арзёбии матолиб 

аз зинаҳои дигари таҳқиқ аст, ки натиҷаи тадқиқот аз бисёр ҷиҳат ба он вобастагӣ дорад. 

Табиист, ки матолиби ҷамъоваришуда аз назари арзиш гуногун аст, бинобар ин, мурур, 

дастабандӣ ва арзишёбии онҳо зарур аст. Барои арзиши ҷустуҷӯ ва таҳқиқро муайян кардани 

ҷавоб ба саволҳои зер метавонанд то ҷое маҳак бошад: оё мавзӯи мақола муҳим аст? Китоб 

ва сарчашмаҳои дастрас чӣ арзише барои тадқиқот доранд? Матлаби ҷамъшуда оё барои 

мақола кофист? Оё ҳамаи сарчашмаҳоро ҷустуҷӯ кардаед? Ҳамаи масъалаҳоро оё санҷида 

тавонистед? Чӣ чизҳои муҳиме ҳастанд, ки бояд асоси мақола қарор гиранд ва ғайра. 

Баъд аз он ки мавод ба қадри кофӣ ҷамъоварӣ гардид ва мавриди мутолиаю арзёбӣ қарор 

гирифт, мақсади асосиро зери номи мақола метавонем ифода кунем. Мавзӯи мақола бояд 

мушаххас бошад. Муаллиф бояд матолиби гуногунро таҳти унвон ва ҳадафи мушаххас ба 

низом дарорад. Чизҳои нолозимро фурӯ гузошта, муҳимтаринашро интихоб кунад. Ин ҷо 

сухан аз маводе меравад, ки бевосита ба мавзӯъ алоқаманданд.  

Ниҳоят, дар натиҷаи инчунин арзишёбӣ матолиби зарур ва камаҳамият дараҷабандӣ 

мешаванд. То ин ҷо аллакай мақолаи мавриди назар дар зеҳни мо шакл мегирад. Акнун дар 

бораи матолиби аввалиндараҷа ва дуюмдараҷа ва назму тартиби он бояд андешид. Мақола 

дар зеҳн ё ба сурати ёддошт бояд тарҳ ёбад. Дар ин тарҳ мавқеи матолиб бояд нишон дода 

шавад. Ҳамин хел хонандаи худро пеши назар оварда, эҳтиёҷи ӯро бояд шинохт. Хуб 

дастабандӣ кардан ва ба ҳам пайвастани матолиб аз фазилатҳои муҳимми нигорандагист. Ин 

барои ҷалби диққати хонанда низ муҳим аст. Дар ин замина бояд зикр кард, ки ҷойгоҳи 

муқаддимаро низ мебоист шинохт. Муқаддима ҳамеша ду вазифаи муҳим дорад: яке ҷалби 

таваҷҷуҳи хонанда, дигаре ҳидояти ӯ. Хотимаи мақола тавре бошад, ки диққати хонандаро 

беихтиёр ба худ кашад ва сухани охирини муаллиф ӯро қонеъ созад. Агар тарҳи мақола ба ин 

тартиб бо озмоиш ва арзишёбии мавод рехта шавад, мақолаи муваффақе рӯи кор хоҳад омад. 
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Дар мақоланависӣ як марҳилаи муҳимми дигаре ҳаст, ки набояд аз он сарфи назар кард, 

яъне пешнависи мақола. Баъди ҷамъоварии матлаб ва тарҳи мақола ё ба шакли ёддоштҳои 

кӯтоҳ ё нуктаҳои асосӣ пешнавис бояд сохт. Ин кор аввалан заҳмати фикрро сабук карда, 

сониян, ба фаромӯш шудани матолиб монеъ мешавад. Пешнавис бояд марҳилаи равшани 

ёддошти матолиби мақола бошад. Пас аз анҷоми пешнавис онро бояд аз назар гузаронд. Дар 

ин марҳала бояд ба он даст ёфт, ки мақола назари муаллифро ифода карда тавонад ва тарзи 

ифодаи он ба фаҳму идроки хонанда мувофиқ бошад. Қазоват ба дурустии матолиб ва 

сиҳатии забони мақола ниҳояти кори марҳилаи дигар мебошад. Дар ин маврид муаллиф 

мешавад, ки ба сиҳати баъзе нукот бовар надошта бошад. Аз ин хотир метавонад калимаҳои 

“шояд”, “эҳтимолан” ва ғайраро истифода кунад. Ниҳоят, навбати баррасии тарҳи мақола 

фаро мерасад. Саволҳои зер метавонанд дар ин маврид тарозудор бошанд: оё муқаддима аз 

матолиби зарурӣ иборат буд? Оё аввалин сатрҳои мақола барои хонанда диққатангезанд? Оё 

мавзӯъ ба хонанда рӯшан аст? Оё ҳамаи чиз дар мақола равшан аст? 

Зимнан бояд гуфт, ки дар мақоланависӣ чизҳои ба назар ҷузъие ҳастанд, ки агар таваҷҷуҳ 

нашаванд, мумкин аст, ки мақола бесифат ё хароб шавад. Суолҳои поён меъёри шинохти ин 

ҳолатанд. Оё бандҳои мақола пайвандии комил доранд? Забони мақола саҳеҳ ва муассир аст? 

Маъниҳои калимаҳо расою бенуқсонанд? Мавод оё сабки ягона дорад?.. Покнависӣ охирин 

марҳилаи эҷоди мақола мебошад. Дар охир бояд феҳристи манобеи истифодашуда дақиқ 

навишта шавад. Ҳарфи навишта ва чопшуда дар гузашта ва имрӯз ҳам назди мардуми мо 

эътибори хос дошт ва сухан муқаддас шинохта мешуд. Мардум ба сухан эътиқод 

меоварданд. Яъне ин маънои онро дошт, ки касе қалам ба даст мегирад, ҳам дар назди худ ва 

ҳам дар назди ҷомеа масъул аст. Ба ифодаи дигар, навишта бояд дурусту рост бошад. Пас, 

суоле ҳамеша дар пеши нависандаи ҳар чизест: васоил ва масолеҳе, ки ба воситаи онҳо 

метавон дурусту рост навишт, кадомҳо ҳастанд? Инҳо, пеш аз ҳама ҳақиқатҳо, назарияҳо, 

ақидаҳо, тасаввурот, таҷрибаҳо ва эҳсосоте, ки муаллиф ба дурустӣ бояд ба кор гирад. Дигар, 

васоиле, ки иборат аз калимот, ҷумлаҳо ва дастурҳои забонӣ мебошанд.  

Дар хотима пораеро иқтибос мекунем, ки ба матлабашон бевосита алоқаманд аст: “Барои 

як лаҳза ба масолеҳе, ки як насрнавис дар ихтиёр дорад, таваҷҷуҳ кунем. Масолеҳи вай 

зиндагии инсон ҳаст. Бояд ин инсонҳое, ки дар тахайюлоти ӯ парвариш меёбанд, ба андозаи 

инсонҳои воқеӣ ҳақиқат дошта бошанд. Ӯ набояд ононро бифурӯшад, ҳамон тавр, ки ҳозир 

ба фурӯши занон ва мардоне, ки дар зиндагиш ҳастанд ва ба онҳо алоқа дорад, нахоҳад шуд. 

Бозӣ кардан бо сарнавишти ин мардум ва хурд кардану печондани онон дар сурате, ки ҳадаф 

гумроҳ кардани хонанда бошад, ба ҳамон андоза ҷиноят ва пастӣ мехоҳад, ки ашхоси воқеии 

мавриди алоқаи худро ба ночиз бифурӯшем. Барои нависанда роҳи фирор вуҷуд надорад.” 

Ин андешаи адиби бузург Шервуд Андерсон барои ҳар касе, ки қалам ба даст мегирад, бояд 

маҳаки зистан ва навиштан бошад. Роҳи дигар вуҷуд надорад.  

 

 

Шаҳноза ЗАРИФОВА –  

муаллимаи кафедраи 

журналистика ва назарияи  

тарҷумаи ДДХ ба номи  

академик Бобоҷон Ғафуров 
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ИНКИШОФИ НУТҚ  
 

ХОНИШИ 

БЕРУНАЗСИНФӢ ДАР 

ДАРСҲОИ ЗАБОНИ 

РУСӢ 
 

Хониш ҳамчун намуди фаъолияти 

нутқии мустақил ва воситаи ташаккули 

дониш ва малакаҳои забонӣ. Аён аст, ки 

хониш дар ҳолати бо мақсади гирифтани 

иттилоъ аз матни хондаистода намуди 

инкишофи мустақилонаи фаъолияти забонӣ 

шуда метавонад. Дар баробари ин, бояд қайд 

кард, ки дар вобастагӣ аз ҳолат, пуррагӣ ва 

дақиқии гирифтани маълумот бояд гуногун 

бошад. 

Ҳамин тариқ: вазифаҳои омӯзиши 

мутолиа, ҳамчун намуди инкишофи 

мустақилонаи фаъолияти нутқӣ, аз амалҳои 

зерин вобаста мебошад: Ба 

таълимгирандагон аз матн маълумоти зарурие, ки нутқи онҳоро инкишоф медиҳад, бо истифода 

аз усулҳои алоҳидаи хониш, ҷудо намуда тавонистанро бояд омӯхт, зеро: истифодаи хониши 

бадеӣ, имконияти беҳтар намудани ҷараёни азхудкунии маводи хаттӣ ва шифоҳиро фароҳам 

меоварад. Айни ҳол дар доираи дарсҳои 

таълимӣ, бо воситаи саволу ҷавоб ва ё 

нақли мундариҷаи пораи ин ё он матн, 

имконияти инкишофи нутқ ба миён 

меояд, вале малакаи таҳлил ва фаҳмидани 

мақсади асосии асарро маҳдуд менамояд. 

Намудҳои хониш. Роҳҳои гуногуни 

ба намудҳо ҷудо намудани хониш вуҷуд 

доранд. Онҳо аз рӯйи принсипҳои 

гуногун ба роҳ монда мешаванд. 

Чунончи, баъзеҳо намудҳои хонишро дар 

хусусиятҳои равонии дарки онҳо фаҳмидаанд: тарҷумавӣ ва ғайритарҷумавӣ, таҳлилӣ ва омехта; 

Дигарон аз рӯи шартҳои иҷрои онҳо: мустақилона ва номустақилона, қаблан омода ва ё бе 

омодагӣ ва ғайра. Айни ҳол роҳи зерини ба намудҳо ҷудо намудани хониш аксаран истифода 

мешавад: омӯзишӣ, шиносоӣ ва ҷустуҷӯйӣ. 

Намуди омехтаи хониш хонишест, ки дар ҷараёни он диққати хонанда пурра ба мундариҷаи 

матн равон карда мешавад. Чунин хониш бо суръати баланд ҷараён мегирад. 

Хониши таҳлилӣ хониши оҳиста бе назардошти риояи риояи такаллуфоти забонӣ ба амал 

оварда мешавад. 

Хониши намуди омехта, бе тарҷума дарки мундариҷаи матни содаро меомӯзонад. 

Хониши бадеӣ бо забони русӣ ба 

инкишофи нутқи шифоҳии хонандагон 

ёрӣ мерасонад, луғатдонию забономӯзиро 

тақвият бахшида, бо фарҳанг ва 

адабиёти бадеӣ хонандаро ошно менамояд 

ва тафаккури таҳлилии ӯро инкишоф 

мебахшад. Бинобар ин, хониши 

беруназсинфӣ, махсусан, дар ҷараёни 

омӯзиши забонҳои хориҷӣ зарур аст. 

Сараввал, таълимгиранда на бо забони 

шартии таълимӣ, балки бо забони зинда 

алоқаманд мешавад. Пасон, имконияти 

баёни ақидаи шахсӣ ва баҳодиҳӣ ба 

қаҳрамонон ва ҳодисаҳои овардашуда ба 

миён меояд. Аммо барои он ки хониш 

диққатҷалбкунанда ва рушдбахши 

малакаҳои нутқӣ бошад, мебояд, пеш аз 

мутолиаи пораи матн ва баъд аз он, кор бо 

матн ба роҳ монда шавад. Аз ин лиҳоз, 

омӯзгорро мебояд, машқҳои гуногуни 

сарфию наҳвиро ҳангоми кор бо матн иҷро 

намояд. 
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Хониши намуди таҳлилӣ фаҳмиши мундариҷаи матнҳои нисбатан душворро бо ёрии 

тарҷумаи қисмҳои алоҳида фароҳам меорад. Алоқамандии намудҳои омехта ва таҳлилии хониш 

ва истифодаи ҳардуи ин намудҳо самаранок ба ҳисоб меравад. 

Намуди ғайритарҷумавии хониш бо дарназардошти дастрасии матн, аз рӯи мундариҷа ва 

шакл, қобилиятҳои азхудкунии таълимгиранда ва синну соли ӯ бояд истифода шавад. Намуди 

мазкурро метавон дар дилхоҳ марҳилаи таҳсил истифода бурд. 

Хониши беруназсинфии хонагӣ. Хониши беруназсинфии хонагӣ барои ҳама хонандагон 

ҳатмии иловагӣ мебошад. Хониши мазкур хониши мунтазам ва сершумор, бо мақсади дарёфти 

маълумоти мундариҷавӣ истифода бурда мешавад. Бинобар ин, матнҳо бояд осон ва фаҳмо 

бошанд. Онҳо бояд дорои луғати азхудкардашуда ва имлои фаҳмо бошанд. Хониши 

беруназсинфии хонагӣ аллакай дар даврони омӯзиш дар муассисаи таълимӣ таваҷҷуҳи хонандаро 

ба хондан бо забони русӣ ҷалб менамояд. Хониши мустақилонаи беруназсинфӣ барои забономӯз 

бояд дастрас буда, амали мунтазам ва ҷудонашавандаи ҷараёни таълим бошад. Хониши мазкур 

на танҳо манбаи асосии гирифтани маълумот, балки раванди омӯзиши забони русиро ба 

машғулияти шавқовар табдил медиҳад.  

