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ПЕШГУФТОР
Бисёр хонда ва шунидаем, ки бузургтарин донишмандони илмњои омеашиносї, файласуфон ва сиёсатмадорони ањон давронњои таѓйиру тањаввулро душвортарин даврон барои омеа ба њисоб овардаанд. Ба
андозае, ки чинињо аз замонњои ќадим ба њар касе, ки
озорашон медодааст, мегуфтаанд: «Орзу мекунам, ки
дар даврони дигаргунињо зиндагї кунї!». Аммо даврони таѓйиру тањаввуле, ки беш аз ду дањсола дар кишвари мо идома дорад, на мусибат, балки иќбол аст. Зеро
ин даврон ба масобаи фурсате барои эњёи давлатдории
навин ба миллати куњанбунёди мо даст додааст; зеро ин
даврони таѓйиру тањаввул њамон орзуву ормони ба
њаќиќат пайвастаи ниёгони некноми мост, ки садсолањо
дар ширинтарин рўъёњои худ медидаанд; зеро ин
даврони таѓйиру тањаввул њамон туњфаи бебањои сарнавишт аст, ки бисёре аз миллатњои боасолати ањон
барои расидан ба он розї њастанд њатто аз он гузаранд. Дар баробари ин, таърих мисолњои фаровон дорад, ки мањз дар чунин марњалањои њассос омеањо ва
низомњои сиёсї бино ба надоштани пешвоёни тавонманду ботадбир натавонистаанд заминаву имкониятњои
муассир барои ирои тарњњои андешамандона ба вууд
оваранд, то омеаро ба сўи њадафњои нек рањнамун созанд. Хушбахтона, миллати тоик, ки дар дарозои
таърих дар домани худ бузургмардони њамосаї ва номоварону андешамандони зиёде парвардааст, ин дафъа
низ дар лањзањои сарнавиштсоз шахсиятњои бонангу
номус ва огоњу бедордилро ба сањнаи сиёсат овард, то
баъд аз њазор сол дар ин хоки пургуњар давлати навини
миллиро поягузорї намояд, бо вууди тамоми мушкилоту сахтињо, њадафњои волои худро дунбол намояд, аз
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гузаргоњњои сахту монеањои душвор гузарад ва ба
муваффаќиятњои бузург дар њамаи соњањои њаёти итимої ноил гардад.
Имрўз њар як аз мо аз тарибаи худ ва дар мисоли
зиндагии хонаводаи хеш пай ба ин њаќиќат бурдаем ва
огоњона дарк намудаем, ки нињоли истиќлол дар сурате
ба дарахти бузургу борвар табдил хоњад гашт ва мевањои ширин хоњад дод, ки пайваста ба нигоњубин ва
парваришаш бошем. Яъне мо бояд њамеша барои густариш додан ва афзудан ба дастовардњои истиќлол бо
эњсоси гарми ватандўстиву ватандорї, дилсўзиву
масъулиятшиносї кору фаъолияти содиќонаву софдилона ва саъю кўшиши доимї намоем. Зеро фалсафаи
зиндагї чунин аст ва таърихи башар собит намудааст,
ки њифзи истиќлолият мушкилтар аз ба даст овардани
истиќлолият аст. Дар ањони пуртазод ва пур аз мухолифатњои имрўз, ки раванди умумиањоние ба номи
ањонишавї кишварњо ва миллатњо, пеш аз њама, авононро бо чолишњои равонї, итимої, сиёсї ва фарњангии
фаровону физоянда рў ба рў намудааст, њифзу њиросат
намудани хусусиятњои миллї, њувияти таърихї ва вижагињои ахлоќии халќамон вазифањое њастанд, ки аз
ирои онњо баќову пойдории давлати Тоикистон ва истиќлолияту соњибихтиёрии он вобаста аст.
Њаќиќат ин аст, ки барои давлатњои авон дар
марњалаи оѓози бунёд ва тањкими пояњои он масъалањое
вууд надоранд, ки дуввумдарааву севвумдараа
бошанд ва њалли онњо мавќуф гузошта шавад. Балки
њамаи масъалањое, ки бо зиндагии омеа вобастаанд,
муњиму аввалиндараа ба њисоб мераванд. Бо ин њама,
дар ин миён масъалаи таълиму тарбияи насли авон,
омўзишу парвариши онњо дар рўњияи ахлоќу одоби
миллї, омода кардани шароит барои рушди њамаониба, густариши донишу ањонбинии сиёсї, итимоиву
иќтисодї, рушди фикриву маънавї, соњиби касбу њуна4
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ри дархўри замон намудани онњо аз авлавиятњои муњим
ва масъалањои бунёдии омеаи имрўзи мо мебошад.
Кишварњое, ки ба тараќќиву пешрафт расидаанд
ва мардуми онњо дар рифоњу осоиш ба сар мебаранд,
кишварњое њастанд, ки мардумонашон дар ин роњ талош карда ва ба натиае расидаанд. Агар мо низ
хоњони пешрафту рифоњу осоиш њастем, бояд худамон
њиммат кунем ва ба умеди бегонагон набошем. Ин як
асли куллї ва асосии дар тамоми ањон шинохташуда
аст.
Бо нигариш ба ин воќеият зарурати як навъ бозсозии фарњангї ошкор мешавад. Нахустин ќадаме, ки мо,
тоикистониён, дар роњи пиёда кардани бозсозии
фарњангї ва солимгардонии омеаи худ бояд бардорем,
ин аст, ки фарњанги имрўз омехташуда бо унсурњои
фарњангњои бегона ва аз њар ињат зарароварро таѓйир
дињем ва дигаргун созем. Барои аноми муваффаќомези
ин иќдом мо бояд мардуми сарзаминамонро бедору
огоњ созем ва ба онњо фањмонем, ки агар хоњони
зиндагии бењтару инсонитар њастанд, боястї бардоштњои нодуруст ва таќлидњои беоро аз фарњанги бегонагон, ки ње робитае бо «њамќадам будан бо замон»ро надоранд, аз афкору андешањои худ берун созанд.
Дар ростои расидан ба ин марњала, ки ширкати
фаъолонаи њамаи мардумро металабад, таълиму тарбияи афроди омеа наќши калидї дорад, таълиму тарбияе, ки бояд аз даруни хонаводањо оѓоз гардад. Зеро
нахустин тарбиякунандагони њар фарде дар њар омеа
падарону модарон њастанд, ки рукнњои асосии хонавода ба њисоб мераванд.
Падарону модарон бузургтарин сањм ва муњимтарин наќшро дар таълиму тарбияи фарзандони худ доранд. Пас аз ин ду рукни аслї омўзгорону устодон
њастанд, ки дар мактаб ва донишгоњњо таълиму тарбияи
фарзандони омеаро бар уњда мегиранд.
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Хонавода нахустин ва кўчактарин воњиди омеа
аст. Мамўаи ин воњидњо дар густураи як сарзамин
мамлакатро ташкил медињанд. Агар афрод дар ин конунњои кўчак ба вазифаю њуќуќи худ ошно шавад, тамоми омеа роњи саломатро дар пеш мегирад ва ба
роњи дуруст хоњад рафт.
Фарзанди як падару модари солим ањёнан носолим мешавад. Аъзои як хонаводаи дорои ахлоќи писандида ње гоњ ба аъмоли ѓайриахлоќї даст намезанад.
Падару модаре, ки ба миллати худ ва ба мамлакати худ
садоќатманд њастанд, фарзандонашон низ чунин хоњанд
буд. Онњое, ки дигаронро озор медињанд, касоне, ки
њуќуќи дигаронро поймол месозанд, ашхосе, ки ба
дуздиву ѓорати чизу моли мардум ва кишварашон даст
мезанад, мансабдороне, ки вазифањо ва масъулиятњои
худро дуруст иро намекунанд, њама тарбияи аввали
худро аз хонавода ва аз падару модарашон гирифтаанд.
Ин нуктаро њам бояд дар назар дошт, ки дар оѓози
кори худ падарону модарон низ ниёз ба омўзиш доранд,
зеро кўдакон ниёзманди мураббињои шоиставу босалоњияту огоњ ва сармашќњои ѓайратманде њастанд, то
онњоро ба сўи сифатњои писандидаву матлуб њидоят
намоянд ва дар замини њастии онњо тухми арзишњои
ахлоќиву тарбиятї бипошанд.
Агар афроди омеа дар нахустин конуни зиндагї,
ки хонавода аст, ба гунае тарбия шавад, ки бо њуќуќи
шахсиву итимоии худ аз њамон даврони кўдакї ошно
бошад, агар онњо донанд, ки дар баробари њамватанони худ чї масъулият ва нисбат ба мамлакати хеш чї вазифањое доранд, агар њамин гуна таълиму тарбия аз
кўдакї то замони боландагии онњо дар мактабу донишгоњњо идома пайдо кунад, бунёди маънавию
ахлоќии чунин омеа њамеша устувор мемонад ва
њаргиз гирифтори нобасомонї намегардад.
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ТАРБИЯИ АХЛОЌЇ –
МЕЊВАРИ ЃОЯИ МИЛЛЇ
Талошу кўшиш ва устуўву такопў ба хотири ба
вууд овардани меъёрњои ахлоќї умре ба дарозои тамаддуни башарро дорад. Аз замоне, ки инсон њамчун
мавуди дорои фикр, андеша ва хирад ба тафаккур
намудан пардохтааст, тарбияи одобу ахлоќ яке аз
мавзўъњои муњими ў будааст. Ва ин бадењист, зеро
таълиму тарбия дар рўњияи одобу ахлоќи нек нахустин
ва муњимтарин омили саодату камоли одамї ва омеаи
инсонї аст.
Ниёгони мо низ аз давронњои ќадим ба таълиму
тарбия ањамияти бисёр медоданд. Хираду дониш ва
одобу ахлоќ дар назди гузаштагони мо пурарзиштарин
сифатњои инсон ба шумор мерафт. Дар китоби «Авасто» ва дигар китобњои фалсафию адабї гуфторњои фаровоне дар бораи донишу адаб ёфт мешаванд ва њамин
гуфторњо, ки дар дарозои садањои дигар дар китобњои
гуногун ба тарзи мухталиф такрор шудаанд, нишондињандаи тавауњи ниёгони мо ба таълиму тарбия ва
гиромї будани маќоми донишу хираду адаб дар назди
миллати мо мебошанд. Таълиму тарбия дар пеши
ниёгони бостонии мо ин мафњумро доштааст, ки њар
инсоне бояд донишандўзї намояд ва адабро фаро гирад, то соњиби сифатњову кирдори нек гардад ва тавонад барои омеа узви муфиде ба шумор равад. Ин
анъана баъдњо низ идома ёфтааст.
Ин нукта басе олиб аст, ки њамаи бузургони илму
адаби мо омўзгорон ва талќинкунандагони хираду дониш ва одобу ахлоќ буданд. Дар тамаддуни умумибашарї назири халќи тоикро ёфтан муњол аст, ки бузургонаш њама, бидуни истисно, ќисматњои бузурге аз осори
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худро ба панду насињат дар боби ростї ва дурустї, некуї
ва накукорї, адлу инсоф, беозорї, эњсон ва мурувват,
дўстию рафоќат, њифзи обрў ва мавќеи инсонї бахшидаанд. Бузургтарин шоњкори адабиёти ањонї, ифтихори
тоикон ва тамоми форсизабонон «Шоњнома»-и њаким
Фирдавсї бо ситоиши Хирад оѓоз мегардад. Чуноне ки
Президент Эмомалї Рањмон иброз намудааст, «тамоми
осори гузаштагони моро – аз «Авасто» сар карда, то
Рўдакию Фирдавсї, Мавлавию Хайём, Носири Хисрав
ва Хоа Камол, Саъдию Њофиз, Љомию Соиб, Сайидою
Дониш ва садњо дигар – мамўаи одобу ахлоќ номидан
мумкин аст».
Њукумати Љумњурии Тоикистон аз рўзњои
нахустини барќарор намудани сохти конститутсионї
дар моњи ноябри соли 1992, дар баробари ирои вазифањои душвори бунёду тањкими пояњои давлатдорї, ба
масъалаи таълиму тарбия ањамияти иддї медињад. Бо
назардошти ањамияти бузурги таълиму тарбия дар ташаккули инсони нави фаъолу созанда, дар солњои гузашта силсилаи њуатњои бунёдї, аз умлаи «Стратегияи сиёсати давлатии авонон дар Љумњурии Тоикистон то соли 2020», «Консепсияи миллии сиёсати авонон дар Љумњурии Тоикистон», тасвиб гардидаанд ва,
муњимтар аз њама, баъд аз муњокимаи васеъ бо ањли
омеаи кишвар Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд» ќабул карда шуд, ки дар навъи худ беназир
мебошад.
Боиси ќаноатмандист, ки давлат ва Њукумати
Тоикистон барои пешбурди фаъолияти соњаи маориф
њамаи иќдоми лозимро аном медињад. Вале давлат бо
иќдомњои худ барои нињодњои таълимиву омўзишї шароиту омилњои лозим эод мекунад, заминањои
фаъолиятро муњайё месозад ва роњу равиши дурусти
омўзишу парваришро нишон медињад. Тарбияи сањењ,
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шукуфо кардани истеъдодњо ва ба сўи камол њаракат
додани насли наврас бошад, вазифаи нињодњои тарбиятї – аз хонавода гирифта, то донишгоњњо – ва тамоми
равшанфикрони омеа мебошад. Бинобарин донишмандон, пажўњишгарон, таърихшиносон, њуќуќдонон,
нависандагон, рўзноманигорон ва њамаи соњибназарони коршинос ва касоне, ки салоњияти тарбияи афроди
омеаро доранд, дар ин заминањо аз ње гуна кумак бояд дареѓ накунанд.
Зиёда аз ду дањсолаи гузашта пас аз фурўпошии
Иттињоди Шўравї дар афкори итимоии умњурињои
собиќи ин давлати бузург аќидае устувор гаштааст, ки
гўё идеология як чизи нодаркор ва беањамият аст. Шояд
чунин андеша бар асари таблиѓоти имрўз андаке хомўшшудаи сиёњ кардани сиёсати Давлати Шўравї ва
идеологияи њизби коммунистї падид омада бошад,
њарчанд ки муњтавои ахлоќии идеологияи коммунистиро ѓояњои барои инсони зањматкаш наздик – адолати
итимої, баробарї ва бародарї – ташкил медињанд.