Метавон гуфт, ки дар шароити омӯзиши забони русӣ дар мактаб маҳз хониши матнҳо неруи 

асосӣ ба ангезиши фаъолияти нутқӣ мебошад. Дар рафти суҳбат дар атрофи ин ё он матни дар 

хона хондашуда таълимгирандагон озодона ақида ва мулоҳизаҳои худро нисбат ба матн баён 

менамоянд. Хониш малакаи асоситарин дар ҷараёни омӯзиши забони русӣ мебошад, ки хонанда 

бояд онро аз худ намояд. Он на танҳо намуди фаъолияти нутқӣ, балки воситаи ташаккулёбии 

малакаҳои гуногун мебошад. Дар рафти хониши матн, таълимгиранда бо ҳарф, овоз ва имлои 

забони русӣ ошно гашта, тарзи дурусти навишти калимаҳоро аз худ менамояд ва ҳамин тариқ, 

дониши худро дар омӯзиши забони русӣ такмил медиҳад. Хониш ҳам мақсади ниҳоӣ ва ҳам 

воситаи асосии ба ин мақсад расидан мебошад. Интихоби матнҳо барои хониши беруназсинфӣ 

бояд бо дарназардошти шартҳои зерин ба амал оварда шавад: 

1.  Матн бояд дорои мундариҷаи шавқовар ва тарбиявӣ бошад; 

2.  Пурэҳсос ва образнок тартиб дода шуда бошад; 

3.  Маводи матн бояд рӯзмарра бошад; 

4.  Матн бояд аз ҷиҳати мавзӯъ ба фан ва таҷрибаи ҳаёт ва манфиати хонандагон наздик 

бошад; 

5.  Бояд имконияти бархӯрдани фикру мулоҳизаҳо ва ба миён овардани баҳсро ба миён 

оварда тавонад; 

6.  Ҷиҳати тарбиявии матн бояд паҳлуҳои маънавӣ дошта бошад ва роҳҳои ҳалли омилҳои 

овардашударо фаҳмонда дода тавонад.  

Ин омилҳоро хониши адабиёти бадеӣ таъмин карда метавонад. Луғати адабиёти бадеӣ 

нисбат ба адабиёти ғайрибадеӣ алоқамандии зичро бо луғати забони гуфтугӯйӣ дорад. Бинобар 

ин, алоқаи канданашвандаи хониш ва гуфтугӯ дар асоси хониши бадеӣ намоён аст. 

Хониши иловагии асарҳои бадеӣ ба ҳадафи таълимӣ расидан ёрӣ мерасонад, 

таълимгирандагонро ба фарҳангу маданияти кишвари соҳибзабон шинос менамояд. 

 

Ҳ. ОРИФҶОНОВА –  

омӯзгори муассисаи  

давлатии таҳсилоти ибтидоии 

 шабонарӯзии махсус барои кӯдакони 

 нобино ва сустбини назди Сарраёсати 

 маорифи шаҳри Душанбе 
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 ТАҶРИБА  
 

САЛОҲИЯТ ДАР 

ТАЪЛИМИ ИНКИШОФИ 

НУТҚИ МУРАТТАБ 
 

Барои расидан ба ҳадаф омӯзгорон 

тавассути пажӯҳишу ҷустуҷӯҳои пайваста 

фаъолиятҳои гуногунро ба кор мебаранд. 

Бар замми усулҳои технологияи навини 

таълим, ҳар як омӯзгор мувофиқи дониш, 

малака ва маҳорати ба худ хос фаъолият 

менамояд. Барои инкишофи нутқи 

хонандагон, пеш аз ҳама, омӯзгор бояд 

наврасонро ба хондани китобҳои бадеӣ 

водор намояд, ки дар замони муосир, яъне, 

замони рушди техникаи иттилоотӣ ба ин ҳадаф расидан каме душвор аст. Дар ин самт омӯзгор 

бояд худ намуна бошад, китоби шавқовари хондаашро ба бачаҳо нақл намояд ва ба ин васила 

шавқи китобхониро дар онҳо бедор созад. Ба 

хонандагоне, ки бо техникаи иттилоотӣ сари 

кор доранд, китобҳои беҳтаринро аз китобхонаи 

электронӣ тавсия карда, истифодаи оқилонаи 

интернетро таъкид намояд. Ба хонандагони 

дигар супориш диҳад, ки аз китобхона китоби 

дилхоҳашонро гирифта, мутолиа намуда, пас аз 

як моҳ дар озмуни «Китобхони беҳтарин» 

иштирок намоянд. Омӯзгор бо онҳо суҳбат 

ороста, беҳтаринҳоро бо ифтихорномаву 

туҳфаҳо сарфароз намояд, бар салоҳи кор аст. 

Омӯзгор ин амалро бояд аз ибтидо, бо 

хонандагони синфҳои якум оғоз намуда, дар дили онҳо меҳри китобхониро бедор намояд. 

Хонандагоне, ки китоби бадеӣ мехонанд, ҷаҳонбиниашон васеъ гашта, нутқи худро равону возеҳ 

баён карда метавонанд. 

Усули дигаре, ки барои инкишоф додани нутқи мураттаб корбаст менамоям, истифодаи 

ҷадвали махсус (табло) дар тахтаи синф (ё электронӣ) аст. Дар ҷадвал гурӯҳҳо, лаҳзаҳои дарс, 

супоришҳо ва баҳои хонандагон дарҷ ёфта, дар охир холҳо ҳисоб карда шуда, гурӯҳи беҳтарин 

муайян мешавад. Ҳангоми ҷамбасти холҳо баҳои «5» ва «4» ҷамъ, баҳои «3» ва «2» тарҳ карда 

мешаванд. 

 

 Номгуйи амалҳо 

Баҳоҳо 

Гурӯҳи 1 Гурӯҳи 2 Гурӯҳи 3 

Одоб 5 4 3 

Озмуни ровӣ 4 5 5 

Иҷрои вазифаи хонагӣ 3 4 5 

Муаррифии мавзӯи нав 5 5 4 

Пeш кардан 4 5 3 

Саволу ҷавоб 5 4 3 

Луғатдонӣ 4 4 3 

Холи умумӣ 24 31 26 

Забони тоҷикӣ аз забонҳои куҳанбунёд ва 

бой маҳсуб мешавад. Мо тавассути ин забон 

баҳри рушду нумӯ ва пешбурди тамоми 

соҳаҳои фаъолияти иқтисодиву иҷтимоӣ ва 

фарҳангии кишвар талош меварзем. Аз ин 

рӯ, омӯзишу таълими забони тоҷикиро бояд 

аз масоили муҳим шумурд. Аз мақсаду 

вазифаи таълими забони тоҷикӣ бармеояд, 

ки инкишофи нутқи шифоҳию хаттии 

хонандагон ва маҳорату малакаи онҳо дар 

ин самт, муҳимтарин масъалаи таълими 

забон ба шумор меравад. Танҳо дар дарсҳои 

забони тоҷикӣ масъалаҳои инкишофи нутқ 

мақсаднок бо низоми муайян, бо такя ба 

донишҳои лингвистӣ ва маҳорату малакаи 

забонии хонандагон амалӣ мегардад. 
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Истифодаи ин усул имкон медиҳад, ки ровии синф, луғатдони беҳтарин (ё қоидадони синф) 

муайян карда шавад. Азбаски хонандагон баҳоҳояшонро дар тахта мебинанд, муқоиса мекунанд, 

хулоса мебароранд, тавассути рақобатпазирӣ ба ҳар дарс омодагии беҳтар мебинанд ва ба ин 

васила нутқи шифоҳӣ ва хаттии онҳо инкишоф меёбад. 

Усули дигар истифодаи варақачаҳои ранга аст, ки ҳангоми саволу ҷавоби тестӣ бамаврид 

аст. Омӯзгор бо як савол дониши ҳар як хонандаро дар як вақт фаҳмида, хонандаи сустро муайян 

менамояд. Вай, пеш аз он ки саволи тестиро хонад, ба шогирдон варақаҳои сабз, зард, сурх (ба 

ҳар як хонанда 3-тоӣ) дода, хоҳиш мекунад, ки ба ҷавоби «А» варақаи сурх, ба ҷавоби «Б»--зард 

ва ба ҷавоби «В»--сабз ва ё дар варақаҳо ҳарфҳои мувофиқро навишта бардоранд. Омӯзгор бо 

хонандаи варақаи нодурустро бардошта суҳбат намуда, ҷавоби дурустро дар якҷоягӣ бо 

хонандагон ба ӯ мефаҳмонад. 

Усулҳои зиёди дигар ҳастанд, ки омӯзгор мувофиқи салиқаи худ аз онҳо истифода мебарад. 

Масалан, дар синфи 6-ум ҳангоми таълими мавзӯи «Хуб чисту бад чист?» дар ин самт чунин кор 

бурдан мумкин аст: ба хонандагон қаблан супориш дода мешавад, ки доир ба ин мавзӯъ 

ҳикоятҳо, шеърҳо, расмҳо, саҳнача, варақачаҳои ранга (варақаҳои калима навиштае, ки 

ифодакунандаи ахлоқи хуб ё бад бошанд) омода намоянд. Варақаҳои калимадор бояд дар ними 

формати А4 бо ҳарфҳои калон навишта шаванд: АДОЛАТ, ХОМӮШӢ, САБР, РОСТӢ, ҲАЁ, 

БОВАРӢ, САХОВАТ ва ғайра. Омӯзгор варақаро гирифта, хонда, худи калимаро намегӯяд, 

муродифҳои онро гуфта, аз хонандаҳо хоҳиш мекунад, ки калимаро ёбанд. Муаллим китобҳо, 

маҷаллаҳои бачагона, расмҳои омоданамудаи хонандагон, аёнияти бо усули «Диаграммаи 

ВЕНН» нишондодашудаи одоби хуб ва бад, варақаҳои навиштаеро, ки ифодакунандаи ахлоқи 

хуб ё бад бошанд, проектор, слайд ва наворҳои ба мавзӯъ мувофиқро омода менамояд. Дарс бо 

лаҳзаи шеърият, ки дар он ровии синф муайян мешавад (дар тахта дарҷ меёбад), оғоз меёбад. 

Омӯзгор барои ангезиши зеҳн ба гурӯҳҳо варақаҳоеро, ки гуфторҳо аз бузургонро дорад (мо аз 

гуфторҳои М.Ҳиҷозӣ ва «Ҳамроз»-и камина истифода кардем), тақсим менамояд. Хонандагон 

гуфторҳоро хонда маънидод карда, хислатеро, ки сухан дар бораи он меравад, муайян карда, дар 

«Т-нақша» дар тахтаи синф (хислати хубро ба «+» ва бадро ба «-» ) инъикос менамоянд. Омӯзгор 

низ ҳамсуҳбат шуда метавонад, ҳикоя ё ривояти тарбиявиро нақл кунад (ман аз ҳикоятҳои 

«Маснавии маънавӣ»-и Румӣ, «Искусство мышления»-и Девид Швартс, «Искусство общения»-и 

Дейл Карнеги, «Одобнома» ва ғайра истифода бурдам). Сипас, бо истифодаи усули «Чархи 

ақидаҳо» барои навиштани хислатҳо ба хонандагон варақ дода мешавад. Ин варақ дар лаҳзаи 

мустаҳкамкунӣ истифода мешавад. Дар баёни мавзӯъ омӯзгор дар бораи ахлоқи ҳамида ва разила 

тавассути аёният ба хонандагон равшанӣ андохта, онҳоро ба меҳрубонӣ, поксириштиву 

накукорӣ, росткорӣ, сабру тоқат, шарму ҳаё, эҳсону қаноат, бахшандагиву ботадбирӣ, 

вафодориву садоқат, ватандӯстиву адолат, ҳадду эътидол ва ғайра ҳидоят менамояд. Хонандагон 

саҳнаи омоданамудаашонро намоиш дода, ё слайд ва наворҳоро дида, муҳокима намуда, симоҳои 

хуб ва бадро муайян менамоянд. Дар лаҳзаи мустаҳкамкунӣ омӯзгор варақеро, ки бо усули 

«Чархи ақидаҳо» аз тарафи хонандагон пур шуда буд, гирифта, хислатҳои хуб ва бадро 

мехонанд. Қаблан супориш медиҳам, ки ҳангоми хондани хислатҳо хонандагон ба ахлоқи хуб 

варақаи сафед ва ба ахлоқи бад варақаи сиёҳро бардоранд.  

Ҳамин тавр, омӯзгори хушсалиқа метавонад усулҳои анъанавӣ, муосир ва усулҳои махсуси 

худро оид ба инкишофи нутқ мақсаднок истифода барад. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо 

тафаккур, мушоҳидакорӣ, муносибати эҳтиёткорона ва андешамандонаи хонандагон ба забони 

модарӣ инкишоф ёбад, балки он дар рушди ҳаматарафаи нутқу маданияти насли наврас мусоидат 

намояд. 

Маърифат АШӮРОВА –  

омӯзгори калони кафедраи методикаи  

таълими фанҳои гуманитарии филиали  

ДҶТИБКСМ дар вилояти Суғд 
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РИЁЗӢ 
 

ЭҶОДКОРӢ  

БА ШАКЛИ САБҚАТ 
 

Дар синфи 1 пас аз омӯзиши амалҳои ҷамъ ва 

тарҳ хонандагон бояд мустақилона таркиби 

ададҳоро донанд. Чунончи, дар синфи як 16 

нафар хонанда мехонад. Ба онҳо супориш 

медиҳам, ки ҳар яки онҳо алоҳида оид ба ин ё он 

рақам мустақилона мисол тартиб диҳанд. 

Рақамҳо байни хонандагон тақсим карда мешаванд. Масалан: Абдурасул-5, Аҳдия-6, Ёсуман-

8, Гулреза-7 ва ғайра. Яъне аз рақами 5 то 16 ба хонандагон пешкаш карда мешавад. Ба 

хонандагон супориш дода мешавад, ки оид ба рақамҳояшон мисолҳо тартиб диҳанд. Онҳо 

дар давоми аз 5 то 10 дақиқа аз 6 то 10-тоӣ мисол тартиб доданд. Мисолҳои Исфандиёр 

тартибдода: 
 

10+6=16 0+16=16 

9+7=16 16+0=16 

8+8=16 7+9=16 

6+10=16 13+3=16 

11+5=16 12+4=16 

Шаҳбоз: 

14+1=15 9+6=15 

13+2=15 8+7=15 

12+3=15 5+10=15 

11+4=15 6+9=15 

10+5=15 15+0=15 
 

Пеш аз он ки омӯзгор ба ин кор муваффақ шавад, бояд дар вақти омӯхтани рақамҳо таркиби 

ададҳоро ба хонандагон омӯзонад. Вақте ки ман дар дарси математика рақами 5-ро 

мегузаштам, ба хонандагон муроҷиат карда гуфтам: 4+1=5, боз кадом ададҳоро ҷамъ кунем, 

5 ҳосил мешавад: Фаридун 3+2, Масрур 1+4, Мафтуна 2+3. Ман ба онҳо муроҷиат карда 

гуфтам, ки боз ду мисоли дигар аст, онҳоро фикр карда гӯед. Рофеъ 5+0, Мафтуна 0+5. 

Ҳамин тариқ, мо оид ба рақами 5 шаш мисол тартиб додем. 

Мо ин методро оид ба амали тарҳ низ иҷро мекунем. Масалан, мисолҳое тартиб диҳед 

оид ба тарҳ, ки ҷавобашон 5 бошад: 6-1=5, 2-7=5, 8-3=5, 9-4=5, 10-5=5, 11-6=5, 12-7=5, 13-

8=5, 14- -9=5, 15-10=5. 

Ба хонандагон ҳаминро хотиррасон кардан лозим аст, ки фақат дар амали ҷамъ қонуни 

ҷойивазкуниро истифода бурдан лозим аст. Мо ин методро дар дарсҳои мустаҳкамкунии 

Математика фаннест, ки хонандагони 

хурдсолро ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ 

ҳисоб кардан ошно месозад. Хонандагони 

синфи 1 бо ададҳои хурд шинос шуда, 

ҳисобкунии онҳо танҳо бо роҳи шифоҳӣ 

иҷро карда мешавад. Дар ин давра 

хонандагон бо пайдоиши рақамҳо, тартиб 

ва хондани онҳо шинос мешаванд. 

Баъдтар онҳо бо амалҳои ҷамъ ва тарҳ 

шинос мешаванд. 
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мавзӯъҳои гузашта ё дарсҳои такрор васеъ истифода мебарем. Хонандагон дар давоми 5-10 

дақиқа то 150-170 мисол тартиб медиҳанд. Дар синфи дуюм низ чунин методро истифода 

мебарем. Зеро дар синфи дуюм хонандагон ададҳои доираи аз 20 то 100-ро меомӯзанд. Мо 

вақте ки ададҳои аз 10 то 100-ро ба хонандагон меомӯзонем, аллакай барои онҳо аз синфи як 

замина ҳаст. Чунончи, вақте ки мо рақами 25-ро мефаҳмонем ба хонандагон, мебинем. ки онҳо 

аллакай таркиби адади 25-ро худашон мефаҳманд. Ман ба онҳо мегӯям: 20+5=25. Хонандагон 

чунин мисолҳо мегӯянд: 19+6=25, 18+7=25, 16+9=25, 15+10=25 ва ғайра. 

Дар лаҳзаи мустаҳкамкунӣ ба онҳо супориш медиҳам, ки оид ба рақамҳои аз 21 то 36 

даҳтоӣ мисол тартиб диҳанд. Чунончи: Гулреза доир ба рақами 31 дувоздаҳ мисол, Мафтуна 

ба рақами 21, Аҳдия ба рақами 12, Масрур ба рақами 17, Фараҳноз ба рақами 32 даҳмисолӣ 

тартиб доданд. 

Мисолҳои тартибдодаи хонандагон оид ба амали ҷамъ буданд. Сипас ба онҳо супориш 

медиҳам, ки аз рӯи рақамҳое, ки мисоли ҷамъ тартиб доданд, акнун мисолҳо оид ба амали 

тарҳ тартиб диҳанд. Мисол, Шаҳбоз чунин мисолҳо тартиб дод: 20-1=19, 21-2=19, 22-3=19, 

23-4=19, 24-5=19, 30-11=19, 26-7=19 ва ғайра. Дар давоми 10-15 дақиқа хонандагон аз 300 то 

320 мисол тартиб медиҳанд. Вақте ки маҳорату малакаи ҳисобкунӣ ва тартиб додани 

мисолҳо аз ҷониби хонандагон зиёд шуд, барои онҳо супоришҳои иловагӣ додан лозим аст. 

Ба хонандагоне, ки мустақилона оид ба ҷамъ ва тарҳ мисол тартиб медиҳанд, супориш 

медиҳам, ки мисолҳои дуамала тартиб диҳанд: ҳам амали ҷамъ ва ҳам амали тарҳ.  
 

Гулреза:    Шаҳбоз: 

10+8-10=8   5+5-1=9 

11+9-12=8   6+5-2=9 

12+10-14=8   7+5-2=9 

13+11-16=8   8+6-5=9 

14+12-18=8   8+5-4=9 

15+5-12=8   10+5-6=9  

16+4-12=8 
 

Чунин тарзи кор, аз як тараф, агар завқи хонандагонро ба тартиб додани мисол зиёд 

кунад, аз тарафи дигар, маҳорату малакаи ҳисобкунии онҳоро такмил мебахшад. Ин методро 

дар лаҳзаҳои дамгирӣ, инчунин, байни қаторҳо ба таври мусобиқа низ мегузаронем. 

Чунончи, қатори рақами 33 ва қатори дуюм рақами 41. Хонандагон бо навбат дар тахта мисол 

менавмсанд: 
 

33     41 

30+3=33    40+1=41 

29+4=33    39+2=41 

28+5=33    35+6=41 

20+13=33   37+4=41 

26+5=33    34+7=41 
 

Вақте ки ҳамаи хонандагон мисолҳои худро менависанд, баъзеашон ба хато роҳ медиҳанд. 

Қаторе, ки бехато мисол тартиб медиҳад, ғолиб дониста мешавад. 

 

Зариф ШАРИФОВ –  

омӯзгори мактаби №24  

ба номи Бурҳон Ғанӣ, ноҳияи Мастчоҳ 
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ЗАБОНОМӮЗӢ 
 

НАҚША БО 

САЛОҲИЯТҲОИ НАВ 
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тадбирҳои зиёдеро барои самаранок 

гардондани раванди таълим андешад. Яке аз 

тадбирҳои басо муҳим гузариш ба 

муносибатҳои нави таълим - салоҳиятнокӣ 

мебошад, ки дар ин хусус зиёд гуфта 

шудааст. Мо зарур медонем, вобаста ба ин 

масъала нақшаи яксоатаи дарси забони 

англисиро барои хонандагони синфи 9-уми 

муассисаҳои таҳсилоташон умумӣ (дар 
асоси муносибати босалоҳият) пешниҳоди 

ҳамкорон гардонем. Нақшаи дарсии мазкур 

дар асоси китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 9-уми муассисаҳои таҳсилоти умумии 

П.Ҷамшедов, С.Хоҷаева, С.Ҷоматов, К.Алидодхонова, С.Насруддинов, Ш.Каримов, Ф.Баротзода 

(соли нашр 2020, 200 саҳ. Душанбе, ҶДММ 

“Эр-Граф”) ва “Роҳнамои фанни забони 

англисӣ барои синфи 9” (соли нашр 2020, 

Душанбе ҶДММ “Эр-граф” 70 саҳ.), ки аз 

тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳри омӯзгорон таҳия ва нашр 

гардидааст, тартиб дода шудааст. Банда дар 

давоми ду соли кор кӯшидам, то нақшаи 

дарсиро пурра ба забони англисӣ тартиб 

диҳам, зеро дар Роҳнамои фанни забони 

англисӣ, ки баҳри омӯзгорон пешкаш шуда 

истодааст, 85 дарсади мавзӯъҳо (рафти дарс) аз 

салоҳиятҳо то супориши вазифаи хонагӣ пурра ба забони тоҷикӣ мебошанд. Баҳри мо, омӯзгорон 

бо забони тоҷикӣ будани роҳнамои мазкур ягон мушкилии ҷиддие пеш намеорад, аммо хуб 

мешуд, ҳадди ақал ҷузъиёти асосии Роҳнаморо аз қабили: “Салоҳият”-ро ба “Competency”;, 

“Мақсадҳои дарс”-ро ба “Goals/requirements”;, “Маводҳои таълим”-ро ба “Lesson 

equipments”;, “Равиши дарс”-ро ба “Methodology”;, “Кори инфиродӣ”-ро ба “Independent 

work”;, “Кори гурӯҳӣ”-ро ба “Group work”;, “Машқҳо”-ро ба “Lessons” ва “Вазифаи 

хонагӣ”-ро ба “Home work” бо тағйирот дар оянда ба забони англисӣ тарҷума кунанд, то 

нақшаи дарсии ҳамаи омӯзгорони ҷумҳурӣ шакли ягона гирад. Чунончи: Lesson 2. “English – the 

world language” 

1. Competency:  

- the pupils should make up sentences with the given words and answer the questions; 

- the pupils should give the brief summary of the text; 

- the pupils should make up a dialogue and use it in their speech. 

2. Goals/requirements. The pupils should: 

2.1) Deepen the knowledge of pupils on this topic; 

2.2) Expand the vocabulary of pupils; 

2.3) Develop a oral and written speech. 

Дар ҳама давр ташаккули инсоният, 

талаботи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангиву 

маърифатии ҷомеа, муайянкунандаи 

мундариҷаи таълим ба шумор меравад. 

Рушди ҷанбаҳои гуногуни ҷомеаи муосири 

Тоҷикистон ва тағйир ёфтани талаботи 

он ба сатҳи саводнокии шаҳрвандон ва 

зарурати мутобиқ намудани таҳсилот ба 

ниёзи бозори меҳнат аз соҳаи маориф 

ислоҳоти назаррасро талаб мекунад. Тавре 

дар дастурҳои тавсиявӣ мутахассисон 

таъкид мекунанд, танҳо дониш доштан 

кифоя нест, балки онро дар амал татбиқ 

карда тавонистан, аз технологияҳои муосир 

эҷодкорона истифода бурдан метавонанд ба 

баланд шудани некуаҳволии мардум 

мусоидат намоянд. 
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3. Lesson equipment: training text, vocabulary book, UK flag, UK map, UK traditional symbols, 

World map and others. 

4. Methodology: 

4.1) Organizational moment (Who is on duty today?, What date and day is it now?, What season 

is it now? Who is absent? and different questions); 

4.2) Checking homework. 

4.3) Lexico-semantic work: 

Popular [‘pəpjələ] – famous (машҳур, маъруф); 

Favorite [‘feivərit] – expensive (писандида, маҳбуб); 

Important [im’pɔ:t(ə)nt] – required (муҳим, зарур, азиз); 

International [intə’nᴂʃənəl] – national (байналхалқӣ, байналмиллалӣ); 

Secondary [‘sekəndəri] – second (дуюминдараҷа, дуюм(ӣ)); 

Independence [,indi’pendən(t)s] – peace (истиқлолият,сулҳ). 

5. New theme. Questions: 

Do you like English? 

 Why do you like English? 

 Would you like to speak English? 

Doing exercises: 

6. Independent work. 

- Tell us briefly about the text; 

- Select five sentences from the text and translate; 

- Make up sentences with the following words: popular, favorite, important, international, 

secondary, independence. 

6.2) Estimation of Independent work. 

7. Group work. Teacher divides the pupils into small groups and assigns them (exercises 

1,2,3,5,7). 

Exercises 1. Complete the sentences according to the text. (on page 12) 

1. English is the world language wildly used. 

2. English is the spoken in many countries. 

3. In America more than 226 million people speak English. 

Exercises 2. Read the verbs and write down the three forms of them (on page 13). 

Learn – learnt – learnt (омӯхтан); 

Teach – taught – taught (таълим додан); 

Work – worked – worked (кор); 

Have – had – had (доштан); 

Become – became – become (будан); 

Live – lived – lived (зиндагӣ кардан). 

Exercises 3. Get more information by means of putting questions (on page 13). 

1. He will learn English in foreign language countries. 

2. She has opportunity to learn three foreign languages. 

Exercises 5. Read and make up your own dialogues (on page 13). 

• Jahongir: Would you like to learn English every day? 

• Salim: No, I prefer to study English three times a week. Do you want to join me? 

• Jahongir: Yes, I think three times a week is just on my test.  

 Exercises 7. Make up groups 4 pupils and talk about English lesson (on page 13). 

1. Speak about the first English lesson. 

2. What kind of discussions does your English teacher organize? 

3. What do you usually do during the English lesson? 
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7.2) Estimation of Group work. 

 8. Result:  

1. What new did you know about English language?  

2. Why learning of English is important?  

3. What did you like in lesson? (Questions about choosing) 

 9. Home work:  

1. Exercise 4 on page 13. Have a talk about importance of learning English. 

2. Exercise 6 on page 13. Translate the following words phrases using the dictionary: 

Germany language – (забони олмонӣ) 

Twice a week – (дар як ҳаяфта ду маротиба) 

To study English – (омӯзиши забони англисӣ) 

To go abroad – (бурун аз марз рафтан, сафар ба хориҷа) 

10. ESTIMATION 

 Умедбахт ҲОҶИБЕКОВ –  

омӯзгори мактаби №1-и ба номи  

Б.Ғафурови ноҳияи Зафаробод 

***** 
САМАРАИ ҲАМКОРИҲОИ МУШТАРАК 

Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология яке аз ҷавонтарин муассисаҳои илмию 
тадқиқотии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буда, таъсиси он аз нахустин ташаббуси ҷаҳонии 
Асосгузори сулҳу ваҳдаи миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад. Аз ин рӯ, ходимони институти мазкур дар 
татбиқи илмию амалии ташаббусҳои ҷаҳонии Пешвои миллат, ҳадафҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масири рушди устувор ва пажӯҳиши мушкилоти 
мухталифи марбут ба об, иқлим ва экология пайваста кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд. Ҳамзамон, ходимони Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика 
ва экологияи АМИТ барои ба дар сатҳи минтақавию глобалӣ омӯхтани 
масоили илмӣ ва гузаронидани тадқиқоти муштарак ба чандин муассисаи 
илмию таълимӣ ва илмию тадқиқотии дохилу хориҷ ҳамкориҳоро ба роҳ 
мондаанд. 