Намешавад аз баёни ин њаќиќат худдорї кард, ки
кишвари бо мењнату машаќќати бобоён ва падарони мо
бунёдшудаи шўроњо, бар хилофи даъвоњои бадбинонаи
«демократњо»-и мубталои марази нигилизм, аз нуќтаи
назари робитањои инсонї намунаи дўстии воќеии
халќњо, бародарї ва њамдигарфањмї буд. Имрўз бо мушоњидаи муносибатњои хушунатомез миёни халќњои
бархе аз кишварњои мустаќил, даргирињои милливу
мазњабии фурўнишаста, вале њанўз комилан хомўшнашуда, одамон ба душворї бовар мекунанд, ки
мафњуми дўстии халќњо, ки имрўз ба масобаи як афсона
пазируфта мешавад, замоне воќеият дошт…
Ба њар њол воќеияти зиндагии итимоиву сиёсї
дар кишварњои мо нишон медињад, ки идеология бо
таѓйир ёфтани сохти давлатдорї ва низоми иќтисодї аз
9
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байн намеравад, балки бо шаклу мазмуни дигар ва мутобиќ бо равандњои сиёсї боќї мемонад. Яъне ки њар
омеа ва њар давлате ба ѓояњо, консепсияњо, барномањое, ки тамоми гурўњњо ва ќишрњои омеаро дар
атрофи масъалањои мубрами њаёти сиёсию итимої
муттањид намоянд, ниёз доранд.
Имрўз муњимтарин вазифае, ки миллати тоик ва
миллату халќиятњое, ки сарзамини мењрпарвари
тоиконро Ватани хеш медонанд, бояд аном дињанд,
њифзу тањкими истиќлолият мебошад. Ин вазифаест, ки
Президенти Љумњурии Тоикистон Эмомалї Рањмон
њанўз дар Илосияи XVI-уми Шўрои Олии Тоикистон
ба сифати ѓояи миллї муайян намудааст.
Њифзи истиќлолияти миллї ин њифзи асолат, њувият, забон, расму оин, садоќату вафодорї ба арзишњои
фарњангї ва риояи одобу ахлоќи миллї аст. Бинобарин
имрўз барои мо, тоикистониён, зарур аст, ки ин арзишњои фарњангиву маънавии халќамон – амонату мероси гаронбањои адодиро – ба бењтарин шакл њифз ва
дар борварии он талош намуда, онро ба ояндагон супорем.
Њамон тавре ки дар ањони доимо дар таѓйиру
тањаввул кишварњо сари њар замоне ниёзманд ба ирои
ислоњот дар низомњои сиёсиву иќтисодии худ мешаванд, ба њамин нањв бо зарурати тадиди назар кардан
дар низоми таълиму тарбия рў ба рў мегарданд. Бар
ниёзмандии низоми тарбиявии кишвари мо ба як
тањаввули бунёдї суханони Президент Эмомалї
Рањмон, ки дар вохўрї бахшида ба муњокимаи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» баён доштааст, далолат мекунад: «Њоло равиши тарбиявии
ќисми зиёди падару модар њамон равиши тарбиявии суннатиест, ки дар гузашта дар фазои он худашон тарбия
ёфтаанд. Бо ин равиш намешавад фарзандро барои за10
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мони муосир, замони рушди босуръати техника ва технологияи нав тарбия кард. Дар ин маврид, дар шароити
ањонишавї моро зарур аст, ки на танњо тарњи тарбия,
инчунин тарњи таълимро ба таври куллї тадиди назар
намоем».
Љолиб ин аст, ки Президенти кишвар дар ин ибрози назари худ «тарбия» ва «таълим»-ро њамчун ду фароянди алоњида арзёбї менамояд. Зеро ин ду мафњум –
таълим ва тарбия – бо вууди ин ки дар канори њам ба
кор мераванд ва дарњамтанидагии танготанге доранд,
фарояндњои гуногун мебошанд. Таълим дар луѓат ба
маънои ёд додан аст ва дар истилоњ ба фароянде гуфта
мешавад, ки вазифаи интиќоли донишро бо равишњои
гуногун бар уњда дорад. Таълим, ки вожаи сохта аз калимаи илм аст, маънои интиќоли донишу иттилоъро аз
устод ба шогирд, аз китобњо ба мутолиакунанда ва,
умуман, аз касе ба касе ифода менамояд. Бинобарин
амри таълим ба ин маънї, ки, ба уз омўхтани маърифат, наќши дигаре надорад, фароянди мањдуде ба њисоб
меояд. Аммо тарбия фароянди бисёр густурда аст ва густураи он тамоми истеъдодњо, ќобилиятњо ва њамаи
анбањои њастии инсонро ва њар гуна иќдомеро, ки барои покизаву бењтар кардани ахлоќу рафтор сурат
мепазирад, дар бар мегирад. Тарбия бахшњои фаровоне, монанди тарбияи баданї, тарбияи аќлонї, тарбияи ахлоќї, тарбияи равонї, тарбияи маданї, тарбияи
динї ва ѓайра, дорад, ки аз ин миён тарбияи ахлоќї барои такомули фард ањамияти вижа дорад ва ба њамин
сабаб њам аст, ки тарбия, пеш аз њама, фароянде марбут
ба ахлоќ дарёфт мешавад.
Бо назардошти наќши тарбияи ахлоќї дар ташаккули насли наврас ва ба шахсиятњои комил, огоњ, боодобу бофарњанг ба воя расонидани онњо, Президент
Эмомалї Рањмон гуфтааст: «Дар чунин шароит ва дар
замоне, ки таблиѓи рафтори зишт ва ба фарњанги мил11
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лии мо бегона аз тариќи шабакањои иттилоотии ањонї
ва барномањои телевизионии хориї афзоиш ёфтааст, мо
бояд тарбияи ахлоќиро дар навбати аввал гузорем ва бо
истифода аз тарибаи нодири халќамон ба фарзандонамон адаб ёд дињем».
Инсоният дар илму фановарї пешрафтњои бузурге
кардааст, вале барои дигаргунсозии шахсияти худи инсон низ бояд иќдомњои бузурге ба амал оварда шаванд.
Яъне ѓановати маънавї барои комил шудани инсон
бештар аз сарватњои моддї ањамият дорад. Ин иќдоми
бузург ва ѓановати маънавї ахлоќ аст. Зеро ахлоќ заминасози фарогирии дигар илму донишњост. Бидуни шак,
сабаби асосии фасоди ахлоќї, ки сояи сиёњи худро бар
тамоми ањон пањн кардааст, нобаробарии рушди илму
технология бо такомули ахлоќї аст. Бинобарин то замоне, ки дар ањон байни пешрафти илмиву фановарї
ва камолоти ахлоќии инсон тавозун барќарор нашавад,
наметавон интизор дошт, ки хатари заволи омеањо
бартараф шудааст.
Инсон њастии худро дар заминаи садоќат ва эътимод бар дигарон бино месозад. Ў ниёзманди робитањои
пойдори дўстона бо дигарон аст. Инсон мавуди итимої аст ва созандагињои фардии ў дар пайвастагии
итимої ба арсаи зуњур мерасанд. Њар фарде дорои вижагињоест, ки ин вижагињо заминасози зиндагии итимоии ўянд. Мањз ба њамин иртиботи пойдор ва имкони
эътимод ба дигарон аксари кулли одамон ањамияти вижа медињанд. Ахлоќ ин тарзи андеша ва кирдори осеб
нарасонидан ба хештан ва дигарон аст.
Появу асоси пешрафти маънавии инсон ахлоќ аст.
Ахлоќ порсанги табиї ба фарњанги моддии дунёи муосир аст, фарњанге, ки дар њадди зиёд ѓайриахлоќї аст.
Њадафу маънои зиндагї дар дунёи имрўз барои
бисёре аз одамон мубориза барои зинда мондан аст.
Набояд сањлангорона фикр кард, ки инсоният дар роњи
12
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расидан ба рифоњи умумї ќуллањои баландеро фатњ
кардааст. Ба ќуллањои саодату хушбахтии моддї шахсиятњои алоњида расидааанд. Он шахсиятњое, ки кўшиш
мекунанд ба њама «роњи дуруст»-и расидан ба «ояндаи
дурахшон»-ро нишон дињанд. Вале он назарияњо ва
усулњои пайдо кардани «роњи дуруст»-е, ки онњо кашф
кардаанд, барои бисёрињо ќобили фањму дарк нестанд.
Бахши бештари ањолии ањон ниёзманди як њаќиќати
содаву ќобили дарк ва њадафњои дастрас мебошад. Ин
њадаф хеле наздик, равшан ва барои њама ќобили дарк
аст. Ва ин њадафро ном ахлоќ аст. Мањз ахлоќ моликияти мондагор ва ѓайриќобили мусодира аст.
Далели раднопазири ин, ки чунин маќулаи мавњуме
чун ахлоќ вууди воќеї дорад ва њатто ќобили андоза
аст, аз арсаи њастї нопадид нашудани инсон аст. Тамоми
ќонунњо ва созишномањои амъиятї барои он њам ба иро
мерасанд, ки бар усули ахлоќї бино шудаанд.
Мавуд набудани роњнамоњои ахлоќї боиси нобовариву тарси нохудогоњона мегардад ва ин нобовариву
тарс ба нафояи ахлоќ мубаддал мегардад.
Маќулањои «њаќиќат», «ахлоќ», «инсон», «худо»
дигар дар маркази тавауњи омеа ќарор надоранд.
Одамон амалан фаќат аз «зиддиидеология»-њо ва
«идеологияњо»-и ойгузин(алтернативї) пайравї мекунанд. Мавзўи суњбатњо аз зиндагї танњо њасрат аз гузашта ва нигаронї аз оянда аст. Ва ба таври њайратоваре «имрўз» ва «њоло» аз калом афтодааст.
Барои расидан ба фикре, ки њалли мушкилоти тамаддуни инсонї мањз дар замони орї бояд сурат гирад, бояд ба равшанї дарк кард, ки на бо њасрат ба гузашта ва на бо нигаронї аз оянда, балки бо ташвиши
имрўз бояд зист, зеро появу асоси «ояндаи дурахшон»
имрўз гузошта мешавад.
Ин вазъ баёнгари он аст, ки рўз аз рўз таъсири
ѓояњои зиддибашарї пурзўртару пурзўртар мегардад.
13
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Ва аиб ин аст, ки бо ин ки њама аз зарари физояндаи
ин идеологияи ѓайриахлоќї воќифанд, муњри хомўшї
ба лаб задаанд. Зиёда аз ин, сухан гуфтан дар ин бора
нишонаи аќибмондагї ва мухолиф будан бо «арзишњои
демократия» дарёфт мегардад. Вале мо бояд ба худамон
ва наздиконамон ин њаќиќатро талќин кунем, ки њар
зањре позањр дорад ва ба муќобили идеологияи ѓайриахлоќии «ба њар ќимате кисањоро пур кардан», ки
татбиќи амалиашро одамон дар тамоми ањон мебинанд, идеологияи ахлоќї вууд дорад.
Идеологияи ахлоќї афкоре, ба монанди таблиѓоти
арзишњои кишварњои ѓарбї, пучу бемоя нест, балки дорои андешањои пурмаѓз ва ќобили даркест, ки моњияти
замонро бозтоб ва иродаи халќро баён медорад. Онњое,
ки муќобили ахлоќ њастанд, муќобили халќанд. Подоши
ахлоќии кирдори онњо ин ифодаи иродаи халќ ва њамзамон њимояти онњо аз нафрати халќ аст. Идеологияи
ахлоќї афзори дорои ќудрати бартар аз ќудрати сиёсї
аст, ки њокимияти давлатиро бо мардум пайванд медињад.
Роњи ахлоќї, ки фардо ё пасфардо тамоми башар
ногузир бо он хоњад рафт, њамон роњест, ки њастию тамаддуни навини башарї сохта хоњад шуд. Њар омеае
дар дунёи имрўз вазифадор аст, ки барои ахлоќї шудани аъзои худ кумак кунад. Ва њар кас дар роњи аз худ ва
дигарон парвардани инсони боахлоќ сањм гузорад.
Идеологияи ахлоќї, ки дар ин сањифањо чанд бор
зикр шуд, маќулаи муарраду мавњуме нест, балки
назарияи то имрўз баамалпайвастае дар кишвари бародарии Россия аст. Ва олиб ин аст, ки базри ин назария
њанўз дар даврони шўравї дар замини андешаи соњибназарон афтодаву сипас дар солњои баъдї ба шукуфої
расидааст.
Њанўз аз замони бозсозии горбачёвї, ки косташавии ахлоќии кишварњои пасошўравї, аз умла Тоики14
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стон, аз он даврон оѓоз гаштааст, бисёре аз олимони
соњањои омеашиносї, равоншиносї ва таълиму тарбия
бо эњсоси наздикшавии буњрони шадиди маънавї ва
таъсири харобиовари ин буњрон ба њаёти омеа барномаи тадбирњои аз нигоњи илмї асосноки пешгирии њаддалимкони оќибатњои ногувори онро тањия менамуданд.
Бар асоси барномаи азнавсозии њаёти маънавї ва
ахлоќии ин донишмандон, ки дар тўли солњои навадуми
асри ХХ ва оѓози асри ХХI омода намуда буданд, дар
Россия идеологияи ахлоќии фароњизбї, фаромиллї ва
фаромазњабї тањия гардид. Њадафи асосии ин идеологияи ахлоќї мубориза бо идеологияи бадќасдонаи
сарватѓундорї мебошад, ки имрўз бар тамоми ањон
њукм меронад ва мўиби тамоми бадбахтињои дунёи кунунї аст.
Бавуудоварандагони ин идеология, ки баъдан
унбише бо номи «Довталабони роњи ахлоќї» («Добровольцы нравственного пути»)-ро асос гузоштанд,
одамони синну сол, мавќеияти итимої, миллат ва вобастагии њизбии гуногун мебошанд, ки онњоро ѓояи
умумии ахлоќї муттањид намудааст. Ѓояи унбиши
«Довталабони роњи ахлоќї» – консепсияи эњёи
ахлоќиву маънавї – батадри дар омеа мавќеи вижа
пайдо намуда, пас аз омўзишу баррасии амиќ соли 2005
њамчун асоси ѓоявии лоињаи «Институти ахлоќ», ки
мамўи якчанд созмонњое бо ин ном мебошад, пазируфта шуд ва мавриди бањрабардорї ќарор гирифт.