Яке аз муассисаҳое, ки олимони Институти масъалаҳои об, 
гидроэнергетика ва экологияи АМИТ бо он ҳамкории бисёр ҳам судманд 
доранд, Академияи ҳифзи шаҳрвандии вазорати Федератсияи Россия оид ба 
корҳои мудофиаи шаҳрвандӣ, ҳолатҳои фавқулода ва коҳиш додани 
оқибатҳои офатҳои табиӣ мебошад. Ба нашр расидани монографияи 
«Повышение безопастности гидротехнических сооружений. Часть 2. На примере 
водохранилища Нурекской ГЭС на реке Вахш (Баланд бардоштани бехатарии иншоотњои 
гидротехникї. Ќисми 2. Дар мисоли обанбори НБО-и Норак дар дарёи Вахш)» дар ҳаммуаллифии 
олимони Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ, номзадҳои илмҳои техникӣ 
Давлашоев С.Қ., Қурбонов Н.Б. ва ходимони Академияи ҳифзи шаҳрвандии ВҲФ Федератсияи Россия 
номзади илмҳои техникӣ Гарелина С.А., доктори илмҳои техникӣ Латышенко К.П. ва натиҷаи ин 
ҳамкориҳои судманд аст. 

Монографияи мазкур аз панҷ боб иборат буда, боби якум доир ба ҳуҷҷаҳои меъёрию техникӣ дар 
самти бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ ба таври мухтасар маълумот медиҳад., ки ба қалами 
Гарелина С.А. тааллуқ дорад. Боби дуюми онро Қурбонов Н.Б. таълиф намудааст, ки ба тадқиқи 
тағйирёбии иқлим дар минтақаи ташаккули захираҳои оби ҳавзаи дарёи Вахш ва инчунин, таъсири 
силсилаобанборҳои ин дарё ба микроиқлими маҳал бахшида шудааст. Дар боби сеюм, ки аз тарафи 
Латышенко К.П. навишта шудааст, масоили эҳтимолияти рух додани ҳолатҳои фавқулода ва 
идоракунии ҳолаҳои фавқулодаро, дар мисоли обанбори Норак баррасӣ менамояд. Бобҳои чорум ва 
панҷуми ин монографияро Давлатшоев С.Қ. таълиф кардааст, ки дар онҳо оид ба баҳодиҳии таркиби 
оби дарё ва таъсири он ба лойқанокшавии обанбори Норак ва раванди лойқанокшавӣ дар тавсифоти 
обанбори мазкур сухан меравад. 

Ҳамин тавр, монографияи «Повышение безопастности гидротехнических сооружений. Часть 2. На 
примере водохранилища Нурекской ГЭС на реке Вахш» дар баробари тадқиқоти илмӣ будан, барои 
донишомӯзони дараҷаҳои бакалаврият, магистратура ва мутахассисони соҳаҳои ҳифз дар ҳолатҳои 
фақулода, гидрология ва метеорология аҳамияти калон дорад. 
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 

 

ТАҶДИДИ НАЗАР БА 

ОМӮЗИШИ ФАНҲОИ 

ТАБИАТШИНОСӢ, 

ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ 
                       (Ба озмун) 

 

Бояд дар дарёфт ва рушди хонандагони 

болаёқат, ташаккули қобилиятҳои зеҳниву 

академии онҳо нақша-барномаҳои таълимие 

таҳия ва роҳандозӣ гарданд, ки дар онҳо 

баҳисобгирии хусусиятҳои равонии ҷараёни 

машғулиятҳо; фароҳам овардани шароит 

барои рушди қобилиятҳои зеҳнии шахс 

тавассути методологияи инноватсионии 

таълим асоси ташкили дидактикии омӯзгор 

гардад. Низоми таълимӣ ва рушди 

истеъдодҳои кӯдакон тавассути ташхиси 

педагогӣ-равонӣ, мундариҷаи барномаҳои 

таълимӣ, усулҳо ва шаклҳои таълими фаъол 

ва амсоли он бояд ба роҳ монда шавад. Аз ин 

рӯ, ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо бо 

кӯдакони лаёқатманд, хусусан аз, фанҳои табиӣ-риёзӣ бояд омӯзгор се вазифаи асосиро доиман 

дар назди худ гузорад:  

-дар раванди таълим мусоидат намудан ба рушди ҳар як хонанда; 

-дар баробари дарёфт намудани муваффақиятҳои як нафар дар синф эътибор додан ба 

аломатҳои нуҳуфтаи истеъдоди нафарҳои 

дигари синф;  

-омода намудани лаёқатмандон ба 

худбаҳодиҳӣ ва маҳорати рақобатпазирӣ дар 

олимпиадаҳо ва мусобиқаҳои зеҳнӣ. 

Ба хотири беҳтар ба роҳ мондани 

омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 

риёзӣ аз ҷониби Маркази рушди 

истеъдодҳои шаҳри Душанбе дар моҳи марти 

соли 2021 силсиласеминарҳои илмӣ-амалӣ ба 

омӯзгорони химия гузаронида шуда, оид ба 

баланд бардоштани маҳорат, малака ва самтҳои донишомӯзии хонандагон, роҳҳои муассири 

ташкил намудани дарсҳои амалӣ ва корҳои лабораторӣ музокирарониҳо роҳандозӣ гардиданд. 

Дар баробари ин, дастури методӣ барои гузаронидани корҳои лабораторӣ аз фанни химия таҳия 

гардида, ба омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ пешниҳод шуд. Тавсия дода шуд, ки минбаъд низ 

оид ба беҳтар намудани раванди таълим ва кумак ба омӯзгорон дар истифодаи методу воситаҳои 

таълим семинар ва тренингҳои омӯзишӣ аз фанҳои математика, биология, информатика ва 

физика гузаронида шаванд.  

Аз тасдиқ гардидани нақшаи 

чорабиниҳои Сарраёсати маорифи шаҳри 

Душанбе вобаста ба “Бистсолаи омӯзиш 

ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 

риёзӣ дар соҳаи илму маориф” чор моҳ 

сипарӣ гардидааст. Вобаста ба ин, 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, аз ҷумла, 

Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри 

Душанбе нақша-барномаҳои машғу-

лиятҳои таълимии худро дар самти 

рушди илмҳои табиӣ-риёзӣ мушаххас 

намуда, дар амал татбиқ менамоянд. Дар 

машғулиятҳои иттиҳодияҳои таълимии 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз ҷониби 

омӯзгорон имконоти васеи мушоҳидаҳои 

педагогӣ-равонӣ ва истифодаи 

технологияҳои инноватсионии таълим 

вуҷуд дорад, зеро давоми 90 дақиқаи 

таълим бо теъдоди камтари хонандагон 

(нисбат ба муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ) омӯзгор имкон дорад бо ҳар 

як хонанда ҳамкориро дар самти илму 

ҳунаромӯзӣ тақвият диҳад. 
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Конфронси илмӣ-амалие, ки 21 майи соли 2021 аз ҷониби Маркази рушди истеъдодҳои 

шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кафедраи методикаи таълими географияи Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ гузаронида шуд, ба мавзӯи “Роҳҳои 

муассири омӯзиши илмҳои табиӣ- риёзӣ дар самти дарёфт ва рушди қобилияти зеҳнӣ” бахшида 

шуда буд. Дар конференсияи мазкур омӯзгорони фанҳои дақиқ, табиӣ-риёзии Марказҳои рушди 

истеъдодҳо ва муовинони директор оид ба инноватсияи гимназияву литсейҳои кор бо 

хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Аз ҷониби мутахассисони соҳа 

мушкилот ва дастовардҳо дар беҳтар ба роҳ мондани таълими фанҳои табиӣ-риёзӣ мавриди 

андешаронӣ қарор гирифт. Амриддин Самиев, номзади илмҳои география, дотсент, мудири 

кафедраи методикаи таълими географияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С.Айнї, инкишоф ёфтани методикаи таълими фанҳои табиатшиносӣ, аз ҷумла, географияро дар 

истифода бурдани усулҳои нави тадқиқоти педагогӣ пешниҳод менамояд. Дар навбати худ 

пешравии корро дар ин самт ба он вобаста медонад, ки дар педагогика ва дидактика ин 

масъала то чӣ андоза ҳалли худро ёфтааст. Сармутахассиси Маркази ҷумҳуриявии таълимию 

методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Назармамад Дагиев дар 

баробари муваффақиятҳо дар таълими фанҳои дақиқ як қатор мушкилиро мавриди таҳлили 

иштирокчиёни конференсия қарор дод, чунончи: норасоии кадрҳои дорои таҳсилоти олӣ ва 

таҷрибаноку эҷодкор. Чаро хатмкунандагони муассисаҳои олӣ ва касбии омӯзгорӣ тибқи 

роҳхат ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳозир намешаванд? Сабаб дар он аст, ки онҳо касби 

омӯзгориро дуруст ва бошуурона интихоб накардаанд ва шавқи омӯзгорӣ надоранд. 

Мушкилот дар интихоб ва дуруст ҷо ба ҷо кардани омӯзгорони математика дар синфҳои 

ибтидоӣ мебошад. Дар интихоби тафаккури илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ нақши омӯзгори 

синфҳои ибтидоӣ бузург арзёбӣ мегардад. Кӯдак бо илми ҳисоб (арифметика) бори аввал 

шинос мешавад, шумурдани ашёро ёд мегирад, бо фигураҳо ва шаклҳои геометрӣ ошноӣ 

пайдо мекунаду онҳоро номбар мекунад, қиёс менамояд, фарқ мекунад ва ғайра. Аз ин рӯ 

зарур аст, ки дар синфҳои ибтидоӣ омӯзгорони ботаҷриба ва маҳорати баланд дошта ба кор 

таъйин карда шавад, то ки таҳкурсии мустаҳкам дар таълими ин фан гузошта шавад. 

Мушкилоти дигар норасоии асбобу анҷоми лаборатория ва кабинетҳои фаннӣ аст. Таҳлилҳо 

нишон доданд, ки қисми зиёди лабораторияҳо ва кабинетҳои фаннӣ то ҳол бо таҷҳизот ва 

воситаҳои аёнӣ таъмин нестанд. Дар 20 соли охир ба муассисаҳои таълимӣ реактивҳои 

химиявӣ, ашёи озмоишӣ, маводи дигари намоишдиҳӣ ворид нагаштанд ва дар ҷумҳурӣ 

маркази фурӯши ашё барои озмоишгоҳҳо, таҷҳизоти намоишдиҳӣ, реактивҳои химиявӣ 

вуҷуд надорад. Аз ҷониби М. Дагиев қайд гардид, ки баъзе китобҳои дарсӣ аз фанҳои дақиқ 

душворфаҳм буда, ба барномаҳои таълимӣ мувофиқат намекунанд. Дар натиҷа ба омӯзгорон 

ва хонандагон мушкилӣ пеш меоваранд. Масалан, китобҳои геометрияи синфҳои 7, 8,9 

(барориши солҳои 2007 ва 2013) ба барномаҳои таълимӣ мувофиқат надоранд. Аксарияти 

бобҳо ва мавзӯъҳои китоби геометрияи синфи 8 дар китоби дарсии геометрияи синфи 9 оварда 

шудааст. Норасоии дигари ин китобҳо дар он аст, ки барои ҳар як мавзӯъ масъалаҳо алоҳида 

оварда нашудааст, ки дар интихоби масъалаҳо омӯзгорон вақти зиёдро сарф менамоянд. Чунин 

камбудиҳо дар китобҳои дарсии алгебра синфи 10, физика синфи 10 ва амсосли он мавҷуд аст. 

Мушкилоти дигар дар ташкил ва гузаронидани маҳфилҳои фаннӣ мебошад. Таҳлилҳо нишон 

доданд,ки дар муассисаҳои таълимӣ тибқи фармоиши директорон маҳфилҳои фаннӣ ташкил 

шуда, фаъолият доранд, аммо фаъолияти онҳо назаррас нест. Омӯзгороне, ки ин маҳфилҳоро 

мегузаронанд, нақшаи дурусти маҳфилро надоранд. Мавзӯъҳо асосан барои хонандагони 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №6, июни соли 2021 52 

миёнахон таҳия шуда, шавқу ҳаваси хонандагон бедор карда намешавад. Ҳалли мисолу 

масъалаҳои ғайристандартӣ кам ба нақша гирифта мешаванд.  

Барои дар сатҳи зарурӣ омода кардани хонандагон ба олимпиадаи байналмиллалӣ бошад, як 

қатор фикру андешаҳои директори Маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри 

Душанбе Р. Каримов пешниҳод гардиданд. Бояд намунаи мисолу масъалаҳо ва супоришҳои 

олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун, бахусус, олимпиадаҳои байналмилалӣ мавриди шиносоию 

таҷриба қарор дода шаванд. Барои шавқу ҳаваси хонандагонро бедор кардан миёни онҳо дар ҳар 

моҳ як маротиба олимпиадаи хурд ташкил ва баргузор намудан зарур аст. Тариқи фосилавӣ 

омӯхтани баъзе мавзӯъҳои фанни мазкур аз омӯзгорони соҳибтаҷриба ва муваффақ маҳорати 

бештар талаб мекунад. Омӯзгорон бояд дастур ва раҳнамоеро дар асоси намунаи мисолу 

масъалаҳо, донишҳои назариявӣ ва тестҳои санҷишӣ таҳия намоянд, ки баъди ба пуррагӣ аз 

худ шудани он аз тарафи хонандагон, натиҷаи назаррас хоҳад ба даст омад. 

Номзади илмҳои педагогика, директори Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе 

Асҳобиддини Шералӣ истифодаи технологияҳои муассири таълими фанҳои табиӣ-риёзиро 

зарур меҳисобад Ӯ бар ин назар аст, ки дар баргузории машғулиятҳо аз фанҳои табиӣ-риёзӣ 

усули ворид намудани хонанда ба корҳои мустақилона, ба методи пажӯҳишӣ-ҷустуҷӯӣ 

муҳим аст. Инчунин, дар лаҳзаҳои дарс ҷорӣ намудани бозиҳои таълимӣ-дидактикӣ аз 

фанҳои табииву риёзӣ ба бедор намудани шавқмандӣ ва такмили малакаҳои эҷодии 

хонандагон мусоидат менамояд; имрӯз хотираи хонандагонро аз қонуну қоида, таърифот ва 

далелу рақамҳои шахшуда пур накардан, балки татбиқи амалии онҳоро тавассути мисолҳо 

фаҳмонидан зарур аст. Хонандаро ба худомӯзӣ ва фаъолияти амалӣ бештар водор намудан лозим 

аст; барои рушди хонандаи болаёқат дар машғулиятҳо аз фанҳои табиӣ-риёзӣ, дар баробари 

пешниҳод намудани донишу маълумотҳои нав, чӣ гуна, яъне бо кадом метод пешниҳод 

гардидан, чӣ гуна муаррифӣ гардидани мавзӯъ, чӣ гуна усулу васоити азхудкунии мавод муҳим 

аст. Дар системаи таҳсилоти иловагӣ ҳамгироии фанҳои ба ҳам наздикро ба таври васеъ 

истифода бурдан лозим аст. Дар муҳити ягонаи таълимӣ омӯзондани фанҳои мухталифе, ки 

мавзӯъҳои ба ҳам наздикро муттаҳид месозанд, ба хонандагони болаёқат муфид аст.  

Омӯзгорони фанҳои табиӣ-риёзӣ бояд мутахассисони универсал бошанд, танҳо он вақт дар 

хонандагон истеъдодҳои: математик-муҳаққиқ, математик-барномасоз, математик-муҳандис, 

барномасоз-иқтисодчӣ, физик-ихтироъкор, физик-коинотшинос, химики ҳастаӣ (ядроӣ), 

биолог-генетик ва амсоли онро метавон бедор намуд. Муҳайё намудани шароити мувофиқ 

баҳри инкишофи хонандагони болаёқат ва шогирдоне, ки ҳанӯз лаёқатмандии онҳо ошкор 

нагаштааст, вале умеде баҳри бедор гардидани маҳорату малакаҳои математикии онҳо вуҷуд 

дорад, бояд аз вазифаҳои аввалиндараҷаи омӯзгорони фанҳои табиӣ-риёзӣ бошад. Бояд дар 

ҳар як муассисаи таълимӣ гурӯҳи захиравӣ аз ҳисоби хонандагони синфҳои поёнӣ таъсис 

дода шуда, ин гурӯҳ на чун догма, балки доиман бо барномаҳои таълимии пешрафта фаро 

гирифта шаванд. 

Имрӯз муносибати нав нисбат ба маълумот шаклҳои анъанавии ҳамкории муаллим ва 

шогирдро тағйир медиҳад. Омӯзгор бояд ба сифати роҳбалад хонандаро ба дарёфти роҳи ҳалли 

масъала водор созад. Аз ин рӯ, муносибат нисбат ба омӯзиши фанҳои табиӣ-риёзӣ технологияҳои 

муассири таълимиро талаб мекунад ва аз омӯзгор маҳорат ва дарки муҳиммияти тадқиқу 

таҳқиқро маҳз дар заминаи дарс, ки он сарманшаи ҷустуҷӯи донишҳои нави илмист, интизор аст.  

 

Дилбар САЛИМОВА –  

мудири шуъбаи методии 

 Маркази рушди истеъдодҳои  

шаҳри Душанбе
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ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ 
 

ТАРЗИ ТАЪЛИМИ 

РАВАНДҲОИ 

ИНТИҚОЛӢ ДАР 

ГАЗҲО ВА МОЕЪҲО 
 

Мавзӯи номбурда дар китобу васоити 

таълимӣ баён гардида аз онҳо самарабахш 

истифода бурдан мумкин аст. Барои 

самарабахш таълим додани ин мавзӯъ ба 

донишљўён фаҳмондан лозим аст, ки дар 

газҳо молекулаҳо байни ҳамдигар таъсири 

мутақобил менамоянд ва баъди ин таърифи 

дарозии дави озоди молекулаҳоро додан 

лозим аст. Масофаи байни ду бархӯрди 

паёпайи молекулаҳои газро дарозии дави озоди молекула  меноманд ва қимати миёнаи он  

чунин муайян карда мешавад:  , (1) дар ин ҷо – дарозии дави 

озоди молекулаҳо ҳангоми бархӯрдҳои гуногун, 

n – шумораи бархӯрдҳо. Ҳангоми собит будани 

ҳарорат дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо 

ба шумораи молекулаҳо дар воҳиди ҳаҷм n 

мутаносиби чаппа мебошад:  , ( 2 ) 

дар ин ҷо σ – радиуси доираи таъсири молекулӣ 

мебошад ва ба 0,5 диаметри молекула баробар 

аст. Азбаски шумораи молекулаҳо дар воҳиди 

ҳаҷм n=  мебошад ( P – фишори газ, k – собити 

Болсман, T – ҳарорати газ ) аз формулаи ( 2 ) 

барои вобастагии дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо аз фишор ва ҳарорат ҳосил менамоем: 

 , ( 3 )  

Ҳамин тариқ, дар ҳарорати собит дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо ба ҳарорат 

мутаносиби роста буда, ба фишори газ мутаносиби чаппа мебошад. Ҳангоми собит будани зичии 

газ ё дар ҳаҷми доимӣ дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо, бояд аз ҳарорат вобаста 

набошад. Баҳисобгирии таъсири мутақобили молекулаҳо ба хулосае меорад, ки бо афзоиши 

ҳарорат дарозии дави озоди молекулаҳо як қадар меафзояд. Дар ҳақиқат, чи қадаре ки 

ҳарорат баланд бошад, суръати ҳаракати як молекула, нисбат ба дигараш зиёд мешавад ва 

масофаи минималие, ки молекулаҳо ба якдигар наздик мешаванд, хурд мегардад. Ҳамин 

тариқ, бо афзоиши ҳарорат радиуси доираи таъсири молекулавӣ хурд мешавад ва мувофиқи 

баробарии (3) дарозии миёнаи дави озоди молекула, калон мешавад. Дарозии миёнаи дави 

Мавзӯи “Равандҳои интиқолӣ дар 

газҳо” яке аз мавзӯъҳои душворбаёни 

физикаи молекулӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ барои ихтисосҳои 

“Физика“, “Физикаю математика”, 

“Физикаю астраномия”, “Математикаю 

физика”, “ Химия – биология” ва ғайра ба 

шумор меравад. Ҳангоми таълими ин 

мавзӯъ, бояд донишљўён дар аввал ба 

фаҳмиши “Дарозии миёнаи дави озоди 

молекула“ сарфаҳм раванд ва онро 

маънидод карда тавонанд. Фаҳмиши 

“Дарозии миёнаи дави озоди молекула“ 

барои фаҳмидани як қатор ҳодисаҳои 

физикӣ барои газҳо аз нуқтаи назарияи 

молекулӣ – кинетикӣ наќши калон 

мебозад. 
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озоди молекула, барои маънидоди мазмуни физикии равандҳои соиши дохилӣ ё часпакӣ, 

гармигузаронӣ ва диффузияи газҳо ёрии калон мерасонад. Ин равандҳо ба интиқоли ягон 

бузургӣ алоқаманд мебошанд. Агар дар қисмҳои гуногуни ҳаҷми газ зичӣ гуногун бошад, бо 

гузаштани вақт он баробар мегардад. Ба ҳамин монанд ду гази гуногуни дар тамосбуда, 

мунтазам ба ҳамдигар омехта мешаванд. Ин раванд диффузия меноманд. Агар қисмҳои 

ҳаҷми газ ҳарорати гуногун дошта бошанд, оҳиста– оҳиста аз ҳисоби интиқоли энергияи 

молекулаҳо ҳарорати қисмҳои ҳаҷми газ баробар мешавад. Ин раванд гармигузаронӣ номида 

мешавад. Соиши байни қабатҳои газ аз интиқоли импулси молекулаҳои он k=mυ аз як қабат 

ба қабати дигар иборат мебошад. Ин равандро соиши дохилӣ меноманд. Дар ҳодисаи 

часпакӣ аз як қабати газ ба дигараш импулси молекулаҳо, дар ҳодисаи гармигузаронӣ–

энергияи кинетикии молекулаҳо ва дар ҳодисаи диффузия–массаи молекулаҳо интиқол карда 

мешаванд. Аз сабаби механизми молекулии умумӣ доштани ин ҳодисаҳо, онҳоро ба як гурӯҳ 

муттаҳид намуда равандҳои интиқолӣ меноманд. Ҳамин тавр, маълум гардид, ки дар 

маънидоди ҳодисаҳои интиқол фаҳмиши дарозии миёнаи дави озоди молекула саҳми муайян 

дорад. Саҳми фаҳмиши дарозии миёнаи озоди молекуларо дар маънидоди ҳар як ҳодисаи 

интиқол дар алоҳидагӣ дида мебарем. 

1. Часпакии газҳо. Аз механикаи моеъ ва газҳо маълум аст, ки қувваи соиши дохилӣ F бо 

формулаи Нютон муайян карда мешавад:  dS, (4) дар ин ҷо ղ коэффитсиенти 

мутаносибӣ буда, коэффитсиенти соиши дохилӣ ё часпакӣ номида мешавад;  суръати 

ҷоришавии қабати моеъ ё газро ба самти тири х ифода мекунад ва градиенти суръат номида 

мешавад; ds масоҳати қабати моеъ ё газ мебошад. Дар газҳо таъсири мутақобили қабатҳои 

ҳамсояи газ, бо роҳи гузаронидани ягон импулс аз як қабат ба қабати дигар ба амал меояд. 

Молекулаҳое, ки аз қабати бо суръати калони  ҳаракаткунандаи газ, ба қабати ҳамсояи бо 

суръати сусти  ҳаракаткунанда парида мегузаранд, ба ин қабат импулси ( − ) 

гузаронида, суръати онро зиёд мекунанд, молекулаҳои аз қабати суръати хурди  

ҳаракаткунандаи газ, ба қабати суръати калони  -дошта гузашта, суръати ин қабатро суст 

менамояд. Ҳамин тариқ, механизми ҳодисаи соиши дохилӣ аз интиқоли импулси молекулаҳо 

аз як қабати газ ба дигараш иборат аст. Импулси ба воситаи масоҳати ds гузаронидашударо 

ҳисоб намуда, барои коэффитсиенти соиши дохилии газҳо ифодаи зеринро ҳосил менамоем: 

 , (5) дар ин ҷои суръати миёнаи молекулаҳо, ρ зичии газ мебошад. 

Мувофиқи формулаҳои (2) ва (5) барои коэффитсиенти соиши дохилии газҳо ҳосил мекунем: 

 , (6) Мувофиқи формулаҳои (5) ва (6) коэффитсиенти соиши дохилии газҳо аз 

шумораи молекулаҳо дар воҳиди ҳаҷм ва фишор вобастагӣ надорад. Дар ҳақиқат ҳам дарозии 

миёнаи дави озоди молекулаҳо  ба фишор мутаносиби чаппа ва ба ρ мутаносиби роста мебошад, 

бинобар он, ҳосили зарби ρ  ба фишор вобаста намешавад. Суръати миёнаи молекулаҳо и ҳам аз 

фишор вобаста нест. Мувофиқан, коэффитсиенти соиши дохилӣ ҳам аз фишор вобаста 

намешавад. Дар ҷадвали 1 коэффитсиенти соиши дохилии дуоксиди карбон  дар фишорҳои 

гуногун оварда шудааст ва он ба фишор вобаста набудани ղ – и газҳоро тасдиқ менамояд. 
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Часпакии дуоксиди карбон дар фишорҳои гуногун (Ҷадвали 1) 

Р, мм. сут. симоб 760 380 20 2 0,6 

ղ ,  
14,9 14,9 14,8 14,7 13,8 

Бояд қайд кард, ки баробарии ( 5 ) танҳо барои газҳои на он қадар тунуккардашуда 

дуруст аст. Барои газҳои тунуккардашудае, ки дарозии миёнаи роҳи озоди молекулаҳо аз 

андозаи зарф калон аст, молекулаҳо бе бархӯрд аз як девор ба девори дигари зарф ҳаракат 

мекунанд, яъне  бузургии собит мешавад ва баробарии (5) барои ҳисобкунии ղ истифода 

бурда намешавад. Ҳангоми ҳосил намудани баробарии (5) мо суръати ҳаммаи молекулаҳоро 

як хел ҳисоб намудем. Агар тақсимоти молекулаҳоро аз рӯйи суръаташон мувофиқи қонуни 

Максвелл ба назар гирем, он гоҳ дар ин баробарӣ ба ҷои коэффитсиенти 1/3 , 0,31 ҳосил 

мешавад. Агар гармкунӣ дар зичии собит гузаронида шавад, бо зиёд шудани ҳарорат 

часпакии газҳо зиёд мешавад. Ҳангоми собит будани зичӣ, тағйирёбии ҳарорат ба дарозии 

миёнаи дави озоди молекула таъсир намерасонад ва афзоиши коэффитсиенти часпакӣ ба 

афзоиши суръати миёнаи молекулаҳо бо баланд шудани ҳарорат вобаста аст. Ин хулоса бо 

натиҷаҳои таҷрибавӣ хеле хуб мувофиқ меояд ва инро қиматҳои ҷадвали 2 тасдиқ мекунад. 