Дар заминаи яке аз ин созмонњо Шўрои машваратии илмии давлатї-амъиятї бунёд гардидааст, ки дар
чорчўби он, њамчун нињоди таркибї, Институти ахлоќ
фаъолият менамояд.
Шўрои машваратии илмии давлатї-амъиятї ин
афзори решадоркунии демократия бо корбурди усулњои
ахлоќї мебошад. Самаранокии кори Шўроро на танњо
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коркунони босалоњият, балки инчунин тарзи коргузориашон, ки дар рўњияи ахлоќї сурат мегирад, таъмин
менамояд.
Имрўз дар Шўрои машваратии илмии давлатїамъиятї нињодњои таркибии он, монанди Институти
ахлоќ, Департаменти хидмати давлатї, Кумитаи политсияи ахлоќї, Шўрои додгоњи ахлоќї, фаъолият мекунанд.
Мутаассифона, дар мањдудаи ин рисола имконияти муфассал сухан рондан дар бораи тамоми узъиёти
фаъолияти ин нињодњоро надорем. Фаќат бо зикри ин
нукта иктифо мекунем, ки фаъолияти онњо дар мутобиќат бо муќаррарот ва низомномањои вижа сурат
мегирад ва дар њалли мушкилоти итимої мунњасиран
ба усули ахлоќї такя мекунад.
Манзур аз овардани ин мисол аз иќдоми мењанпарастона ва сазовори пайравии донишмандону соњибназарони россиягї ин аст, ки мувофиќи маќсад хоњад
буд, агар равшанфикрони тоик низ барои тањияи як чунин барномаи фарогири покизасозиву бењтаргардонии
ахлоќи миллї талош намоянд. Дар ин замина њатто
мумкин аст нуктањои асосии назарияи мазкур, бо
тадиди назар ва мувофиќ кардан бо вижагињои равандњои орї дар омеаи Тоикистон, пазируфта шаванд. Зеро њамаи кишварњои пасошўравї, бидуни истисно, новобаста аз дарааи рушду тавсеаи иќтисодї,
ки яке андаке пештар ва дигаре каме дар аќиб ќадам
мезананд, бо якдигар умумиятњои зиёде доранд ва њама
бо чолишњое, аз умлаи зиндагии шукўњмандонаи
унуномези нахбагони њоким дар шароити камбизоатии мардуми одї, фасод дар њамаи ќишрњои зиндагї,
инояткорї, нашъамандї, коњиши фарњангї, табоњии
ахлоќии авонону наврасон, гаравидани авонон ба
унбишњои иѓвоангезу ифротгаро, пошхўрии оилањои
авон, хушунати хонаводагї, фасоди ахлоќии мансаб16
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дорон ва дањњо падидањои номатлубу нангини дигар,
дастбагиребон њастанд.
Дар дунёи имрўз кишварњои пасошўравї шояд
бештар аз њар кишвари ањон дар маърази чолишњои
замони муосир ќарор гирифтаанд. Зеро агар барои дигар кишварњои ањон таъсирњои манфии инќилоби
саноатї, фароянди ањонишавї ва падидаи истеъмолгарої батадри расида бошанд, ин њама селе аз мушкилот ба кишварњои мо якбораву ногањон - чун офати осмонї - фурў омаданд. Ва ин њама дар шароите рух
намуд, ки кишварњои мо дар миёни мушкилињои сахту
сангини зиёди марњалаи гузариш аз як низоми сиёсиву
итимої ба низоми комилан нави сиёсиву итимої
даступо мезаданд. Вазъияти Тоикистон, ки, илова ба
њамаи ин мушкилињо, гирифтори анги шањрвандї
шуд, боз њам вахимтар гардид. Љанги шањрвандї њодисаи моњиятан ѓайриахлоќї аст ва бунёди маънавии
омеаро дар њам мезанад ва бистарро барои зуњури падидањои номатлуб фароњам меоварад. Бинобарин костагии ахлоќие, ки дар омеаи мо мушоњида мешавад,
аз бисёр ињат таъсири њару мар ва буњрони шадиди
сиёсиву итимоии сароѓози истиќлолият аст.
Барои эмин мондан аз таъсири манфии раванди
фарогири ањонишавї, ки хоњу нохоњ фосилаи замону
ваќт, сарњадњои маънавї ва асолати фарњангии давлатдории миллиро таѓйир медињад, тафаккури солими
миллиро дар зењни авонон инкишоф додан, арзишњои
миллии худро аз тањдидњои хатарбори тахрибкориву
тундравї њифз кардан, вањдати миллиро тањким бахшидан, амнияту суботи омеаи кишварро мустањкам
намудан, сатњи огоњии мардум, хусусан авононро баланд бардоштан аз умлаи корњои доимї ва зањматталаби сиёсати давлатдорї ва фарњангии мо мебошанд.
Ва дар ин замина бузургтарин иќдоме, ки бояд аном
дињем, ин покиза кардани фазои амъиятии то ба њадде
17
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олуда ба фасоди ахлоќї ва пурбор кардани ањони
маънавии ањли омеа, бавижа наврасону авонон, бо
дурдонањои ахлоќї аст. Зеро њар ќадар тафаккури
наврасону авонон аз лињози ахлоќї неруманд бошад,
давлат ва миллат низ ба њамон андоза неруманду тавоно мегарданд.
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ТАЪСИРЊОИ МУСБАТ ВА МАНФИИ
ЉАЊОНИШАВЇ ВА ОСЕБЊОИ ПАДИДАИ
ИСТЕЪМОЛГАРОЇ
Љањонишавї имрўзњо яке аз муњимтарин масъалаест, ки зењни бисёре аз андешамандон ва донишмандони сиёсї, иќтисодї, итимої ва илмњои дигарро ба худ
алб намудааст. Мафњуми ањонишавї пуркорбурдтарин мафњум аст, ки таќрибан дар сањифањои њамаи
рўзномањои кишварњои ањон ба чашм мехўрад ва аз
суханронињои њамаи сарони давлатњову њукуматњо ба
гўш мерасад.
Бадењист, ки њар кас метавонад пеши худ биандешад, ки ањонишавї умуман чист ва онро чї омиле
ба вууд меоварад? Љањонишавї падида аст ё раванд?
Оё омили бавуудоварандаи он низоми сармоядорї
аст? Оё тамоми кишварњо ногузир њастанд, ки ба чунин
мамўае пайванданд ё метавонанд аз он гурезанд? Оё
ањонишавї боиси эњёи фарњангњо мешавад ё мўиби аз
байн рафтани фарњангњо? Оё фарњангњои миллї дар даруни фарњанги ањонї ба завол мегироянд? Оё њувиятњо
дар ин раванд рў ба нестї меоваранд? …
Албатта, бо тавауњ ба ин воќеият, ки падидаи
ањонишавї њанўз пурра омўхта нашудааст, ба њамаи
ин пурсишњо посух гуфтан имконнопазир аст. Аммо бо
такя ба он чи дастрас аст, мешавад ба таври умумї аз
таъсири ин падида ба сиёсат, иќтисод, итимоъ,
фарњанг, њувият ва ахлоќ ибрози назар кард.
Сайри кўтоње
дар таърихи ањонишавї
Љањонишавї, албатта, на ба ин ном, аз гузаштањои
дур то имрўз чун њадафи ормонї дар ќолаби мазњабњо,
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мактабњои фалсафї ва идеологияњо вууд дорад. Аммо
таърихи оѓози ба њаќиќат пайвастани ин падида, ки
имрўз бо номи ањонишавї дар сари забонњост, ба ќарни нуздањум, ба марњалаи рушди сармоядорї бармегардад. Он замон ин падида бо аз миён бардоштани
монеањои мазњабї, сиёсї ва њуќуќї ба сурати як неруи
ѓайриќобили инкор зоњир гашт, аммо баъдан ба чолиш
кашонида шуд. Пас аз Инќилоби Октябр муддати дарозе ба хотири пешгирї кардани инќилобњо он мабур ба
ирои як силсила ислоњоти либералї ва имтиёздињї барои коргарон шуд.
Дар солњои 30-ум ва 40-уми асри ХХ раванди
ањонишавиро раќобатњои се мактаби идеологї – сотсиализм, либерализм ва фашизм – таќрибан боздоштанд. Пас аз анги дуввуми ањонї ва ба нобудї
расидани фашизм ањон ба ду ќутби ба њам зид таќсим
шуд ва анги сард миёни ин ду ќутб – кишварњои сармоядорї ба роњбарии ИМА ва кишварњои сотсиалистї
ба роњбарии Иттињодї Шўравї – оѓоз ёфт. Дар даврони
анги сард ањонишавї амалан бо тањдидњои блокњои
њарбї ва марзбандињои сиёсиву низомиву идеологї рў
ба рў гардид.
Дар марњалаи нињоии анги сард фурў пошидани
Иттињоди Шўравї боис шуд, ки марзњои геосиёсї ва
идеологии собиќ аз миён раванд ва раванди ањонишавї бо суръати бесобиќа ба густариш пардозад, њарчанд бисёре аз соњибназарон бар чунин назаранд, ки
анги сард њанўз идома дорад ва танњо аз рўйкарди
ошкоро ба душмании пасипардаї гузаштааст, ки «дилбастагї ба демократия» дар ин душманї наќши «парда»-ро мебозад.
Мафњуми ањонишавї нахустин бор дар фарњанги
Вебстер дар соли 1961 ба кор гирифта шудааст ва имрўз
нигаришњои илмї дар робита ба ањонишавї дар
мањфилњо ва доирањои илмї вууд доранд.
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Назари донишмандон
дар бораи ањонишавї
Дар мавриди ањонишавї бояд гуфт, ки ин
масъала як падидаест ё як раванд, байни соњибназарон
як таърифи воњид вууд надорад. Љанбањои гуногуне,
ки ин падида дорад, боис шуда, ки дарки дурусту сањење
аз ин мавзўи мушкилу душвор ба амал наояд. Бинобарин барои равшан шудани ин мафњум бењтар аст ба
таърифњои то имрўз гуфташуда ба таври хулоса ишора
шавад.
Њар гоње сухан аз ањонишавї ба миён меояд, манзур ин аст, ки наќши омилњои фаромиллї дар равандњои сиёсї, итимої, иќтисодї ва фарњангии њамаи
кишварњо афзоиш ёфтааст. Ин тањаввул инсон ва перомунашро дастхуши таѓйир мекунад. Љањонишавї ба
хуруи инсон аз њолати даруннигарона ва тааллуќ доштан ба як минтаќаи хоси уѓрофї ба сўи як њувияти
беруннигарона ва фаросарзаминї мусоидат мекунад, ки
ин баёнгари такопўи доимии башар барои такомули
хеш аст.
Донишманди британї Љон Томлинсон ин нуктаро
ёдовар мешавад, ки ин њаракат танњо дар ќолаби гузашт аз як назми мањаллї ба назми калон намеѓунад
ва на танњо фаротар аз таъсиргузорињои иртиботот,
њамлу наќл ва технологияњои нав аст, балки ба устуворшавии њарчи бештари пайвандњои «вобастагии мутаќобил» миёни инсонњо меаномад. Бавижа, рушду
тавсеаи иртиботот, њамлу наќл ва фановарињои навин
на танњо барќарории пайвастан бо фосилањои дурро
мумкин сохтааст, балки падидоварандаи иттињодњои
сиёсї, фарњангї ва њамбастагињои тоза гаштааст.
Ин иттињодњо ба далели монандињои сиёсиву
фарњангї шакл гирифтаанд ва дар њоли њозир марњалаи
ибтидоиро тай мекунанд, вале эњтимолан баъдан бо њам
пайванди мањкамтаре пайдо намоянд ва ба суст шудани
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робитањои фарњангї аноманд ва пайванди фарњангњои
мањаллиро ба сарзаминњои хосашон заиф кунанд. Падидаи коњиши пайвастагї байни фарњанг ва маконро
донишмандон бо мафњуми «сарзаминзудої» ном мебаранд.
Љомеашинос ва оянданигар (футуролог)-и амрикої Элвин Тоффлер дар тавсифи тањаввулоти охири
ањон дар ин назар аст, ки ањон ба сўи як тамаддуни
навин равон аст, тамаддуне, ки дар он наќши давлатњои
миллї дар сиёсати ањонї ба коњиш меравад. Мави
севвуме дар роњ аст, ки дар натиа давлатњо бахше аз
ќудрати њокимияти худро аз даст хоњанд дод. Дахолатњои фарњангиву иќтисодии дигар кишварњо мўиби
бархўрдњои шадид, жарф ва њамаониба байни се тамаддун хоњанд шуд: мави севвум – иттилоотиву иртибототї, мави дуввум – саноатї ва мави аввал – кишоварзї. Ба назари вай, ин бархўрдњо то замони пурра
устувор шудани тамаддуни мави севвум идома хоњанд
ёфт.
Дигар аз мутафаккирони бараста Мануэл Кастеллс бо таъкид бар унсури иттилоот ва иртиботот
муътаќид аст, ки ањони наве дар њазораи дуввум шакл
гирифтааст. Ин ањон дар охирњои дањаи 60-ум ва нимаи дањаи 70-уми садаи бистум бар асари бањамомезии
таърихии се фароянди мустаќил – инќилоби фановарї
ва иттилоот, буњронњои иќтисодии сармоядорї ва
давлатсолорї ва шукуфоии унбишњои итимоиву
фарњангї – падидор шудааст. Ба назари ў, раванди ин
тањаввулот бо падид омадани «омеаи шабакаї» ба
аном расидааст.
Ба назари омеашиноси англис Энтони Гидденс,
дунёи имрўз дунёи гурезон аст ва на танњо суръати
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тањаввулоти итимої дар он бошитобтар аст, балки
майдони амал ва жарфои таъсири он ба коркардњо ва
шевањои рафтории омеањои пешин низ бесобиќа аст.
Ба аќидаи ў, тамаддуни имрўз бо ин пўёии ѓайриодї на танњо неруи эњсоси ваќту фазоро аз даст
медињад, балки риояи меъёрњои ахлоќиву маънавиро
низ пайваста фаромўш мекунад.
Устоди донишгоњи Вестфал профессор Мартин
Албер муътаќид ба оѓози як давраи навин дар таърихи
ањон аст, ки дар он тамаддуни кунунї ба поён расидааст ва тамаддуни наве оѓоз шудааст. Ин даврони нав
«асри ањонї» аст, ки дар он њама чиз бо корбурди андозањои ањонї баррасї мешавад.
Дар ин даврони нав - ба ои давлати миллї ва
навъњои он - «инсоният» дар маркази тавауњ ќарор
мегирад, инсонияте, ки дар арсаи ањонї њаёти тозае
ёфта ва ин њаёти тозаро бо тарзи тафаккури имрўз
наметавон фањму дарк намуд. Асри нави ањонї, аз
назари ў, ду анбаи асосї дорад: нахуст ин, ки дар ин
аср зиндагии мардум ањонї шудааст ва ањонгароиву
ањонишавї ба зиндагии мардум маъно мебахшад.
Таърихшиноси марксисти англис Эрик Хобсбаум,
дар шарњи раванди тањаввулоти охири ањон, њаракат
ба сўи миллигарої ва фурўмиллигароиро пешбинї мекунад. Аз як сў, ин раванд боиси њаракати омеањо ба
самти ташкили созмони сиёсиву иќтисодї дар сатњи як
минтаќа ё дар миќёси ањонї мегардад. Ва аз сўи дигар,
ин раванд метавонад бо таѓйир ёфтани њувият ва
фарњанги омеањо аном пазирад.
Њамаи ин таърифњо аз ањонишавї нишон аз падидаи чолишангезе доранд, ки анбањои мухталифи он
ќаламрави бисёре аз мафњумњои итимоии суннатиро,
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монанди назм, ќудрат, амният, давлат, машрўият,
фарњанг, њокимият ва њувият, дигаргун сохта, заминаро
барои тафсири нави онњо фароњам сохтааст.
Бад-ин тартиб дар араёни ањонишавї на бо як
вазъияти нињої, балки бо фароянде сари кор дорем, ки
њанўз ба итмом нарасидааст.
Дигаргунї ва тањаввул дар зоти башар нуњуфтааст. Башар мавудест, ки пайваста барои такомулу
пешрафт такопў мекунад.
Тањаввулу таѓйир зомини баќои сиёсии башар аст
ва посухи муносиб пайдо кардан ба чолишњои доимї
вижагии муњими омеаи башарист. Тањаввулоти
дањањои охир низ чолишњои тозаеро барои инсонњо
эод кардааст ва посухњои тозаеро металабад. Ин
даврон асри таърихии тозаест, ки бо вижагињо ва чолишњои худ одамиро ба посух гуфтан фаро мехонад.
Бинобарин бояд алифбову адабиёти таѓйирро дар тафаккур, андеша ва боварњо эод кард, навъи нигаристан
ба ањонро таѓйир дод ва њоким будани инсонро бар
сарнавишту иродааш дар афкору андешањо ба вууд
овард.
Таъсирњои ањонишавї
Љањонишавї њамчун падидае, ки инсоният
имрўзњо бо он рў ба рў шудааст, монанди дигар рўйдодњое, ки дар дарозои таърих тамаддуни башарро
тањти таъсири худ ќарор додаанд, дорои таъсирњои гуногун аст, ки бар кишварњо ва бар омеаи башарї
мегузорад. Ин таъсирот, ки дар иќтисод, арсањои сиёсї,
фарњангї ва бисёр заминањои дигар ба зуњур меояд,
мумкин аст дар нигоњи аввал каму кўчак шумурда шавад, лекин таъсири амиќу ќобили тавауњеро дар пай
хоњад дошт.
Падидаи ањонишавї алоќамандон ва мухолифони худро дорад. Касоне, ки ањонишавиро мањкум ме24
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кунанд, амиќтар шудани фосилањои байни мардум ва
кишварњои сарватманд ва фаќирро ба тарзи чашмгире
натиаи ањонишавї медонанд. Афроде, ки аз ањонишавї истиќбол мекунад, таъсиси бозорњои ањонї,
афзоиши додугирифти њамаонибаи кишварњо ва дигар
равандњои њамгироии иќтисодиро чун фароянди мусбату муфид ба ќалам медињад.
Назаре, ки дар бораи пањлуњои манфї ва мусбати
ањонишавї ин о меоварем, бозтоби андеша ва назари
њамин алоќамандон ва мухолифон аст, дар њоле ки
нависандаи ин сатрњо бештар њамаќидаи он соњибназаронест, ки ба анбањои гуногуни раванди ањонишавї
нигоњи интиќодї доранд.
Таъсири мусбати ањонишавї
Љањонишавї – њамчун раванди якпорчасозии
иќтисодиву фарњангии мардумони дунё – метавонад ба
густариши аќидањову назарияњои сиёсї, иќтисодї,
итимої ва фарњангї ба омеањо хидмат кунад.
Љањонишавї - аз ин нуќтаи назар ва низ аз дигар дидгоњњо - њамчун раванди мусбат тавсиф шудааст.
Коњиши хатари ангњои ањонї
Љањонишавї кишварњои ањони севвумро бо
буњрони њувият ва њокимият рў ба рў сохтааст. Ин кишварњо, ки афзорњои фарњангї, сиёсї ва иќтисодии лозиму таъсиргузор барои дифоъ аз худ дар баробари
тањдидњои физоянда надоранд, чорае, уз устувор
намудани неруи низомиашон ва истењсоли силоњњои
ќатли ом, намебинанд ва аз ин рў, ањонишавї омили
густариши ноамнї ба шумор меравад.
Дар айни замон бо пешрафти ањонишавї заминањои бурузи анг байни кишварњои бузург, бавижа низомњои сармоядор, ки то кунун мўиби чандин анги
бузурги хонумонбарандоз шудаанд, то њадди зиёде аз
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байн мераванд ва ин кишварњо дар вазъияте ќарор
мегиранд, ки ангро њамчун охирин ва бадтарин роњи
њал медонанд. Чунон ки мебинем, бо вобаста шудани
њарчи бештари кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо бо
якдигар эњтимоли бурузи анг миёнашон ба шиддат
коњиш ёфтааст.
Иттињоди сиёсиву иќтисодиву амниятии Россия ва
Чин дар чорчўби Созмони Њамкории Шанхай эњтимоли даргирии њама гуна муноќишањои низомиро миёни
ин ду кишвари бузург амалан аз байн бурдааст.
Таъсири иќтисодї
Сода шудани шароити иќтисодї дар ин раванд
боиси содагии мубодила ва интиќоли пул мегардад ва
ин вазъ ба сармоягузорони бузург бештар имкон
медињад, ки сармояњояшонро ба кишварњои рўбарушд
ба кор андозанд ва низ ба ширкатњои бузург кумак мекунад, то кору тиораташонро дар ин минтаќањо густариш дињанд ва заминањои хидматрасонињо ва фурўши
колоњои мавриди ниёзи ин кишварњоро фароњам созанд. Њамчунин ин падида боиси афзоишу рушди шуѓл
дар ин минтаќањо мегардад.
Таъсир ба омўзиш
Раванди ањонишавї боиси афзоиши сатњи
омўзиши умумї мегардад. Дастрасї ба технологияњои
навини иртиботї сабаб мешавад, ки ањон чун муњити
кўчактаре ба назар ояд ва барои ањолии кишварњои дар
њоли тавсеа, ки ниёз доранд аз масъалањо ва мушкилњои
ањон огоњ гарданд, шароити муносиби дастрасї ба иттилоот ба вууд ояд. Технологияњои навини иртиботї
њамчунин барои густариши њамкорињои нињодњои
омўзишии кишварњои дар њоли рушд ва робитаи онњо
бо марказњои илмиву омўзишии пешрафтаи ањон ба
хотири омўзиши бењтари шањрвандон кумак менамо26
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янд. Бадењист, ки дар ин кишварњо барномањои
омўзишї тадиди назар мегарданд, то ин ки бењтар тавонанд ба падидаи ањонишавї мусоидат намоянд.
Дастёбї ба интиќоли иттилоот
Љањонишавї боис мешавад, ки дастёбї ба иттилоот осонтар гардад. Равшан аст, ки дар чунин шароите
њаму мизони иттилоот низ афзоиш меёбад.
Технологияњои иртиботї, монанди Интернет, ки
дар тамоми гўшањои дунё ќобили дастрасї мегарданд,
боис мешаванд, ки шумораи бештаре аз одамон аз ин
фановарињо истифода кунанд ва насли имрўз нисбат ба
наслњои пешин иттилооти бењтаре дошта бошад.
Афзоиши њамкорї
Табдили дунё ба як дунёи кўчактар, аз роњи
ањонишавї, боиси афзоиши њамкорї байни кишварњо
ва сулњи пойдортар дар байни онњо мегардад. Аз он о,
ки дар ин раванд кишварњо беш аз ќабл нисбат ба њамдигар ошноиву иттилоот пайдо мекунанд, бештар ба
якдигар вобаста мешаванд ва ба мизони бештаре ба њам
эътимод менамоянд, ки ин мавзўъ барои аноми корњои
тиоратї, монанди содироту воридоти мол ва хизматрасонињо, муфид хоњад буд ва ба њамин далел эњтимоли
ихтилофњо ва даргирињо ба њадди ќобили мулоњизае
коњиш меёбад. Ин навъ њамкорї њамчунин боиси
раќобати муфид байни кишварњо мегардад. Бадењист,
ки тиорати байналмилалї тавлиди мањсулоти аълосифатеро, ки тавонад бо мањсулоти якхелаи дигар тавлидкунандагон раќобат намояд, имконпазир мегардонад.
Њифзи њуќуќи аќаллиятњо
Гумон меравад, ки бо бештар ба якдигар наздик
шудани кишварњо ва ягонагии нисбии омеаи ањонї
гуногунрангии фарњангї беш аз пеш имкони буруз пай27
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до мекунад. Дар ин њолат тафовутњои нажодї, ќавмї ва
мазњабї он ќадар зиёд хоњанд шуд, ки чорае, уз расмият бахшидан ба њамаи онњо, вууд надорад. Дар чунин
фазое њамаи аќаллиятњо метавонанд аз њуќуќи худ
дифоъ кунанд. Шабакаи Интернет дар айни њол, ки
афзори густариши арзишњои ѓарбї аст, метавонад бунёдгароёни мазњабиро низ дар саросари олам ба якдигар
пайванд дињад ва василае барои тарѓибу ташвиќи инсониву динї бошад. Бо пешрафти ањонишавї диктаторњо ва режимњои саркўбгар маоли боќї мондан дар
сари ќудрат ва пўшондани зишткорињои худро надоранд. Зеро поймол кардани њуќуќи аќаллиятњо дар расонањои оммавии ањон ба таври васее бозтоб хоњад
шуд.
Ин асари мусбати ањонишавї дар сурате ба
њаќиќат мепайвандад, ки ду омили зер ба иро расад:
1. Фановарии иртиботот дар инњисори кишварњо
ва гурўњњои хос набошад ва имкониятњои истифода аз
он ба гунаи яксон байни кишварњо ва гурўњњои итимоии гуногун таќсим гарданд.
2. Аќаллиятњо тавонанд дар баробари сели бузурги яксонсозии фарњангии Ѓарб муќовимат кунанд ва бар
асари буњрони њувият ё табоњии фарњангї фурўпошї
нашаванд. Мутаассифона, муњол аст, ки ин ду шарти
зикргардида ба осонї даст дињад.
Таъсири манфии ањонишавї
Љањонишавї осори манфии бисёре низ дорад, ки
мўиби мухолифатњои зиёде дар саросари ањон, дар
миёни сиёсатмадорон, иќтисоддонон ва донишмандони
илмњои итимої шудааст ва таќрибан тамоми омеањо
фарњанги худро аз њууми ањонишавї дар маърази хатар мебинанд.
Доманаи мушкилоти дар раванди ањонишавї
эодшуда ба таври густурдае мавриди баррасї воќеъ
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шудааст, вале барои њаллу фасл ва роњу равиши пешгирии таъсири харобиовари ин раванд пешнињодњои хеле
кам ироя гаштаанд.
Бисёре аз афрод, ки бо ин тањаввулоти рўзафзун
рў ба рў шудаанд, дар бораи ояндае, ки андешамандони
мухталиф «фарњанги вањшат» ё «омеаи дар маърази
хатар» меноманд, нигарон ва беэътимод њастанд. Аз
назари омеашиноси барастаи муосири англис Энтони
Гидденс, ањонишавї «ањоне аз барандагон ва бозанандагонро эод мекунад. Иддае бо суръат ба сўи саодат пеш мераванд ва аксарият низ мањкум ба зиндагии
фалокатбор ва навмедонае њастанд». Аз ин рў, вай
ањонишавиро шеваи нави ѓорати ањон мешуморад.
Гидденс бо иќтибосгирии иборае аз Эдмунд Лич – яке
аз назарияпардозони инсоншиносии итимоии Британия – бар ин назар аст, ки ањонишавї дар њоли эод
намудани як «ањони фирорї аст». Энтони Гидденс
мегўяд, тањаввулоти чанд дањаи охир нишон медињад,
ки њамакнун даврони њамон ањони фирорї фаро расидааст: «Њадди аќал дар њоли њозир дар назми ањонї
вањдати аќидаву иродаи инсонї вууд надорад.
Баръакс, дар назми њозираи ањон бештар ошуфтагиву
њару мар ба назар мерасанд».
Хароб шудани муњити зист
Бояд иќрор шуд, ки ањонишавї орї аз як авњари
ахлоќї аст. Берун аз ахлоќ будани ањонишавї ба ин
далел аст, ки тамаъ, ѓазаб ва ањл дар асри њозир метавонанд бидуни ње гуна монеаву боздорандае рушд
намоянд. Агарчи ин се вижагии манфї њамвора бахше
аз зиндагии инсонї будаанд, вале меъёрњои суннатии
ахлоќу одоб дар омеањо пеши роњи ин рафторњои
зиштро мегирифтанд. Меъёрњои зикршуда позањри ин
зањрњо буда ва онњоро метавон дар тамоми меъёрњои
ахлоќии миллатњои ањон ёфт. Љањонишавї дар тўли
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ним ќарни гузашта пайомадњои моддї ва низ ахлоќии
зиёдеро эод кардааст. Шояд, муњимтар аз њама, саноатї шудан ва истеъмолгароии бењадду њаср гармшавии
ањониро мўиб шудаанд. Зиёд ба амал омадани
тўфонњову бодњо, гармои бесобиќа, боронњои тунду
хушксолињои шадид ва босуръат об шудани пиряхњои
табиї нишонањое аз ин мушкилњои физоянда мебошанд.