 

Вобастагии часпакии ҳаво аз ҳарорат (Ҷадвали 2) 

 , с  -104.0 -31.6 0 54 229 357 

ղ ,  
11.3 15.3 17.1 19.6 26.3 31.5 

  

 2. Гармигузаронии газҳо. Ҳангоми ба ҳамдигар расидани ду ҷисми ҳарораташон гуногун 

 ва  дар байни онҳо мубодилаи гармӣ ба амал меояд, яъне аз ҷисми ҳарораташ баланд ба 

ҷисми ҳарораташ паст гармӣ мегузарад. Ин гуна мубодила дар байни қисмҳои гуногуни як 

ҷисм ҳам ба амал меояд. Мубодилаи гармӣ бо се роҳ ба амал меояд: 1) гармигузаронӣ; 2) 

конвексия; 3) нурафканӣ. Раванди гармигузаронӣ аз интиқоли энергияи кинетикии 

молекулаҳо аз як қабати модда ба қабати дигари он иборат мебошад. Дар газҳо ва моеъҳо 

гармиивазкунӣ аксар вақт бо роҳи конвексия ба амал меояд. Конвексия ин гузаронидани 

гармӣ ба воситаи массаи ҳаракатноки моеъ ё газ мебошад. Барои бо роҳи конвексия 

гузаронидани гармӣ бояд моеъ ё гази ҳарорати дигар дошта ҷисмро печонад. Дар ин маврид 

нақли гармӣ ба воситаи ҷойивазкунии модда дар фазо ба амал меояд. Нурафкании ҳароратӣ 

гуфта, раванди ба намуди мавҷи электромагнитӣ нақл намудани гармиро меноманд. Миқдори 

гармие, ки ба воситаи қисми девори масоҳаташ ds, дар фосилаи вақти dt гузаронида мешавад 

(dQ), аз рўйи қонуни гармигузаронии Фуре муайян карда мешавад:  , (7) дар ин 

ҷо λ коэффитсиенти гармигузаронии маводи девор буда, аз ҳарорат, фишор ва ғайраҳо вобаста 

аст,  тағйирёбии ҳарорати деворро ба самти тири х ифода менамояд ва градиенти ҳарорат 

номида мешавад. Исбот карда шудааст, ки коэффитсиенти гармигузаронии газҳо аз ифодаи зерин 

муайян карда мешавад: = m , (8) дар ин ҷо  гармиғунҷоиши газ ҳаргоми 
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собит будани ҳаҷм, ρ зичии газ аст. Аз формулаи (8) вобастагии коэффитсиенти гармигузаронии 

газҳоро аз фишор, ҳарорат ва дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо маънидод кардан лозим 

аст. Дар ин формула шумораи молекулаҳо дар воҳиди ҳаҷм n ба фишор мутаносиби роста ва 

дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо  ба фишор мутаносиби чаппа мебошад. Аз ин ҷо 

хулоса бармеод, ки λ – газҳо аз фишор вобастагӣ надорад. Таҷрибаҳо ҳам тасдиқ мекунанд, 

ки ҳангоми дар ҳудудҳои калон то 2* Па тағйирёбии фишор коэффитсиенти 

гармигузаронии газҳо тағйир намеёбанд. Танҳо дар фишорҳои хеле паст (пасттар аз 

2* Па) бо хурд шудани фишор коэффитсиенти гармигузаронии газҳо хурд шуда меравад. 

Ҳодисаи камшавии гармигузаронӣ дар фишори паст (вакууми баланд) дар сохти термосҳо ва 

зарфҳои Дюар истифода бурда мешаванд. Коэффитсиенти гармигузаронии газҳо ба суръати 

миёнаи молекулаҳо мутаносиби роста аст ва он ба  мутаносибан зиёд шуда меравад, пас λ 

ҳам ба  мутаносиби роста мебошад. Дар ҳақиқат, таҷриба нишон медиҳад, ки 

коэффитсиенти гармигузаронии газҳо вобаста ба ҳарорат якқадар тезтар зиёд шуда меравад. 

Ин бо он маънидод карда мешавад, ки дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо ва барои 

газҳои бисёратома гармиғунҷоиш ҳам бо зиёдшавии ҳарорат меафзояд. Газҳои гуногун 

коэффитсиенти гармигузаронии ҳархела доранд ва ин фарқият бо қиматҳои ҳархела доштани 

суръати миёнаи молекулаҳои онҳо маънидод карда мешавад. Азбаски дар ҳарорати додашуда 

суръати молекулаҳо аз массаи онҳо вобаста аст, бинобар он, барои газҳои сабук, ки суръати 

молекулаҳояшон калон аст, бояд коэффитсиенти гармигузарониашон нисбат ба газҳои вазнин 

зиёд бошад. Ин хулосаро қиматҳои таҷрибавии коэффитсиенти гармигузаронии газҳои гуногун, 

ки дар ҷадвали 3 оварда шудаанд, хеле хуб тасдиқ менамояд. 

 

Гармигузаронии газҳои гуногун (Ҷадвали 3) 

Газҳо 
λ*  ,  

Гидроген 176 

Гелий 142,5 

Оксиген 23,9 

Дуоксиди карбон 14,2 

 

3. Диффузияи газҳо. Дар раванди диффузияи газҳо массаи гази (dM) ба воситаи масоҳати dS, 

дар муддати вақти dt аз буриши найча гузаронидашаванда, аз қонуни таҷрибавии диффузия, ки 

қонуни Фик ном дорад, муайян карда мешавад: , (9) дар ин ҷо  – 

коэффитсиенти диффузия, с – консентратсияи молекулаҳои газ,  – тағйирёбии консентратсияи 

молекулаҳои газро ба самти тири х ифода менамояд ва градиенти консентратсия номида 

мешавад. Барои газҳо коэффитсиенти диффузия намуди зерин дорад:  , (10). Баробарии 

(10) ифодаи хеле муҳим ба шумор меравад. Коэффитсиенти диффузияи газҳоро бо роҳи 

таҷрибавӣ муайян кардан мумкин аст.  – ро дониста аз рӯйи қимати ҳисоб карда шуда ё чен 
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кардашудаи суръати миёнаи молекулаҳои , дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳоро муайян 

кардан мумкин аст. Ҳангоми собит будани зичии газ, дарозии миёнаи дави озоди молекула  аз 

ҳарорат вобаста намешавад ва суръати миёнаи ҳаракати молекула  ба  мутаносиб мебошад. 

Бинобар ин, коэффитсиенти диффузия ҳангоми собит будани зичӣ ба  мутаносибан меафзояд. 

Дар ҳарорати собит, ҳангоми тағйирёбии фишор, дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо ба 

фишор мутаносиби чаппа мебошад. Коэффитсиенти диффузия ҳам дар ҳарорати собит ба фишор 

мутаносиби чаппа аст, яъне бо афзоиши фишор кам мешавад. Ба донишљўён фаҳмондан лозим 

аст, ки равандҳои интиқолӣ ба ҳамдигар алоқаманданд. Аз муқоисаи баробариҳои (5) ва (10) 

ҳосил мекунем: ղ=Dρ . (11) Ин баробарӣ вобастагии байни коэффитсиентҳои соиши дохилӣ ва 

диффузияро дар газҳо муқаррар мекунад. Аз ифодаҳои (5) ва (8) ҳосил менамоем: ղ . (12) 

Аз формулаи (12) бармеояд, ки дар он шароитҳое, ки коэффитсиентҳои соиши дохилӣ аз фишор 

вобастагӣ надорад, коэффитсиенти гармигузаронӣ низ аз фишор вобаста намешавад. Қайд кардан 

лозим аст, ки формулаи (12) барои мавриди якхела будани суръати молекулаҳо ҳосил карда 

шудааст. Ҳангоми баэътиборгирии тақсимоти суръати молекулаҳо мувофиқи қонуни Максвелл 

ба формулаи (12) коэффитсиенти ɑ дохил карда мешавад: ղ, (13) дар ин ҷо ɑ қиматҳои 

аз 2,5 барои газҳои якатома то 1,5 барои газҳои бисёратома қабул карда метавонанд. Аз 

формулаи (11) қимати ղ – ро ба формулаи (12) гузошта ҳосил менамоем: Dρ. (14). Аз ин 

ҷо  . (15) 

Ҳамин тариқ, баробариҳои (11) – (15) алоқамандии байни равандҳои интиқолӣ (соиши 

дохилӣ, гармигузаронӣ, диффузия)-ро муқаррар менамоянд. Аз тарафи дигар, нисбат ба  

коэффитсиенти ҳароратгузаронӣ мебошад. Ҳамин тариқ, коэффитсиенти диффузияи газҳо ба 

коэффитсиенти ҳароратгузаронии онҳо баробар аст. Ҳамин тавр, мо дида баромадем, ки 

коэффитсиентҳои гармигузаронӣ, соиши дохилӣ ва диффузия дар газҳо аз дарозии миёнаи дави 

озоди молекулаҳо вобаста мебошанд. Бинобар ин, бо роҳи таҷрибавӣ яктои онҳоро муайян карда, 

дарозии миёнаи дави озоди молекула  ва шумораи молекулаҳоро дар воҳиди ҳаҷми газ  

дониста, аз ифодаи зерин яке аз бузургиҳои хеле муҳимми физикаи молекулӣ диаметри 

молекулаи газ τ муайян карда мешавад:  , (16) Аз ифодаи (16) дида мешавад, ки 

диаметри молекула σ низ бо дарозии миёнаи дави озоди молекула  алоқаманд мебошад. Бинобар 

ин, донишҷӯён бояд бифаҳманд, ки дарозии миёнаи дави озоди молекулаҳо яке аз бузургиҳое 

мебошад, ки барои маънидоди равандҳои гуногуни физикӣ истифода бурда мешавад. 

 

Ҳамид МАҶИДОВ – Арбоби илм ва  

техникаи Тоҷикистон, доктори  

илмҳои техникӣ, профессор, 

Дилафрӯз ҚОДИРОВА – номзади илмҳои 

 педагогӣ, дотсент, 

Саодат ҚУРБОНОВА – магистри  

 факултаи физикаи ДДОТ 

 ба номи Садриддин Айнӣ 
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ГЕОГРАФИЯ 
 

МЕТОДҲОИ 

ГУЗАРОНИДАНИ 

КОРИ АМАЛӢ 
 
Кори амалӣ дар омӯзиши фанни 

география аҳамияти калон дорад, чунки он 
қобилияти дар хонандагон рушд ёфтани 
меҳнатдӯстӣ, афзоиши мустақилият, 
пайдоиши фаъолияти унверсалии хонишро 
ба вуҷуд меорад. Хусусияти география 
ҳамчун фанни таълимӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки шароити зарурии фаъолона аз худ намудани маҳорати истифодабарӣ аз 
сарчашмаҳои гуногун имконияти ба даст овардани дониши географиро ба вуҷуд меорад 
(маълумотҳои картографӣ, оморӣ, матнӣ). Хусусан, дар рафти иҷроиши корҳои амалӣ, 
хонандагон кор бо сарчашмаҳои гуногуни ахбори географиро меомӯзанд. Кори амалӣ як намуди 
фаъолияти таълимӣ буда, дар он хонандагон бо истифода аз маводи назариявии омӯхташуда 
вазифаи мушаххасро мувофиқи дастурҳо ё 
алгоритм иҷро мекунанд, ки он ба натиҷаи 
дақиқи муайяншуда ба анҷом мерасад. Натиҷа 
бояд барои фаъолияти таълимии хонанда амалан 
муҳим бошад. Кори амалии таълимӣ имкон 
медиҳад, ки фаъолияти назариявӣ ва амалӣ дар 
синф ба ҳам оварда шавад, то ки дар байни 
хонандагон тасвири географии ҷаҳон 
бомуваффақият ташаккул ёбад. Мақсаднок 
омӯзонидани усули кор бо сарчашмаҳои 
гуногуни маълумотҳо барои бомуваффақият 
гузаронидани корҳои амалӣ, мустақилона истифода бурдан аз маълумотҳои гуногуни географӣ, 
ҳалли супоришҳо, ҷудо карда гирифтани маълумоти географӣ ва ҳалли супоришҳои одитарин 
баъди хатми мактаб лозим мебошанд. 

Кори амалӣ тамрини мустаҳкамкунии донишу малака ва мустақилият шуда метавонад. 
Мақсади асосии кори амалӣ бавуҷудорӣ ва мустаҳкамкунии дараҷаи азхудкунии малакаҳо барои 
ичрои корҳои мустақилонаи характери эҷодидошта мебошад. Ҳалли корҳои амалӣ мушкилоти 
зиёд дошта бошад ҳам, нисбатан осон иҷро мегарданд ва ягон технологияро талаб намекунанд. 
Масалан, кашидани намудҳои асосии релеф дар харитаи тарҳӣ, муайян намудани координатҳо. 
Корҳои амалии нисбатан мушкил донишу малакаҳои гуногунро талаб менамоянд, масалан 
муайян кардани вақти минтақавӣ, дараҷаи рутубат. Корҳои амалӣ аз хонандагон ба ғайр 
истифодаи донишу малакаҳои нав, инчунин, иҷрои ҳатмии корҳои тамриниро талаб мекунанд. 
Баъди он ки хонандагон усулҳои зарурии кор бо харита, диаграмма, таблитсаҳои омориро аз худ 
менамоянд, барои иҷрои кори муайян намудани коэффитсенти рутубат хонандагон бояд донанд, 
ки бухоршавӣ, шумораи солонаи боришотро чӣ гуна муайян мекунанд. Фаъолияти мустақилонаи 
маърифатиро ҳавасманд кардан лозим аст, то хонандагон барои истифодаи нақшаҳои хосаи 
ҳудуд ва ашё, мавод аз васоити ахбори омма ва адабиёти илмӣ-оммавӣ, ки ба онҳо дар фаҳмидан 
ва таҳлили воқеаҳои муосири ҷаҳон, таҳияи фаъолияти лоиҳа кумак мекунанд, сафарбар гарданд. 
Технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар иҷрои кори амалӣ ба омӯзгор ёрирасон буда, 
таввасути он самтҳои уфуқ, ёфтани нуқтаи даркорӣ, самти роҳпаймоӣ, пешгӯии обу ҳаворо 
муайян мекунанд (тел. моб.). Бо воситаи интернет оид ба дастовардҳои илму техника, хоҷагии 

Аз замонҳои қадим олимони соҳаи 

география назарияҳоро аз амалия ба даст 

меоварданд. Онҳо объектҳои географиро 

мушоҳида намуда, баъдан онро рӯи коғаз 

меоварданд. Олимони машҳури Шарқ 

Абуалӣ Ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, 

Ал-Хоразмӣ, Абузубайди Балхӣ, ки дар 

пешрафти илми ҷаҳонӣ саҳми арзанда 

гузоштаанд, маҳз дар табиат мушоҳида 

гузаронида, сипас онро назариявӣ дарҷ 

кардаанд. Масалан, Абуалӣ Ибни Сино дар 

оби баҳр аввал пайдо гаштани бодбони 

киштиро дар курашаклии Замин дарк 

карда буд.. 
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халқи мамлакатҳои алоҳида ва олами набототу ҳайвоноти минтақаҳои ҷаҳон маълумот пайдо 
менамоем. Манбаъҳои иттиолотиро ҳамчун манбаъҳои дониш метавон ба манбаъҳои матнӣ ва 
ғайриматнӣ ҷудо кард. Ба манбаъҳои матнии дониш матнҳои таълимӣ, бадеӣ, илмӣ ва илмӣ –
оммавӣ дохил мешаванд. Ба сарчашмаҳои ғайриматнии дониш глобусҳо, нақшаҳои замин, 
харитаҳо, атласҳо, картограммаҳо, маводи оморӣ, ашёи табиӣ (коллексияи сангу гербарияҳо), 
инчунин, асбобҳои аёнӣ, расмҳо, аксҳо, слайдҳо, тасвирҳои видеоӣ, расмҳои бадеӣ дохил 
мешаванд. Аҳамияти кори амалӣ дар он аст, ки мувофиқати мавзӯъҳои географӣ, имкони 
омӯзиши амиқи маводи географӣ аз манбаъҳои гуногуни иттилоот, муносибати эҷодӣ ба таълими 
географияро онҳо пешниҳод мекунанд. 