Илова бар ин, тамоми кишварњои ањон роњу равиши кишварњои ѓарбиро дар пай гирифтаанд ва
ѓўлњои саноатии осиёї, монанди Чин, бештар
алоќаманд њастанд, то, ба ои муњофизати муњити зист,
ба бахше аз иќтисоди ањонишуда табдил гарданд.
Дар иќтисод
Нобаробарии рўз ба рўз физояндаи шароити моддии зиндагии мардум яке аз оќибатњои номатлуби
ањонишавии иќтисод аст. Њар сол ба иллати фаќр,
камбуди ѓизо ва дастрасї надоштан ба хизмати тиббї
њазорон нафар ба коми марг фурў мераванд. Даромади
рўзонаи як миллиард нафар одамон њудуди камтар аз як
доллар мебошад, дар сурате, ки андаке бештар аз 350
нафар сарвати молии бештар аз нисфи ањолии ањонро
дар ихтиёр доранд.
Буњрони давлатњои миллї
Неруњое, ки мошини ањонишавиро ба пеш мебаранд, ба таври ошкоро иќтисодњои миллиро тањти
нуфузи худ ќарор додаанд ва барои ба даст гирифтани
манбаъњои даромад бо њукуматњо сари носозгорї доранд. Ќонунњо ва меъёрњои миллї андак-андак дар сояи
ќонунњо ва созишномањои байналмилалї камањамият
мешаванд. Њар о, ки пои созмонњои фаромиллї, монанди Бунёди байналмилалии асъор ва Бонки ањонї,
мерасад, дастгоњи ќонунгузории кишварњо вазифаи
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ќонунгузориро бо тарсу њарос аном медињад. Масъулони умури иќтисодии давлатњо њангоми таъсиси буа,
молиёт ва таќсими даромадњо тавсияњои созмонњои
байналмилалиро бояд ба таври њатмї дар назар дошта
бошанд. Барои кишварњои дар њоли тавсеа сиёсатгузорї ва ирои барномањои иќтисодї монанди гузаштан
аз дањлези торикест, ки о-ои он ханарњо ва олатњои
бурранда гузошта шудаанд. Бесабаб нест, ки дар ду
дањсолаи охир бисёре аз кишварњои ањони севвум дар
барномарезї ва ирои он саргашта шудаанд. Дар
вазъияти баамаломада давлатњо, созмонњо ва ширкатњои миллї ногузиранд ойгоњи худро дубора иваз
намоянд.
Ба аќидаи Эрик Хобсбаум, неруњои фаромиллї аз
се роњ давлатњоро заиф мегардонанд:
Якум. Эоди иќтисоди фаромиллї, ки аксарияти
муомилоти он хори аз њисобдорињои давлатњо сурат
мегирад ё њатто назораташ берун аз тавони давлатњост.
Ин амр ќудрати давлатњоро дар заминаи идораи иќтисоди миллї мањдуд мекунад.
Дуввум. Зуњури нињодњои минтаќавї ва ањоние,
монанди Иттињоди Аврупо ва муассисањои Бунёди байналмилалии асъор, давлатњоро заиф кардааст.
Давлатњои хурдтар ногузиранд бар њайси як бахше аз
блоки бузург ба раќобати байналмилалї ворид шаванд.
Иќтисоди ин гуна давлатњо гоњо чунон нотавон аст, ки
онњоро ба ќарзњои бузург бо шартњои мањдудкунандаи
сиёсї вобаста мекунад.
Севвум. Бо инќилоби фановарї дар арсаи њамлу
наќл ва иртиботот, то њадди зиёде, марзњои сарзаминї
феълияти худро аз даст додаанд. Имрўзњо бисёре аз
мардум озодона дар чанд кишвар зиндагї мекунанд ё
дар њоли рафтуомад байни кишварњо њастанд. Комилан
табиист, ки шахсе аз табаќаи миёнањол дар ду ё чанд
кишвар дорои манзил ва соњиби даромад бошад. Ин
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амр ба робитањои байни муњоирон ва кишварњои
мањалли зиндагиашон ва низ ба робитањои байни
муњоирон ва сарзамини ватании онњо таъсир мегузорад.
Таъсири фарњанги ѓарбї
Пуртаъсиртарин афзор, ки раванди ањонишавиро
шитоб бахшидааст, пешрафтњоеанд, ки дар саноати
иртиботот ва фановарии компютерї рўй додаанд. Сармоядории ањонї ин муваффаќиятро доштааст, ки фановарињои иртиботот ва компютериро дар инњисори
худ нигоњ дорад. Њатто мутаассибтарин душманони
Амрико низ ахбору тањлилњои тозаи сиёсиву иќтисодиро дар барномањои шабакањои монанди CNN устуў
мекунанд. Љањони Ѓарб њам аз ињати фановарии иртиботот ва њам аз ињати густурдагии «империя»-и хабариву таблиѓотиаш беназир аст. Бидуни шак, онњо ње
гоњ маводу матлабњоро ба хости раќибони сиёсиву
иќтисодии худ тањияву танзим намекунанд. Моњворањо
ва шабакањои Интернет ба афзорњое барои коста кардани иќтидори давлатњои ањони севвум ва беасар
сохтани барномањои радиову телевизионњои миллї
табдил шудаанд. Њар рўз, беш аз пеш, Амрико ва Аврупо ба воситаи расонањои умумї ва барномањои
пурозибаашон авонони кишварњои гуногунро аз
фарњанги миллї ва боварњои мазњабии ниёгонашон бегона мекунанд.
Њамаи ин фаъолиятњо барои дамидани рўњи сармоядорї дар колбади ањони муосир аном мешаванд. Либерализм дар тамоми арсањои сиёсї, иќтисодї ва
фарњангї таблиѓ мешавад, то муќовиматњое, ки реша
дар боварњои милливу мазњабї доранд, аз миён раванд
ва ањон сурати бозори ягонаро гирад, ки истеъмолкунандагонаш танњо онро талаб кунанд, ки ширкатњои бисёрмиллатї истењсол мекунанд ва барои дастёбї ба ин
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њадаф бояд яксонсозии фарњангї дар пањнои гетї бо
таблиѓи фарњанги ѓарбї аном шавад.
Баъзе аз соњибназарон ва донишмандон ањонишавии фарњангро як навъ «зиндони фарњангї» таъбир
кардаанд. Яке аз ин донишмандон бо номи Љор
Оруэлл1 ба шарњи шеваи ба зиндон табдил кардани
фарњанг пардохтааст ва нишон додааст, ки чї тавр метавон аз як фарњанг барои одамон зиндон сохт. Донишманди дигаре, ки китоби машњуреро дар ин мавзўъ
дорад, Олдос Хаксли2 мебошад. Вай фарњангро ба як
пардаи намоиш ва ё театр монанд кардааст, ки анбаи
саргармкунанда дорад ва тамошогаронро батадри
олудаи худ месозад ва сипас ба табоњї мекашонад.
Њамаи мо аз ин нукта огоњ њастем, ки дунёе, ки
дар он зиндагї мекунем, бо девори зиндонњои фарњангии бисёре ињота шудааст ва сурати зишту нописанде
гирифтааст. Дар ин дунё ба сифати афзори таѓйирдињандаи афкору андеша ба одамон романњову достонњову филмњо пешкаш мегарданд.
Бидуни шак, миллионњо одамон дар рўи замин
њастанд, ки тањти таъсири ин афзорњо ќарор доранд. Бо
ин њама, афроде, монанди Оруэлл, ки ба шарњи табоњшавии рўњиву харобшавии маънавии инсонњо пардохтааст, кам нест. Зеро иддаи зиёде аз мардуми ањон
ба њадафњои аслии дастандаркорони табоњкунандаи
ахлоќу маънавиёт пай бурдаанд.
Хаксли дар асари маъруфи худ нишон додааст, ки
харобкорињои фарњангї дар асри технологї дар бисёр
маврид зери ниќобе, ки писханд бар лаб дорад, сурат
мегиранд. Дар дунёе, ки Хаксли тасвир мекунад, зиндонбонњо ва деворњои зиндон зарурате надоранд. Ње
1
2

Љор Оруэлл – нависанда ва рўзноманигори англис
Олдос Хаксли - нависандаи англис
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ниёзе ба нињодњои назораткунандаи тафаккуру андешаи мардум нест. Зеро ин корњоро Интернет, моњвора, телевизион ва дигар афзорњои таблиѓотї аном
медињанд.
Њама медонем, ки вазъияти фарњангии омеаи мо
дар њоли њозир то њадди зиёде дар дасти шабакањои
моњвораї ва телевизион ќарор дорад. Ваќте нигоњи гузаре ба он, чи дар миёни мардум ва андешаву тафаккуроти он ой дорад, меандозем, дармеёбем, ки фарњангамон бо чї зиштињое омехта шудааст.
Он чи мушаххас аст, ин аст: ваќте ањли як омеа
худро ба дасти њавову њавас месупорад, ваќте маънои
њаёти фарњангї яксара бо тамошои филмњову сериалњои хориї, намоишњои шодиофарин ва барномањои
саргармкунанда мањдуд мешавад, ваќте истеъмолгароиву тааммулгарої ойгузини фарњанги миллї шудаанд, ин маънои онро дорад, ки вазифаи њифзу њиросати
арзишњои ноби фарњангї ба дасти онњое афтодааст, ки
нињодњои таъсиргузор ба шууру андеша ва шахсияту
њувияти инсонро ба дастгоњи таблиѓкунандаи зиндагии
бебандуборона, хушиву беѓамї ва беќайдиву бероњагї
табдил додаанд.
Ваќте шањрвандони боаќлу фаросат ба тамошочиёни бехаёл табдил мешаванд ва зиндагии итимоиву
фаъолиятњои дастаамъии инсонњо ба сањнањои театр ё
пардањои намоиш табдил мешаванд, ин вазъ нишонаи он
аст, ки фарњанги миллї дар хатар аст. Ба ин тартиб
мумкин аст буњронњои шадиде ба вууд биёянд.
Буњронњое, ки гоњ-гоњ ба нобудии тадриии арзишњои
ахлоќї ва фарњанги миллї аном мешаванд.
Тамошои беш аз њадди хушунат, дуздї, нафрат,
ишќ, муњаббат, рифоњу осоиш аз тариќи шабакањои
моњвораї метавонад дар вууди бархе аз инсонњо
рўњияи хушунатталабиро барангезад ва дар андешаи
дигарњо рўњияи тааммулгарої, масрафзадагї, хушгу34
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зарониву беќайдиро устувор намояд. Тамошои
сањнањои ќатли њадафмандона ва ѓайрињадафмандона
ва ё худкушї дар сериалњои телевизионї, намоишњои
зиёде аз зиндагии ашрофмандонаву тааммулгароёна,
ба уз табоњии равониву ахлоќї, пайомаде надоранд.
Рушди тариќатгарої
ва удоиталабии ќавмї
Аќидае, ки фарњанги ѓолиб дар раванди ањонгарої яксонсоз аст, ње гоњ ба маънои ин нест, ки инсонњоеро ба вууд меоварад, ки бо якдигар идолу
кашмакаше намекунанд. Яксонсозї одамњои худхоњ,
манфиатў ва бегузаштро ба бор меоварад, ки танњо ба
зиндагии хуши худашон ва гурўњашон фикр мекунанд.
Ин худмењварї бо ормони ањонгарої носозгор аст. Ба
назар мерасад рушди миллатгарої ва даъвоњои бартарии ќавмї, ки раванди ањонишавиро ба чолиш мекашанд, реша дар њамин амр доштаанд. Људоиталабии
ањолии Баск дар Испания, Ситсилия ва Венетсия дар
Италия, Квебек дар Канада ва њатто Шотландия дар
Британия нишонаи он аст, ки њатто кишварњои босубот
низ аз ин пайомад бенасиб нестанд. Ќавмњое, ки алораѓми андешањои нажодпарастии гузашта дар канори
њам мезистанд, акнун ангезае намебинанд, ки њосили
зањмати худро бо дигарон таќсим кунанд. Аз ин рў,
ањонишавї ба њама фањмондааст, ки њар кас бояд мисли анкабут танњо тори худро танад.
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ЉОМЕАИ ИСТЕЪМОЛГАРО
ВА АХЛОЌ
Истилоњи «омеаи истеъмолгаро» ба омеае гуфта
мешавад, ки дар он истеъмол ба њадде расидааст, ки метавонад назми итимоиро њам дар сатњи муносибатњои
итимої ва њам дар сатњи сохторњои итимої шакл
дињад ва муайян созад.
Истеъмолгаро номидани омеае дар дунёи муосир
интиќоди иддие ба њисоб меравад. Албатта, ин ба он
маъно нест, ки дар омеањои дигар истеъмол вууд
надорад. Зеро њар омеае барои солим нигоњ доштани
набзи зиндагї ногузир аст истењсоли молу мањсулотро
ба роњ монад ва ниёзи шањрвандонро ба маводи ѓизої,
сару либос ва дигар молу колои мавриди ниёз ќонеъ
гардонад. Бинобарин омеаи истеъмолгаро омеаест, ки
дар он шиори асосии идеологияи ѓайриахлоќии «ба њар
ќимате сарват амъ кардан» ойгоњи устувор пайдо
намудааст ва аќаллияти сарватманд аксарияти миёнањолу фаќирро ба доми таблиѓоти фиребову аззобаш
афтондааст.
Хару сарфи беш аз њад ва бењуда узъи удоинопазири омеаи истеъмолгаро аст, ки пурсишњои
ахлоќии муњимеро боис мегардад. Ин пурсишњо на
танњо ба ахлоќиёти худи хару сарфи беш аз њад марбутанд, балки омеаи истеъмолгароро низ дар бар мегиранд. Љомеаи истеъмолгаро омеае нест, ки дар он истеъмол ба хотири баќои зиндагї бошад, балки омеаест,
ки дар он зиндагї ба хотири истеъмол аст. Шиори ин
омеа «зиндагї барои бениёз шудан аз ниёзњо» мебошад. Бисёре аз кишварњо, махсусан дар Ѓарб ва баъзан
дар Шарќ, омеањои истеъмолгаро доранд. Нишонањои
вижаи чунин омеае таблиѓоти густурда барои мол, ис36
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тењсоли молњои зудхаробшаванда, тавлиди асбобу
аноми пастсифати рўзгор ва таблиѓоти доимиву
исроркорона ба манзури ташвиќи мардум барои зиёд
харидорї кардан мебошанд.
Насли имрўз мумкин аст бар ин тасаввур бошад, ки
омеа њамеша ба њамин шакл будааст. Воќеият ин аст, ки
аз замони пайдоиши омеаи истеъмолгаро ваќти нисбатан бисёре нагузаштааст. Пеш аз инќилоби саноатї истењсолу истеъмол дар ду бахши мустаќил сурат мегирифтанд. Масалан, одамоне, ки бо кишоварзї машѓул
буданд, хонаи худро худашон месохтанд, хўрду хўроки
худро аз киштукори худашон таъмин мекарданд, њезумро худашон амъ менамуданд ва пўшокро низ худашон
мересиданд, мебофтанд ва медўхтанд. Њанўз њам бунёди
иќтисодї дар бархе аз кишварњо бар њамин минвол аст.
Аммо њар куо, ки пои инќилоби саноатї расидааст, робитаи миёни истењсол ва истеъмол дигаргун шудааст.
Тафовути асосї ин аст, ки акнун истењсол беш аз ниёзи
истеъмолкунандагон мебошад.
Баъзе аз истењсолот низ истеъмолкунандаи табиї
надорад ва ба зўри таблиѓ дар миёни мардум ниёзи
дурўѓин эод мекунад. Корхонањо кўшиш мекунанд, ки
одати истеъмоли омеаро бо таблиѓот таѓйир дињанд,
то мардум худро фаќат ба хариди чизњои барои
зиндагиашон зарур мањдуд накунад. Одамон ташвиќ
мешаванд, ки молњоеро бихаранд ва пулашро баъдан
пардохт намоянд ё колоњоеро бихаранд, ки танњо анбаи намоишї доранд ва ќонеъкунандаи хоњишњои
яклањзаинаву зудгузари њаяонї њастанд. Таблиѓгарон
мегўянд: «Агар ин колоро бихаред, вориди чунин дунёе
хоњед шуд ё аз чунин мањбубияте бархўрдор хоњед гашт
ё ба чунин лаззатњое даст хоњед ёфт». Ба ин тартиб, њар
рўз миллионњо молу мањсулоти ѓайризарурї равонаи
бозор мешаванд, ба мардум дода мешаванд ва онњоро
ба ќарз ѓўтавар мекунанд.
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Масъалаи омеаи истеъмолгаро бар ин мењвар мечархад, ки чї касе ва чї чизеро ба ќиблаи парастиш
табдил дињад. Ќарздоршавї аломати беморї аст, на худи беморї. Бемории аслї парастиши њар кас ва њар чиз
аст. Дар омеаи истеъмолгаро молу колоро ба мартабаи
мавуди муъизакоре баровардаанд, ки метавонад тамоми ниёзњои инсонро бартараф созад. Одамон даъват
мешаванд, ки ба фурўшгоњњо ба парастиши молу коло
шитоб намоянд. Китобњои номгўи чизу ашёи фурўшї
низ барои омеаи истеъмолгаро њукми китобњои
муќаддасро гирифтаанд.
Љомеаи истеъмолгаро доимо дар њоли шитоб аст,
– «агар њоло нахаред, баъдан дер мешавад». Аммо инсони дорои ахлоќи дуруст майл ба лаззатњои яклањзаина надорад ва шикебоиро пеша мекунад.
Љомеаи истеъмолгаро ба зебоии зоњирї дилхуш
аст ва одамони хушахлоќу андешаманд ба зебоии ботинї.
Љомеаи истеъмолгаро робитаи инсиро барои лаззатўї мебинад. Аммо афроди боахлоќ онро як кирдори мањрамонаву хусусї ва узъи муносибатњои заношўї
дарёфт менамояд.
Љомеаи истеъмолгаро ишќро тарѓиб мекунад,
ишќи аз аввалин нигоњ ва ишќи бидуни дарду ранро.
Аммо меъёрњои ахлоќи солим оила ва фидокориву
бурдбориву садоќатро илќо менамоянд.
Тавауњи омеаи истеъмолгаро ба муваффаќиятњои фардї нигаронида шудааст, аммо омеаи
ахлоќгаро хоњони саодати њамаи афрод мебошад.
Љомеаи истеъмолгаро бештар тарѓиб мекунад, ки
фалон чиз ё мол метавонад шуморо ба дунёи зебои
хаёлї барад. Ва ин гуна таъкидњо таблиѓу ташвиќ
намудани инсон ба гурез аз воќеият ва аз хештан ва
даъват кардан ба худхоњиву бемасъулиятианд. Дар сурате, ки авњари ахлоќи солим хидмат ба дигарон аст.
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Љомеаи истеъмолгаро ње гоњ чизеро кофї намедонад. Аммо инсонњои ахлоќгаро бо буда ќаноат ва ба
набуда сабр мекунанд.
Асоси омеаи истеъмолгаро ќарздор кардани афрод аст. Аммо меъёрњои ахлоќии бисёре аз миллатњои
ањон одамонро ба парњезгорї аз ќарздорї даъват мекунанд. Масалан, дар бахше аз «Авасто» омадааст, ки
«ње гоњ кас набояд худро ќарздор кунад. Бо ќарздор
шудан мо монанди дуздон мешавем». Зеро ориёиён ње
чизро ба ќадри дурўѓ мўиби шармсорї намедонистаанд ва, баъд аз дурўѓ, ќарз гирифтанро шармандагї
њисоб мекардаанд ва мегуфтаанд: «он кас, ки ќарз дорад, дурўѓ њам мегўяд».
Дар рањо шудан аз одатњои ѓайриахлоќии истеъмолгарої ин нуктаи содаро бояд дар назар дошт, ки
одамоне, ки ба зери бори истеъмолгарої рафтаанд,
фаќат худашон метавонанд ин шароитро таѓйир
дињанд. Ва дар ин маврид ин пурсиш мусаллам аст: барои онњое, ки тарѓибу ташвиќи истеъмолгарої ба ин
андоза таъсиргузор будааст, ки сарфу хари бењуда мекунанд ва китф зери бори миёншикани ќарздоршавї
менињанд, чаро меъёрњои ахлоќї коргар нестанд? Посух
ба чунин пурсиши мантиќї ин аст, ки нињодњои итимої – падару модар, хонавода, мактабу донишгоњ ва
дигар муассисаву созмонњое, ки вазифаи асосиашон
таълиму тарбия дар рўњияи ахлоќу одоби миллї аст, –
њанўз дар сањнаи мубориза барои таъсиргузории
бештар ба рўњу равони инсонњо сабќатро ба пайравони
идеологияи ѓайриахлоќї мебозанд. Ва њаќиќат будани
ин натиагирї дар он зоњир мегардад, ки барои бисёре
аз њамватанони мо истеъмолгарої ба як навъ ифтихор
табдил шудааст.
Чаро чунин шудааст ва чаро истеъмолгарої барои
бархе мояи ифтихор гаштааст? Барои ба ин саволи калидї авоби дурусте додан бояд нахуст ба ин нукта
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ишора кард, ки далелњои гуногуне дар робита бо густариши истеъмолгарої вууд доранд. Далелњое, ки бархе
аз онњо, ба ќавли донишмандон, зербиної буда, танњо
боиси ривои истеъмолгарої намегарданд, балки
мўиби мушкилоти зиёди дигаре њам њастанд.
Далелњои ривои истеъмолгарої - чи дар дигар
омеањо ва чи дар кишвари мо - ба ду даста удо мешаванд. Якум, далели зербиної, дуввум, далели ангезанда.
Далели аввалин, яъне далели зербиної, аз костагињо дар фароянди тарбияи ахлоќї ба зуњур мепайвандад. Ба маънии дигар, нокифоя будани тарбияи афрод дар рўњияи арзишњои ахлоќї боис мешавад, ки ои
меъёрњои ахлоќиро таблиѓу ташвиќи густурдаи тарзи
зиндагии муосир гирад ва дар шуури пайравони он
эњсоси ифтихор аз пайваст будан ба «тамаддуни муосир»-ро ба вууд оварад. Яъне одамони гирифторшуда ба «беморї»-и истеъмолгарої худноогоњона чунин мепиндоранд, ки рафтору кирдорашон дархўри замон аст ва аз ин ифтихор меварзанд.
Њамон гуна ки медонем, байни «тарбия кардан» ва
«тарбия шудан»-и инсон тафовути бузурге вууд дорад.
Ва ин тафовут ба ду равиши мухталиф, аммо мавуд
дар фароянди тарбия, ишора дорад. Дар «тарбия кардан» мурод ин аст, ки фард ба василаи омилњои берунї
ба дарки амиќи арзишњо ва зиддиарзишњо даст меёбад
ва худро мабур ба риояи онњо мекунад. Ин равишро –
њамчун маъмултарин равиши тарбиявии шинохташуда
– нињодњои омўзишї, мисли мактаб, донишгоњ ва расонањо, ба кор мегиранд.
Аммо дар «тарбия шудан» худи фард даст ба тарбияи хеш мезанад. Яъне фард пас аз расидан ба дарки
ин, ки бояд фикре ба њолу афкору эњсосоту кирдораш
кунад, бо интихоби равишњои хосе саъй мекунад худашро таѓйир дињад ва рафторашро бењтару хубтар созад.
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Аммо ин њарфњо чї робитае ба истеъмолгарої доранд? Яъне байни «тарбия шудан» ва «тарбия кардан»
ва густариши истеъмолгарої дар омеа чї иртиботе
њаст? Дар авоб бояд гуфт, ки њар гуна рафтор ва гироиши фикриву эњсосї, ки дар њар фард ё итимоъ мебинем, бидуни шак, ба сохтмони шахсиятии он фард ё
итимоъ вобастагї дорад ва андешаву кирдори њар кас
зодаи шахсияти вай аст. Барои мисол, ваќте касе дорои
рафтори истеъмолгароёна аст, ин нишондињандаи табоњии шахсиятии вай мебошад. Ин табоњии шахсиятї
баёнкунандаи он аст, ки фард ё дуруст тарбия нашудааст ва ё натавонистааст худашро дуруст тарбия кунад.
Ваќте дар як омеаи фарњангї шоњиди ин њастем, ки
рафторњои ѓайрифарњангї, монанди истеъмолгарої, рух
менамоянд, пеши худ меандешем, ки нињодњои тарбиявии
мо кори вижаи худро дар парваридани афрод дар рўњияи
ахлоќи њамида дуруст аном намедињанд. Масалан, оё
дар миёни китобњои дарсии мактабиён дастуре њаст, ки
шогирдонро ба парњез кардан аз одатњои зишти дунёи
муосир, аз умла ба худдорї аз хару сарфи бењуда, ташвиќ кунад? Оё дар сафњаи телевизион барномае дидаем,
ки аз таъсирњои манфии раванди ањонишавї ва падидаи
истеъмолгарої сухан ба миён оварда бошад? Оё дар донишгоњњои мо, ки моњиятан дастгоњи сохтани шахсият
мебошанд, дар вууди донишомўзон фарњанги сарфакориву ќаноатмандиро нињодина месозанд? …
Бар ивази ин, расонањо – чи рўзномаву њафтанома
ва чи радиову телевизион – ба ои он ки мардумро ба
сарфаўї ва бамавриду муносиб хар кардан ташвиќ
кунанд, ба хари беш аз њад ва хариди молу масолењи
гаронќимат фаро мехонанд ва дар амри ривои истеъмолгарої амалан њамдасти моњворањо ва сайтњои
хориї мебошанд.
Хулоса, њаќиќати талх ин аст, ки инсон имрўз дар
пеши молу матои истеъмолї оиз шудааст ва тањти
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таъсири гипнози таблиѓоти масрафгарої нохудогоњона
хешро ба маѓозаву фурўшгоњњо мезанад. Инсони истеъмолгаро ба њадде расидааст, ки худ ба витрина табдил гаштааст.
Бо ин њол, истеъмолгарої реша дар сохтори итимоии омеа дорад ва наметавон фаќат яке аз нињодњои
итимоиеро, монанди оила, мактаб ё расона, масъули
чунин вазъият дарёфт намуд. Бинобарин ње як аз ин
нињодњо дар алоњидагї наметавонанд нуќтаи оѓоз барои ислоњи рафторњои истеъмолгарої бошанд, балки
танњо дар њамкориву њамќадамии њамаи сохторњо ва
коркардњои итимої ва бо ба кор гирифтани равишњои
ахлоќї метавон гирењи мушкилоти истеъмолгароиро
боз кард.
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ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ
ВА ИНЌИЛОБИ ФАНОВАРЇ
ДАР ЭЉОДИ ЧОЛИШЊОИ ФАРЊАНГЇ
Љањонишавї савор ба аспи низоми сармоядорї –
пас аз фурўпошии сотсиализм – бо суръати њарчи тамомтар пањнои ањонро мепаймояд. Аз он замон то кунун дар раванди ањонишавї тавсеаи консорсиумњои
бузурги саноатии Ѓарб, бонкњо ва бозорњои молї бо
суръати рўзафзуне идома дорад. Њарчанд ки бисёре аз
кишварњои дунё ба ањонишавї назари хубе надоранд,
ќарору тасмимњое, ки роњбарон ва раисони бузургу
соњибќудрат дар бузургшањрњо ќабул мекунанд, њатто
дар дурафтодатарин нуќтањои Осиё, Африќо ва Амрикои анубї таъсир мегузоранд.
Аммо ин ки чаро аксари кишварњо бо он мухолифанд, посухи ин пурсиш низ бо тавауњ ба он чи, ки
дар маънои ањонишавї дар сањифањои пеш баён шуд,
равшан мегардад. Яке аз њадафњои асосии ањонишавї
њууми фарњангї ба кишварњои заиф ва дар њоли рушд
ва нуфузи фарњангиву иќтисодї бар онњост, ки боварњо
ва эътиќодњо ва фарњангњои бумиро дар бар доранд. Ба
ин сабаб аст, ки бисёре аз равшанфикрони ањон бар ин
боваранд, ки ањонишавї бо амрикої шудан дар њам танида шудааст ва дар ин раванд њувияти фикриву
фарњангии миллатњои кўчак ба хатар меафтад.