Вазифаҳои асосии кори амалӣ инҳоанд: гузоштани малакаҳои кор бо харитаҳои географӣ, 
ёфтан ва нишон додан, малакаҳои коркарди маълумоти оморӣ ва маводи воқеиро такмил додан; 
ташаккул додани қобилияти тавсиф ва муқоисаи объектҳо ва падидаҳои географӣ аз рӯи 
нақшаҳои стандартӣ; омӯхтани нақшҳои умумии географӣ, барқарор намудани робитаҳо ва 
вобастагиҳои сабабӣ, хулосабарорӣ ва пешгӯиҳоро таълим додан; гузоштани пояҳои саводнокии 
графикӣ, сохтани графикҳо, диаграммаҳо, тартиб додани диаграммаҳо ва харитаҳои схемавӣ, 
пур кардани ҷадвалҳои ҷамъбастӣ; кор бо манбаъҳои иловагии иттилооти географӣ 
(антологияҳо, маълумотномаҳо, энсиклопедияҳо, дастурҳои электронии омӯзишӣ, Интернет ва 
ғ.).  

Супоришҳо барои корҳои амалӣ бо география метавонанд шаклҳои гуногун дошта бошанд: 
такмил додани малакаҳои кор бо маводи картографӣ (кашидани объектҳои географӣ дар харитаи 
контурӣ, кор бо харитаҳои электронӣ), манбаъҳои географии иттилоот, ҳалли масъалаҳои 
географӣ; кори амалии дорои хусусияти таҳқиқотӣ ва эҷодӣ (тартиб додани картограммаҳо, 
маршрутҳо, презентатсияҳои компютерӣ, диаграммаҳо, хусусиятҳои объектҳои географӣ, муайян 
кардани намунаҳо, навиштани иншоҳо, арзёбии нишондиҳандаҳои оморӣ, падидаҳои иҷтимоӣ, 
пешгӯиҳо, гузаронидани мини-таҳқиқот). Алгоритми амали донишҷӯён дар вақти кори амалӣ: 

1. Номи кори амалиро мехонад. 2. Ҳукмҳои ҳавасмандкуниро талаффуз ва сабт мекунад. 3. 
Дониши ибтидоиро дар хотир дорад. Таърифро менависад ва машқҳоро иҷро мекунад. 4. 
Баррасии мутақобилаи супоришҳо ва машқҳои иҷрошуда. 5. Вазифаи асосиро иҷро мекунад. Дар 
ҳолати зарурӣ ба машқҳои тамомшуда муроҷиат менамояд. 6. Худбаҳодиҳӣ ба иҷрои вазифаи 
асосӣ. 7. Супоришҳои иҷрошударо месанҷад, таҳрир ё тағйирот ворид мекунад. 

Кори амалӣ дар география ҳамкории эҷодии устод ва донишҷӯ мебошад, ки ин доираи васеи 
имкониятҳо барои афзоиши шахсии муаллим ва шогирдони ӯ мебошад. То ҳадде ки кор 
ҳамоҳанг карда мешавад, сатҳи иҷрои корҳои амалӣ баланд хоҳад буд. Ҳар як кори амалӣ бо 
география сабти дахлдори натиҷаҳои татбиқи онро дар шакли хаттӣ талаб мекунад. Натиҷаҳои 
мушаххаси кори амалии барномавӣ аксар вақт чунинанд: тақвимҳои пуркардашудаи обу ҳаво, 
харитаҳои контурӣ, ҷадвалҳои ҷамъбастӣ; графикҳо, диаграммаҳои доғдор;- харитаҳои 
минтақа, харитаҳои схемавӣ, диаграммаҳои сохторӣ таҳия карда шуда; тавсифоти хаттии 
объектҳои географӣ, хусусиятҳои муқоисавӣ; вазифаҳои ҳисоббарор бо тарҳи мувофиқ; 
координатҳои географии объектҳои мушахасро муайян ва собит кардан. 

Барои беҳтар амалӣ кардани корҳои амалӣ оид ба география, қабл аз ҳама бо мисолҳои иҷро 
шинос шудан бамаврид аст. Шумо метавонед ин корро тавассути тамос бо маркази иттилоотӣ 
анҷом диҳед. Барои дуруст ва мустақилона иҷро намудани корҳои амалӣ талаботи зеринро иҷро 
намудан лозим меояд: доир ба мавзӯи кори амалӣ маълумот доштан; макони гузаронидани кори 
амалиро муайян намудан; аёниятро дуруст интихоб намуда мақсаднок истифода бурдан; дорои 
малакаи иҷроиши кори амалӣ будан; қобилияти бартараф намудани мушкилотро доштан; 
натиҷабарорӣ аз кори амалӣ. 

Хулоса, кори амалӣ дар азхудкунии фанни география нақши муҳимро бозида, донишҳои 
назариявии хонандагонро мустаҳкам менамояд. Инчунин, дар хонандагон малакаи мустақилона 
истифодабарӣ аз сарчашмаҳои картографӣ, оморӣ ва матниро ба вуҷуд меорад. 

Диловар ГУЛМОЧОЕВ –  

ходими илмии Пажӯҳишгоҳи 

 рушди маорифи АТТ  
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ФАРҲАНГШИНОСӢ 

 

ҶАҲОНИШАВИИ 

(ГЛОБАЛИЗАТСИЯИ) 

ФАРҲАНГӢ 
 

Рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангӣ 

ва сиёсии ҷаҳони муосир нишон медиҳад, ки 

кишварҳо бо суръати тез бо ҳам наздик 

мешаванд ва ин наздикшавӣ ба ҷаҳонишавии 

устувор оварда мерасонад. Пешрафти 

равандҳои якҷояшавӣ ва ҷаҳонишавии ҳаёти 

иҷтимоӣ дар ҷаҳони муосир, бешак, андешаи 

П.А. Сорокинро оид ба ташаккули фарҳанги 

ягонаи умумибашарӣ ва ё назарияи универсализатсияи фарҳангҳо рӯйи кор овардааст. Моро 

лозим аст, ки қабл аз ҳама ба он савол посух пайдо намоем, ки ҷаҳонишавии фарҳангӣ чиро 

ифода менамояд? Аслан мафҳуми глобализатсия аз решаи калимаи фаронсавии “глобус” гирифта 

шуда, ифодагари мазмуни “кураи замин” аст. Дар забони тоҷикӣ ҷаҳонишавӣ, яъне хусусиятҳои 

умумисайёравӣ пайдо намудани ин ё он 

равандро ифода менамояд, ки онро танҳо ба 

махсусиятҳои фарҳангӣ маҳдуд намудан 

ғайриимкон аст. Зеро раванди ҷаҳонишавӣ 

кулли курраи заминро фаро гирифта, дар 

маҷмӯъ сохторҳои ҳаёти ҷамъиятии олам 

хусусияти якҷояшавиро касб менамояд ва 

ниҳоят ба ягонагию ваҳдат меорад. Яъне ин 

падида ифодагари он аст, ки инсоният ба 

низоми ягонаи иқтисодиву сиёсӣ, иҷтимоиву 

фарҳангӣ ва муносибатҳои дигар ворид 

мешавад. Масъалаҳои глобалӣ аз он 

масъалаҳое ба шумор мераванд, ки мансуб ба 

миқёси тамоми кураи замин мебошанд. Дар 

замони ҳозира рушди ҳар як давлат аз вазъият ва сатҳи рушди ҷаҳони муосир сахт вобаста аст. 

Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ тарафдори ҳалли мусбати масъалаҳои глобалӣ 

буда, хоҳишманди тартиботи адолатхоҳонаи ҷаҳонӣ аст. Ҷаҳонишавӣ барои рушду такомули 

ҳамаи кишварҳои дунё нақши муассир дорад. Вале дар баробари паҳлӯҳои мусбат паёмадҳои 

номатлуби раванди ҷаҳонишавӣ низ мавҷуданд, ки баъзе мушкилоти ҷиддиро ба миён овардааст. 

Ин падидаҳои номатлуб, пеш аз ҳама, ба масоили экологӣ, демографӣ, сиёсӣ, ҳарбӣ, 

бегонашавии фарҳангӣ рабт дошта, дар маҷмӯъ назди инсоният муаммои муҳимтарини башарӣ, 

масъалаи бақои инсониятро гузоштаанд. Муаммои дигаре, ки пешорӯйи инсони ҷаҳони муосир 

дар раванди ҷаҳонишавӣ қарор дорад, масъалаи нигоҳ доштани ҳувият, хусусиятҳои хоси 

фарҳангии миллатҳову халқҳои алоҳида мебошад. Зеро бисёре аз муҳаққиқон ба он назаранд, ки 

раванди босуръати ҷаҳонишавӣ омили аз байн рафтани баъзе аз падидаҳои муҳими фарҳангҳои 

миллӣ гашта метавонад. Ба таъбири дигар, инсони муосир дар сарнавишти хеш барои 

нигаҳдошти ҳувияти миллии худ на танҳо донишҳои мукаммал оид ба навгониҳои илмӣ ва 

Ҷаҳони муосир дар раванди ҳаёти 

иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсиву фарҳангӣ ва 

маърифату мафкураи инсоният 

падидаҳои гуногунҷабҳаеро рӯйи кор 

овардааст, ки он ба ҳамаи сохторҳои 

ҳаёти ҷомеа таъсири амиқ мерасонад. 

Зеро имрӯз дар ҷаҳони муосир, дар 

баробари ташаккули босуръати 

маърифати ақлониву техникии инсоният 

ҳамзамон, падидаҳои дигари фарҳангие 

инкишоф меёбанд, ки ин омилҳо боиси 

таҳдиду хатарҳое дар раванди ташаккули 

баъзе ҷанбаҳои сохтории ҳаёти ҷомеа 

шуда метавонанд. 
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технологияи навин дошта бошад, инчунин, бояд ба дараҷаи инкишофи фарҳангӣ расида бошад. 

Агар ба таври дигар ифода намоем, инсони муосир бояд соҳибкасб, донандаи хуби техника ва 

технологияи ҷадид, бофарҳанг, хирадманд, хушахлоқ, забондон, кордон буда, дар симову 

ҷавҳари худ арзишҳои волои маънавии миллӣ ва ҳамзамон умумибашариро таҷассум намояд. 

Глобализатсия (ҷаҳонишавӣ) ҷанбаи мусбӣ ва ҳам тарафи манфии худро доро аст, ки оид 

ба он як қатор асарҳо аз тарафи олимони муосир таълиф гардидаанд. Ҷанбаи мусбии ин 

раванд дар он зоҳир мегардад, ки алоқаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии байни давлатҳо 

бештар мешаванд ва давлатҳо дар ҳалли масъалаҳо ба якдигар ҳамкорӣ менамоянд. Ин 

раванд омили он мегардад, ки миллатҳо, мафкураҳои динӣ, тамаддунҳои гуногун аз ҳамдигар 

ҳар гуна падидаҳои мусбиро чун навоварӣ қабул намоянд ва фарҳанги худро ғанӣ созанд. 

Имрӯз давлатҳо, минтақаҳо ва ҳатто қитъаҳо бо ҳам чунон зич алоқаманданд, ки 

наметавонанд бе кумаки ҳам ба пеш ҳаракат намоянд.  

Аммо дар баробари ин, тарафҳои манфии глобализатсия (ҷаҳонишавӣ) низ аён 

мегарданд. Аз ҷумла, бисёр халқиятҳои хурд метавонанд дар раванди ҷаҳонишавӣ, фарҳангу 

забони худро аз даст дода, бо ягон миллати калон яклухт шуда, аз байн раванд. Муҳити 

атроф низ ифлос гардида, аҳолӣ хеле зиёд мешавад ва намудҳои дигари олами зинда нест 

мешаванд. Ҳамчунин, тазодҳои тезу тунд ба тараққиёти соҳаи иқтисодӣ халал ворид намуда, 

сӯйистеъмол намудани комёбиҳои илмӣ, илмию техникӣ меафзояд. Ҳодисаҳои гуногуни 

солҳои охир нишон медиҳад, ки дар олами муосир масъалаҳои глобалии ҳалношуда зиёд 

шудаанд. Масъалаҳои глобалӣ маҷмӯи масоили умумиинсонии муосире мебошанд, ки ҷаҳон, 

минтақаҳо ва тамоми кишварҳоро фаро гирифтааст ва ин масъалаҳоро метавон ба тариқи зайл 

дастабандӣ кард:  

➢ бартараф ва нобудсозии ҷангҳои ядроии ҷаҳонӣ ва бунёдсозии шароит барои пешрафти 

муносибатҳои байналхалқӣ бар асоси осоиштагӣ; истифодаи оқилона ва сарфакоронаи 

бойигариҳои табиӣ; барҳам додани падидаҳои гӯшношуниди беинсофона дар рӯи замин; аз байн 

бурдани гуруснагӣ ва қашшоқӣ; коркард ва амалисозии фаъолияти сиёсати демографӣ ва 

стратегии ҳифзи гирду атроф; рушди ҳамкориҳои байналхалқӣ дар соҳаи тадқиқоти илмӣ оид ба 

истифодаи комёбиҳои инқилоби илмӣ-техникӣ; масъалаҳои тандурустӣ, маориф ва ғайраҳо.  