Дар воќеъ ањонишавї иќдоми амалии назарияи
анги тамаддунњои Сэмюэл Хантингтон3 аст, ки ў тамаддуну фарњанги Ѓарбро ягона тамаддуни њаќиќї
мењисобад ва хоњони пирўзии бечунучарои он бар дигар
Сэмюэл Филлипс Хантингтон - омеашинос ва донишманди
илмњои сиёсї, муаллифи консепсияи бархўрди тамаддунњо.
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тамаддунњост. Хантингтон вижагињои тамаддуни Ѓарбро дар тањаммулгарої, озодбаёнї, инсонї будан мебинад ва дигар тамаддунњоро дар њалли мушкилоти
башарият баставу ноком ва худраъю худсар муаррифї
мекунад. Ин омеашинос, ки тамаддуни Ѓарбро мероси
Юнон, католитсизму протестантизм, Ренессанс, ислоњоти зидди Ренессанс ва забонњои аврупої медонад,
натиа мегирад, ки ин тамаддун арзишњоеро, аз умлаи
њокимияти ќонун, озодибаёнии итимої, омеаи
шањрвандї ва њуќуќи башар, доро мебошад, ки дар дигар тамаддунњо аз ин арзишњо хабаре нест.
Бидуни шак, таъсиргузортарин воситаи интиќоли
арзишњои тамаддуни ѓайр ва ба маѓзњо о намудани
онњо Интернет ва шабакањои моњвораї ва муносибтарин нињоде, ки бо осеб расондан ба он дар бархўрди
тамаддунњо метавон бештар ва пештар ба пирўзї расид,
оила мебошад. Ба њамин далел аст, ки осебрасонии шабакањои моњвораї ва интернетї бар низоми оила дар
маркази диќќати идеологњои раванди ањоникунї
ќарор гирифтааст.
Бо он ки нуфузи моњвора ва шабакаи Интернет
мушкилоти фарњангиву итимоии бисёре дар байни оилањои кишварњои дар њоли рушд падид овардааст, мутаассифона, тањќиќоти илмии њамаонибаву даќиќе дар
ин замина сурат нагирифтааст. Аз ин рў, дар ин
навишта, ки аз пайомадњои манфии Интернет, моњвора
ва дигар расонањо ба арзишњои фарњангї, пеш аз њама
ба арзишњои оилавї, сухан меравад, усулан намешавад
дар атрофи тамоми анбањои масъалаи мазкур изњори
назар кард.
Косташавии пайвандњои оилавї
Бисёре аз наврасон ва авонон ба далели истифодаи зиёди Интернет, тамошои беш аз њад ва бидуни
назорати барномањои моњвораї гирифтори хурофотпа44
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растї, коњиш ёфтани эътиќодот ва, аз њама муњимтар,
бебандуборї гардидаанд, ки њамаи инњо, дар мамўъ,
бо коста шудани њувияти шахсияти онњо аном мегиранд.
Дар ањони имрўз пешрафти технологї дар заминаи
иртиботот боиси ба вууд омадани муносибатњои иртиботии зиёде дар саросари ањон шудааст. Бо тавауњ ба
рушду густариши расонањои иртиботи оммавї ва истифодаи рўзафзун аз ин фановарињои муосир, бавижа шабакањои моњвораї, унсурњои фарњангии наве дар миёни
хонаводањо ва њарими хусусии онњо ворид гаштаанд, ки
боиси пайдоиши рафторњо, нигаришњо ва боварњои гуногуне дар миёни онњо шудааст. Вобаста ба ин вазъ доштани хонаводаи солим ањамияти бештаре касб мекунад, зеро
хонавода аз бунёдитарин нињодњои омеа ва шарти саломату баќои он аст. Бинобарин саломати омеа дар гарави
доштани оилаи солиму дорои ахлоќи њамида аст.
Дар ќарни муосир хонавода дар Машриќзамин
њанўз асолату њувияти ахлоќии худро то њудуде њифз
кардааст. Дар шароити тањаввулоти ањонї бо ќарор
гирифтани хонавода зери њууми фарњанги ѓарбї, ки
расонањои навин онро аном медињанд, албатта, ин
нињод ба њимоят ва ќудрати бештаре ниёз дорад, то тавонад њувияти худро њифз кунад. Имрўзњо хонавода дар
Ѓарб дар њоли фурўпошї аст ва равшантарин далелаш
њам канор рафтани ахлоќ аз њамаи арсањои зиндагї аст.
Кор ба ое расидааст, ки издивои њаминсгароён бар
издивои анъанавї бартарї пайдо намуда, дар
њуатњои барасмиятдароварандаи никоњ, ба ои мафњумњои «шавњар» ва «зан», «шарики якум» ва «шарики
дуввум» менависанд.
Издивои њаминсгароён навъе аз издиво мебошад, ки бар асоси он ду зави њаминс ба сурати
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ќонунї вориди зиндагии муштарак мешаванд. То ба
имрўз издивои афроди њаминс дар 15 кишвари ањон,
аз умла дар бархе аз штатњои ИМА, Мексика, њамчунин Англия ва Уэлс, вууд дорад. Дар соли гузаштаи
2013 дар чањор кишвари ањон – Бразилия, Фаронса,
Уругвай ва Зеландияи Нав – издивои њаминсгароён
ќонунї карда шуд. Ва дар назар аст, ки дар ояндаи
наздик лоињаи чунин ќонунњо дар Шотландия ва дигар
кишварњо ба тасвиб хоњад расид.
Воќеият ин аст, ки хонавода њам аз назари сохторї
дигаргун гаштааст ва њам аз нигоњи эътиќодиву арзишї
– зери таъсири навгарої, дунёгарої ва динзудої – бо дигаргунињои бисёре рў ба рў шудааст. Технологияњо ва
васоити иртиботи оммавї бо ворид шудан ба оилањо
арзишњои итимоии хонаводањоро тањти таъсир ќарор
додаанд ва боиси таѓйирот дар андешаву рафтору
гуфтори насли авон гардидаанд.
Аз умлаи ин воситањо метавон ба шабакањои телевизионии моњвораї ишора кард. Замоне шунидан ва
тамошо кардан дар њар хона ба таври якоя сурат
мегирифт, дар њоле ки акнун шунидану дидани расонањо инфиродї шудааст ва истифодаи њамзамон аз якчанд расонањои гуногун ба меъёрњои зиндагии хонаводагї табдил шудааст. Васоити иртиботи оммавї фосилањоро нопадид месозад ва девори байни инсонњоро
низ то њудуди зиёде шаффофтар мегардонад. Бинобарин чї гуна метавон тасаввур кард, ки ин воситањо ба
нињодњои итимої, аз умла оила, таъсир нарасонанд?
Бисёре
аз
коршиносон
муътаќиданд,
ки
пешрафтњои технологї дар омеа ба ои ин, ки ба озодии инсон ва њукмронии ў ба табиат аном шаванд, ба
воситаи бањраи бештаре бурдан аз инсонњо табдил
шудаанд. Инсон дорои як анба, анбаи мошинї шуда46
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аст ва дигар анбањои шахсияти ў аз байн рафтаанд.
Ахлоќ, забон, фарњанг, њунар, эњсос – њама – тањти
њукумату таъсири технология ќарор гирифтаанд ва дар
натиа дар омеа тафаккури яксоњавї ба вууд омада,
њуќуќу озодињои фардї маънои анъанавиашонро гум
карда, ои худро ба фарњанги моддї супурдаанд.
Донистани ин, ки мо дар истифода аз воситањои
иртиботи оммавї дар чї вазъияте ќарор дорем, ањамияти вижа дорад. Чаро ки инќилоби технологии иттилоот, ки муњимтарин омили ба вууд овардани таѓйирот
ба њисоб меравад, њокимон ва мањкумони худро дорад.
Расонањои фаромиллї, ки аз дидгоњи бисёре аз андешамандону коргузорон, афзори асосии фароянди
ањоникунї ба шумор мераванд, омили аслии пешкаш
намудани фарњанги ањонї мањсуб мешаванд. Фарњанге, ки дар он моддагарої, истеъмолгарої, сервисњои саргармкунандаву авомписанд, секс ва хушунати ифротї
талќин мешаванд.
Ба эътиќоди баъзе аз назарияпардозон, мањз
њамин омилњову арзишњо ба суботу њамбастагии
рукнњои хонаводаи суннатї ва издивои анъанавї ба
таври иддї тањдид мекунанд. Ин назарияпардозон
омори дар њоли афзоиши пошхўрии иттињоди заношўї
ва фарзандони таваллудшуда аз издивоњои ѓайрирасмиро дар кишварњои пешрафтаи ѓарбї, ки марњалањои
зиёди ањонишавиро тай кардаанд, далели мањкаме бар
тасдиќи иддаои хеш медонанд.
Густариши расонањои оммавї, бавижа расонањои
намоишї ва барномањои шабакањои моњвораї, ба бесуботии оилањо доман задааст. Нахустин мушкиле, ки ин
расонањо дар хонаводањо эод мекунанд, тарѓиби истиќлоли фардї ва гўшагирї дар оила аст. Метавон гуфт,
ки моњвора яке аз расонањои бисёр таъсиргузор дар
дунёи имрўз аст, ки ба дунболи афзоиши инќилоби
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саноатї ва вуруди технологияњо бунёди хонаводањоро
дучори осеб кардааст.
Баррасии назарияњои омеашинохтї дар бораи
гироиши хонаводањо ба шабакањои моњвораї
Аъзои хонавода иттилогирандагоне њастанд, ки
дар маърази паёмњои расонањои оммавї ќарор доранд.
Иттилогирандагон бахши асосии фарояндњои марбут
ба иртиботи оммавї мебошанд, ки паёмњои пахшуда
дар расонањоро дарёфт мекунанд ё дарёфт кардаанд.
Дар натиа иттилогирандагон гурўње њастанд, ки дар
фароянди иртиботи оммавї иштирок мекунанд, аммо
маъмулан ба мазмуну муњтавои паёмњо наметавонанд
таъсир расонанд.
Имрўзњо моњворањо ва барномањое, ки аз ин шабакањо пахш мешаванд, воќеиятњоро, он тавре ки бояду
шояд, ба тасвир намекашанд ва гоње бунгоњњои истеъморї њастанд, ки масъалањоро кўчаку бузург мекунанд ва ба афрод маоли тааммулу тафаккур намедињанд. Зеро робита миёни моњвора ва иттилогиранда робитаи яксўя аст ва дар ин фароянди паёмрасонї
таъйини навъи паёмњо ва огоњињо дар ихтиёри фиристанда аст ва гирандаи паём ба гунаи хунсо ва ѓайрифаъол онро дарёфт мекунад. Аз нигоњи устоди Донишгоњи Амстердам Дэнис Маккуэйл низ, мафњуми
анъанавии иттилоъгиранда аз байн рафтааст ва ои онро мамўањои бешуморе аз истеъмолкунандагони
навъњои номањдуди хидматњои иттилої гирифтаанд.
Мафњуми расонаи оммавї дигар коргузории собиќашро надорад.
Дар ин миён яке аз вазифањои расонаи миллї моделсозї барои рафторњо ва одатњои арзишї ва фарњангии омеа аст. Барои ин манзур расонаи миллї бояд –
зимни пахши матлабе аз ахлоќи миллї – иттилоъгиран48
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дагонро ба тафаккур, жарфандешї ва хирадварзї
даъват кунад ва барои боло бурдани сатњи тафаккури
онњо заминаи парвариши фарњанги пўёи миллиро фароњам созад.
Агар дар гузашта анъана, ирсият, муњит ва хонавода омилњои асосии шаклгирии шахсият ва таълиму
тарбияи фард ба њисоб меомаданд, имрўз бо тавауњ
ба густурдагї ва таъсиргузории воситањои иртиботи
оммавї ба афроди омеа метавон омили дигарро ба ин
мамўа афзуд, яъне омили радио ва телевизионро.
Назарияи орї шудан
Назарияи орї шудан – њамчун яке аз пуркорбурдтарин назарияњои марбут ба таъсири расонањои
иртиботи оммавї – бењтар аз њар назарияе таъсири технологияњои расонаиро бар омеа ва тањаввулоти ононро нишон медињад. Ин назария мањсули фаъолияти
пажўњишии ду дањсолаи гурўње бо сарпарастии назарияпардози амрикоии иртиботот Љор Гербнер аст, ки
доир ба воситањои иртиботи оммавї, дар мамўъ, ва
телевизион ба таври хос, аном шудааст. Гербнер бар
ин бовар аст, ки телевизион, дар миёни расонањои замонавї, дар зиндагии рўзмарраи мо чунон ойгоњи
мењварї пайдо кардааст, ки намоиш ва паёмњояш барои
дарёфти воќеият ои тарибаи шахсї ва дигар тарзи
шинохти ањонро гирифтаанд.
Гербнер бар асоси мушоњидањои шањрвандоне, ки
мизони тамошои телевизион дар миёни онњо зиёд аст ва
муќоисаи онњо бо афроде, ки камтар телевизион тамошо
мекунанд, чунин натиа гирифтааст, ки аз назари тамошогарони фаъол, телевизион амалан манбаи иттилоот,
афкор ва огоњињоест, ки онњоро амъоварї кардаву дар
инњисори худ ќарор додааст. Асари чунин рўбарўї бо
паёмњои ба якдигар монанд чизеро тавлид мекунад, ки
Гербнер онро «орї шудан» ё омўзиши ањонбинии
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орї ва наќшњову арзишњои орї номидааст. Аз назари
Гербнер, орї гаштан њангоме рўй медињад, ки тамошои
беш аз андоза ба иттифоќи назарњо дар миёни инсонњои
зиёд аном мепазирад. Шиддат пайдо кардани ин вазъият низ замоне рўй медињад, ки асари орї шудан дар
гурўњи хосе аз амъият бештар бошад. Њамчунин Гербнер мегўяд: «Кўдакони имрўз дар њоле по ба арсаи њаёт
мегузоранд, ки дар даруни хонавода ба њисоби миёна
рўзе 7 соат телевизион тамошо мекунанд. Нахустин ќиссањои башариро дар бораи мардум, зиндагиву арзишњо
на аз волидайн, мактаб, ибодатгоњ ва дигар нињодњои
омеа, балки аз роњи заррањое, ки аз дур паёмњоеро мерасонанд, дарёфт мекунанд».