Масъалаҳои глобалӣ аз он ҷиҳат характери умумисайёравӣ гирифта истодаанд, ки дар дунё 

давлатҳои муқтадири сайёравӣ ва минтақавӣ тадриҷан зиёд мешаванд. Қонунвайронкунӣ дар 

муносибатҳои байналхалқӣ ба ҳадди ифрот расидааст. Оқибатҳои ҷанги дуюми ҷаҳон, ки соҳиби 

шартномаҳои байналхалқӣ оид ба дахолат накардани як давлат ба корҳои дохилии давлати дигар 

шуда буданд, ба эътибор гирифта намешаванд, ҳифзи пурраи ҳудудӣ ва пойдории сарҳади 

давлатӣ аз байн бардошта шуда, идомаи қувваҳои ҳарбии НАТО дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ, 

Осиёи Марказӣ, паҳншавию инкишофи терроризми давлатӣ (мисли ҳуҷум ба Ироқ), 

ташаббускории қувваҳои маъмули намудҳои терроризми маҳаллӣ низ авҷ гирифтааст. 

Солҳои охир буҳрони сиёсии тамаддуни муосир дар маркази диққат қарор гирифта, аз дигар 

масъалаҳои сиёсӣ пеш гузашт. Ин, пеш аз ҳама, дар беқурбшавии нақши созмонҳои сиёсии 

байналхалқӣ, ки барои ҳамоҳангию устуворкунии муносибатҳои байналхалқӣ вуҷуд доранд, 

ба назар мерасад, ба монанди Созмони Миллали Муттаҳид. Давлатҳои абарқудрати ҷаҳон 

қонуни ҳар яке аз кишварҳоро вайрон карда, онҳоро чун кишвари “мурда” кӯҳнашуда 

номида, бо мақсади ба даст овардани бойигариҳои ҷаҳонӣ ва бозори ҷаҳонӣ ҷангҳои 

тасарруфкунанда анҷом медиҳанд ва ба ин восита барои тамоми инсоният оқибатҳои мудҳиш 

ба бор меоваранд. Буҳрони иқтисодӣ дар ҷаҳон хеле афзоиш ёфтааст. Ба ҷои он, ки 

истеҳсолоти иқтисодӣ инсони меҳнатдӯст, инсони офарандаро тарбия кунад, қуллан дар 

тамоми ҷаҳон тамоили нашъамандӣ, танфурӯшӣ, силоҳфурӯшӣ, майзадагӣ, куштор ва маҳви 
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инсоният афзоиш ёфтааст. Дар ҷаҳони имрӯз ҷиноятҳои трансмиллӣ, ҷинояткории сохторҳои 

давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ рӯ ба афзоиш ниҳодааст, ки оқибатҳои мудҳише дорад. 

Тамаддун аз ҷиҳати маънавӣ - ахлоқӣ ба буҳрони азиме гирифтор аст. Ҷаҳони имрӯз ба таври 

ором ва одатшуда қонунвайронкунии байни давлатӣ ва дохилидавлатиро паси сар карда 

истодааст. Инсонҳо ба ҳамаи хатарҳо ва катаклизм (дигаргунии ҷиддии харобиовар), ба 

падидаҳои неофашизм, расизм (нажодпарастӣ), миллатгароӣ, ки тамоми шахсиятро тобеи худ 

карда, арзишҳои инсониро поймол мекунанд, одат карда истодаанд. Нишонаҳои асосии давраи 

нав чунин ба назар мерасанд: “Инсони ҷадид барои имкониятҳои зеҳнии худ тамоман ҷаҳони 

мураккаб бунёд сохтааст ва бо ҳамин сабаб дигар наметавонад ба таври рӯшан самти 

тараққиёти хусусии худро дарёфт ва пешгӯӣ намояд”.1  

Аз ин гуфтаҳо чунин хулоса намудан бамаврид аст, ки раванди ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи 

муосир аз охири қарни XX чун як (муштарак) шудани фарҳанг шарҳ дода мешавад. Ин 

мафҳумро метавон дар ду сатҳ баррасӣ намуд. Нахуст, ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди табиии 

интишору нуфузи дастовардҳои фарҳанги «олӣ»-и ҷаҳон, пеш аз ҳама, бар фарҳангҳои 

«поин» ба манзури наздиксозии онҳо ба сатҳи фарҳанги кишварҳои пешрафта, маънидод 

карда мешавад. Дувум, ҷаҳонишавӣ ба ҳайси саъйу талоши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва 

кишварҳои Ғарб ба хотири ҳукмрон будан бар халқҳову фарҳангҳои дигар аз тариқи тобеъ 

кардани фарҳангҳои миллӣ ба меъёрҳои фарҳанги воҳиди ҷаҳонӣ (бо афзалияти фарҳанги 

амрикоӣ), яъне ҳамчун ғарбикунонии фарҳангҳо арзёбӣ мегардад. Дар ҷаҳони муосир 

тамаддунҳо, фарҳангҳо, миллатҳо, халқиятҳо, ҷомеаҳо, ҳатто афкори инсонӣ гирифтори 

бӯҳрони маънавист. Барои мисол: вазъи демографӣ нишон дод, ки Аврупо бештар ба 

буҳрони маънавӣ рӯ ба рӯ аст. Дар Аврупо аҳолии таҳҷоӣ сол то сол кам мешавад, чунки аз 

сабаби пир шудани психологияи инсонҳо, психологияи миллӣ, танзими оила аз байн рафтааст. 

Инсонҳо аз ҳад бой шуда, дигар фикри наслу мерос ва миллати худро намекунанд. Онҳо фақат 

фикру андешаи ягонагии “Ман”-и худро дар ҳамбастагӣ бо тамоми хоҳишҳои моддӣ ва маънавӣ 

фикр мекунанд ва андешаи идомаи насл ғ ба дунё овардани фарзандро надоранд. Модар фақат 

андешаи зебоии худро доранд. Падар ҳатто дар ин бора андешаи солим намекунад, ки фардо аз 

вай чӣ боқӣ мемонад, то ки ҳастии ӯ, миллати ӯ нест нашавад. Аз ин рӯ, муҳоҷироне, ки ба ин 

кишвар муҳоҷират мекунанд, оилаҳои калон бунёд мекунанд. Ҳатто 7-8 фарзанд ба дунё 

меоранд, ки ин боиси азбайнравии оилаи “Аврупо ва ассимилятсияи (омезиши) байниҳамдигарии 

халқиятҳо ва миллатҳо” мегардад. Оила нишонаҳои худро гум мекунад. Он танзим ва он ахлоқе, 

ки барои мавҷуд будани оила зарур аст, аз байн меравад. Эҳтироми байни зану мард 

халалдор шуда, костагии маънавӣ авҷ мегирад. Миллат аз ин пир шуда, тавлиди насли нав як 

масъалаи ташвишоваре мегардад, яъне насле ба майдон меояд, ки бо дигар миллатҳо 

ассимилятсия мешавад. Як қатор буҳронҳои маънавие, ки дар ҷомеаи аврупоиён ва дигар 

кишварҳо ба вуҷуд меоянд, аз ҷумлаи инҳоянд:  

➢ инкишофи рафтори зиддииҷтимоӣ - ҷинояткорӣ, истеъмоли маводи нашъадор ва 

таҷовузи бемайлону беохир; азбайнравии оила, афзоиши бешумори вайроншавии оила – 

талоқ меояд, оилаи нокомил (набудани яке аз волидон), ҳомиладоршавии бармаҳали 

ноболиғон, таваллуди бисёри кӯдакони ғайри ақди никоҳ; косташавии қадри инсон, 

азбайнравии боварӣ байни инсонҳои наздик, гумшавии аъзогӣ дар иттиҳодияҳои 

хоҳишмандӣ, ки дар асоси ягон гурӯҳ ташкил шудаанд; косташавии умумии “этикаи корӣ” ва 

азбайнравии афзоиши фарҳанги тахассусӣ; аз байн рафтани шавқу рағбат нисбат ба 

маълумот ва маърифатнокӣ ва камшавии корҳои илмӣ; истеҳсоли филмҳои порнографӣ, ки 

 
1 М.Г. Делягин. Глобализации: игры и правило новой эпохи. М., 2000г.  



  

 

63 «Маорифи Тоҷикистон» – №6, июни соли 2021 

боиси пастшавии фарҳанг ва ахлоқ мегарданд; муҳайё кардани фазои кушод барои 

нашъафурӯшӣ ва нашъамандӣ, ки ғайриқонунӣ анҷом мешавад; дар афкори ҷавонон тарбия 

шудани хислатҳои таассубӣ тавассути мазҳабпарастию миллатгароӣ.  

Аз ин хислатҳои буҳрони маънавӣ ҷомеа бисёр нотавон мешавад. Дар ин давра дар инсонҳо 

рӯҳафтодагӣ ба амал меояд, сатҳи зиндагӣ коста мешавад, беэътиноӣ нисбат ба кору фаъолияти 

осоишта ба миён меояд. Сатҳи фаҳмиши динӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ, сиёсии ҷомеа дастгирии худро 

аз тарафи халқ гум мекунад. Аз чунин падидаҳо дурӣ ҷустан яке аз вазифаҳои асосии халқу 

миллатҳо дар раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. Дар раванди ҷаҳонишавӣ вазифаи аввалиндараҷаи 

халқу миллатҳо на танҳо ҳифзу нигаҳдории арзишҳои фарҳангӣ миллӣ аст, ҳамзамон, эҳёву 

азнавсозии дастовардҳо ва арзишҳои фарҳангии ниёгон ва муаррифии онҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ низ 

мебошад. Зеро ҳар як халқу миллат дар раванди ҷаҳонишавии ҷомеаи имрӯз танҳо бо роҳи 

муаррифӣ намудани дастовардҳои фарҳангии ниёгони худ ва азнавсозиву мутобиқсозии 

арзишҳои фарҳангии миллӣ бо падидаҳои умумибашарӣ метавонад асолати миллии худро ҳифз 

намояд. Воқеан, мо имрӯз имкон дорем бо истифода аз дастовардҳои илму техника аз ҳамаи 

масоили умумибашарӣ бархӯрдор бошем, онҳоро таҳқиқ намоем, падидаҳои пешрафтаи онро 

пазируфта дар ҳаёти рӯзмарраи хеш истифода намоем ва ҳамзамон, махсусиятҳои фарҳанги 

миллии худро фаромӯш насозем. Хушбахтона, дар замони соҳибистиқлолӣ бо кӯшишу 

ибтикори пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миилӣ -Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди эҳёву арҷгузории арзишҳои 

фарҳанги ниёгон, эҳёи анъанаву урфу одатҳои миллӣ, барқарорсозии ҳунарҳои мардумӣ хуб 

ба роҳ монда шудааст. Имрӯз мо имкони бештари муаррифӣ кардани арзишҳову ёдгориҳои 

фарҳангии миллии хешро дорем.  

Ҳамин тариқ, пайдоишу инкишофи масъалаҳои гуногуни глобалӣ аз рафтору муносибати 

инсон вобаста аст. Инсон дар натиҷаи фаъолияту амалиёти худ чунин омилҳоро ба миён 

овардаааст, ки ба мавҷудияти тамоми олами зинда дар кураи замин таҳдид менамояд. Аз 

тарафи дигар, қайд намудани зарур аст, ки пайдоиши масъалаҳои глобалӣ бо мавҷудияти 

равандҳои глобалӣ сахт алоқаманд аст. Ҳатто махсус қайд намудан зарур аст, ки барои ҳалли 

масъалаҳои глобалӣ ҳамкориҳои сатҳи ҷаҳонӣ зарур ҳастанд, ки ин низ метавонад боиси ҳал 

гардидани проблемаҳои глобалӣ мешавад. Яъне равандҳои ҷаҳонишавӣ агар аз як тараф, 

боиси пайдоши масъалаҳои глобалӣ бошанд, аз тарафи дигар, маҳз дар асоси равандҳои 

мухталифи глобалӣ метавон масъалаҳои глобалиро ҳал намуд ё бартараф намуд. Умуман, 

масъалаи аз ҳама муҳим ин масъалаи бартарафнамоии нобаробарии иқтисодиву иҷтимоии 

миллату халқиятҳо ба ҳисоб меравад, зеро маҳз дар ҳамин асос масъалаҳои дигари глобалӣ 

пайдо шуда, инкишоф меёбанд. Дар ҳолати ҳал намудани масъалаи иқтисодӣ ва нобаробарии 

иқтисодиву иҷтимоӣ заминаҳои зарурии ҳалли масъалаҳои дигари глобалӣ пайдо мегардад.  

Аз андешаҳои болоӣ бармеояд, ки ҳалли масъалаҳои глобалӣ ба яке аз вазифаҳои муҳим ва 

якуминдараҷаи кишварҳои алоҳида ва созмонҳои бузурги ҷаҳониву минтақавӣ табдил 

гардидааст. Барои ҳал намудани масъалаҳои глобалӣ ба инобат гирифтани шароити пайдоиши 

онҳо ва моҳияту хусусияти ин проблемаҳо аз аҳамият холӣ нест. Яке аз масъалаҳои муҳим ва 

ҳалталаби масъалаи глобалӣ - масъалаи ҷанг ва сулҳ мебошад. Зеро маҳз нигоҳдорӣ ва ҳифзи 

масъалаҳои амният ва бехатарӣ барои ҳал намудани масъалаҳои дигари глобалӣ заминаи муфид 

муҳайё месозад. 

 

Оламафрӯз КАРИМОВ –  

магистри ДДФСТ ба номи М.Турсунзода 
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