Љомеаи солим бидуни доштани хонаводањои солим наметавонад ба вууд ояд ва ње як аз осебњои
итимої бидуни таъсир ба хонавода падид наомадаанд.
Бинобарин метавон ањамияти пажўњишро дар мавриди
таъсири фарњангии моњвора бар хонаводањо пай бурд
ва ба он эњтимом варзид.
Нињоди хонавода дар Тоикистон дар ду дањаи
ахир дучори дигаргунињои зиёде шудааст. Оила дар
асри ањонї шудан ба њаёти худ идома медињад, арзишњои хонавода, робитањои орї дар он ва низоми дарунии хонавода дигаргун шудаанд ва инсонњо бо шаклњои нав ва дар айни замон гуногуни робитањои хонаводагї рў ба рў хоњанд шуд. Оила аз умлаи
нињодњоест, ки дар анъанањо, боварњо ва меъёрњои
ахлоќї реша дорад. Хонавода њалќаи пайвасти фарњанг
ва низоми итимої мебошад ва дар воќеъ нињодест, ки
масъулияти сомон бахшидан ба саломатии ахлоќии
омеаро бар уњда дорад.
Агар хонаводае дучори ошуфтагиву нобасомонї
бошад ва вазифаю наќши асосии худ, яъне тарбияро аз
даст дињад, фароянди омеапазирї ба хубї аном
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намешавад. Хонавода ба унвони як мамааи табиї сарчашмаи аслии зуњури меъёрњои итимої аст.
Таѓйир дар фарњанги асили иттилоъгирандагон ва
таъсир дар арзишњо, боварњо ва рафторњои мазњабии
онон, беэътиќод кардани мардум нисбат ба њукуматњои
дохилї ба далели ифшои бисёре аз ахбори дохилии кишварњо аз таъсирњои дигари ин шабакањост.
Аз ин нигоњ, хонаводањо бузургтарин ќурбониёни
моњворањо њастанд. Моњворањо бо аз байн бурдани
зиштии равобити ѓайриахлоќї дар конуни гарми хонавода сустии пояњо ва азњампошидагии онро фароњам
меоваранд. Яке аз омилњои бунёдие, ки самти
рафторњои инсониро дар њама њол таъйин мекунад, арзишњои фарњангии он омеа мебошад.
Арзишњо нерумандтарин унсури таъйинкунанда дар
низоми итимоиву фарњангии омеањо ба шумор мераванд, ки хатти сайри андеша ва рафтори афродро дар
омеа њидоят ва назорат мекунанд. Њамчунин ба унвони
равишњои рафтории нисбатан собите њастанд, ки пайваста аз сўи афроди омеа бозбинї ва назорат мешаванд.
Гироиши мардум ба моњвора, бавижа дар кишварњои суннатгаро, арзишњо, боварњо, рўњияњои
фарњангї ва фарњанги асили онњоро тањти таъсир ќарор
додааст. Ба таъбири дигар, расонањо, аз умла телевизион ва моњвора, намоди фарњангие њисоб мешаванд, ки
боварњо, арзишњо ва меъёрњои ахлоќиро тањти таъсир
ќарор медињанд. Ин дар њолест, ки омеаи Тоикистон
омеаи нисбатан пойбанд ба суннатњоест, ки имрўзњо
наслњои нав то њудуде онњоро ба чолиш кашидаанд.
Бисёре аз хонаводањо - бидуни тавауњ ба
осебњои моњвора - аз ин васила истифода мекунанд ва
аз он, ки фарзандонашон низ њамроњи онњо ба тамошои
филмњову сериалњои моњвора мепардозанд, ње нигаронї надоранд. Ваќте аъзои як хонавода соатњо пеши
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телевизор барои тамошои филмњои моњвора менишинанд, риояи бисёре аз арзишњо, аз умла њарими миёни
зану мард, ба гузашти замон назди онњо коста мегардад. Бино ба назари омеашиносон, тамошои барномањои бархе аз шабакањои моњвораї бо фасоди ахлоќї,
бебандуборї дар робитањо байни нававонон ва авонон меаномад. Аммо падару модарон ба ин масъала
ањамияти иддї намедињанд.
Мутаассифона, тамошои моњвора на танњо њарими аъзои хонаводаро аз байн бурдааст, балки сабаби
ибратгирињои нодурусти нававонон низ гардидааст.
Бисёре аз нававонон ва авонон - ба далели тамошои
бидуни назорати барномањои моњвораї - гирифтори
хурофапарастї, костагии эътиќод ва, аз ин њам бадтар,
бебандуборї шудаанд.
Љавонони имрўз бар пояњои ларзони њувиятњои
асри ихтироъњои бесобиќа ќарор гирифтаанд, ки дар
ќолаби ње кадом аз онњо наметавонанд мавќеи инсони
фаъолро пайдо кунанд. Густариши иртиботот ва гардиши озоди иттилоот дар ањони муосир заминаи навин ва саршор аз чолишњоро фароњам овардааст, ки
дар он њувияти фарњангии њамаи омеањо дар маърази
таѓйироти амиќ ќарор гирифтааст. Бисёре аз соњибназарон бар ин аќида њастанд, ки имрўзњо њувияти
фарњангии наврасону авонони Тоикистон дар вазъияти мубњаму њассос ва дар маърази чолишњои њувиятии
иддии аз таъсири расонаї бавуудомада ќарор дорад.
Дар ањони имрўз, ки кишварњову миллатњо бо
риштаи садњо омилњои итимоиву иќтисодиву
фарњангї ба њам пайвастаанд, субот ё таѓйири арзишњои фарњангии як омеа, ки дар назари сатњї танњо
бахши аслии он омеа ба шумор мераванд, мўиби субот ё таѓйири фарњанги омеањои дигар мешаванд ва вобаста ба он субот ё дигаргунии хонаводањо низ тањти
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таъсир ќарор мегиранд. Дар солњои охир арзишњои
фарњангї - њамчун яке аз омилњои муассир дар суботу
пойдории зиндагии заношўї - дар бисёре аз омеањо
боањамият ташхис дода шудаанд, ба гунае ки аз онњо ба
унвони як пешбиникунандаи суботу пойдории издивоњо ёд шудааст.
Аз назари омеашинос ва файласуфи неомарксисти
амрикої Иммануил Валлерстайн, агар ањонї шудани
фарњангї ба маънои бартарии фарњанги Ѓарб бар дигар
фарњангњо бошад, ин ба дугонагии фарњангї дар кишварњои Љануб поён хоњад пазируфт. Мунаќќидоне, чун
ў, бар ин боваранд, ки ѓарбї кардан наметавонад охирин ва бењтарин посух ба ањонї шудан бошад, зеро худи Ѓарб бо мушкилоти зиёди итимоиву фарњангї ва
чолишњои фаровон рў ба рў мебошад. Нуфузи Ѓарб бар
расонањо ва воситањои навини расонаї, бавижа шабакањои моњвораї ва Интернет, танњо ба бесуботии
фарњангї, арзишї ва њувиятї дар кишварњои музофотї
охир мешавад. Ба њамин сабаб аст, ки тамоми давлатњои
дунё - чи равшанфикру чи ѓайриравшанфикр – пайваста
саъй доранд муњтавои телевизион ва араёни иттилоотиро зери назорат ќарор дињанд. Аммо сензура кардани
иртибототи моњвораї ва Интернет барои давлатњо њанўз
кори мушкил ва таќрибан ѓайриимкон аст.
Дар ин миён телевизион - њамчун воситаи ба вууд
овардани афкори умумї - бо пўшондани мушкилоти
итимої ва масъалањои марбут ба сиёсатњои дохиливу
хориї бо роњи пахши барномањои фароѓативу намоишї наќши худро ифо менамояд. Бо ин ки дар телевизион дар канори тарѓибу ташвиќи сиёсати давлат барномаву намоишњои дигаре, аз ќабили фарњангї, мусиќї, мусобиќоти варзишиву телевизионї, филму сериал ва ѓайра, пахш мешаванд, наќши ин воситаи иртиботї, њамчун муњимтарин минбари идеологї, боќї
мондааст ва то дер замоне чунин боќї хоњад монд.
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АСАРИ МАНФИИ ЉАЊОНИШАВИИ
АРЗИШЊОИ ОИЛАВЇ
Баррасињо ва тарибаи ањонї нишон медињанд,
ки густариши рўзафзуни ањонишавї осору пайомадњои манфии бисёре ба њамроњ доштааст. Аз дидгоњи
иддае аз тањлилгарон, ањонишавї зерсохтори зиндагии
инсонњоро таѓйир додааст ва равиши навини зиндагиро
ба њамаи башарият талќин хоњад намуд. Вале аз њоло
маълум аст, ки падидаи ањонишавї таъсирњои амиќу
муњимеро ба зиндагї ва муносиботи байнињамдигарии
инсонњо ба вууд овардааст.
Яке аз муњимтарин арсањое, ки таъсири падидаи
ањонишавї таѓйироти умдаеро пазиро мебошад, нињоди
хонавода аст. Афзоиши вайроншавии издивоњо дар
омеаи Ѓарб, ки њудуди сеяки издивоњоро дар бар
мегирад ва густариши њамзистии муштараки бидуни
никоњ, ки дар бисёре аз кишварњои Ѓарб то се баробар
афзоиш ёфтааст, чолишњоянд, ки тањти таъсири
ањонишавї ба вуќўъ пайвастаанд ва имрўз бошиддаттарин хатар дар баробари талоши омеањои башарї
барои њифзи якпорчагии хонавода ба њисоб мераванд.
Хонаводањои якволидї ба ин сурат, ки маъмулан
занон довталабона фарзандони худро ба танњої сарпарастї мекунанд ва дар айни њол иртиботи худро бо
мардони дигар њифз менамоянд, ба навъе шикасти
сохтори хонаводаи анъанавиро дар пай доранд.
Љањонишавї ба сабаби коњиш ёфтани муносибатњои байнињамдигарии хешовандону наздикон,
фардгарої(индивидуализм), истеъмолгарої ва заиф шудани фарњангњои мањаллї робитањои байни аъзои оилањоро ба шиддат тањти таъсир ќарор додааст.
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Пешрафтњои њайратовар дар заминањои фановарии иттилоот робитањои байни инсонњоро беш аз пеш тањти
таъсири воситањои расонаї ва иртибототї, монанди Интернет ва шабакањои радиову телевизион, ќарор додааст.
Агар иттињоду ягонагии аъзои оиларо муњимтарин нишонањои солимии оила њисоб кунем, равшантарин нишонаи харобии он коњиши робитаи аъзои хонавода ва аз байн рафтани фурсати гуфтугузори муносиб байни онњо мебошад. Таъсиргузортарин омиле, ки
оиларо ба чунин вазъе рў ба рў мекунад, истифодаи ифротї аз телевизион мебошад.
Воќеият ин аст, ки акнун дар омеаи мо телевизион муњимтарин узви хонавода шудааст, – узве, ки
бештарин тавауњро ба худ алб мекунад, дар робита
аз њама фаъолтар аст ва дар айни њол робитаи ѓолиби
яктарафа дорад, ки дар ин робита ње як аз аъзои хонавода ањамиятеро, ки телевизион дорад, надорад.
Иртибототи маозї фазои маозї падид овардааст, ки на танњо сифати иртибототи воќеиро фурў нишондааст, балки боиси коњиши арзишњои ахлоќї,
воќеиятгарої, густариш пайдо намудани арзишњои
маозї ва аз байн рафтан ё мубњам шудани њадафмандињо дар зиндагї шудааст.
Љанбаи иќтисодии ањонишавї низ пайомадњое
барои хонавода доштааст. Вуруди занон ба бозори кор
манбаъњои даромади оилавиро афзун кардааст. Ин амр,
њарчанд фоидае барои занон доштааст, аммо масъулиятњои хонаводагии ононро камањамият кардааст. Зеро
занон дар аноми њамзамони наќши шуѓлї ва вазифањои хонаводагї дучори сардаргумї шудаанд, ки
афзоиши пошхўрии иттињодњои заношўї - бо ташаббуси занон - далели равшани ин вазъ мебошад. Љањонишавї фарњанги оиларо ба истеъмолгарої кашондааст.
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Љомеаи нави ањонї истеъмолгароёнеро ба вууд
меоварад, ки рафтори онњо комилан бо шеваи зиндагии
насли пешин фарќ дорад. Онњо истеъмолгарони ормонї
њастанд. Яъне истеъмоли онњо бар пояи лаззатгарої аст
ва ње майле ба пасандозу оянданигарї надорад.
Ба назар мерасад, ки омилњое, монанди истеъмолгарої, истиќлоли фардї, густариши иртибототи
маозї, боиси коњиш ёфтани фарњангњои миллї гардидаанд ва ойгоњи муњими падару модарро, ки муњимтарин наќшро дар тарбияи итимої ва ахлоќии кўдакон доранд, дар хонавода заиф кардаанд. Канда шудани пайванди наслњо низ мањсули чунин фароянд мебошад.
ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
ЧЇ ГУНА ТАРБИЯ МЕКУНАД?
Ё зери таъсири чї меъёрњои ахлоќї ќарор дорем?
Тарбия – ба маънои парвариш додан ва парвариш
ёфтани инсон – аз ибтидои офариниш будааст, зеро аз
он њангом, ки одамњои нахустин равиши ѓизо хўрдан ва
чаронидани чорпоён ва кишти заминро бо олоту
афзорњои ибтидої ба фарзандони хеш ёд додаанд,
таълиму тарбия оѓоз гардидааст. Аммо омўзишу парвариши шаклёфта ва њадафдор, њамин ки инсон итимої шудааст ва бо дигарон зиндагии њамагониро оѓоз
кардааст, нахуст дар шакли аз баъзе озодињои худ чашм
пўшидан ва бахше аз озодињои дигарро мањдуд кардан
ба вууд омадааст. Њатто ќабилањое, ки коре бо тарбия
надоштаанд, барои рафтори итимоии худ ночор ба
муайян кардани марзњои шинохташудае мешуданд, то
аз он фаротар нараванд.
Агар тавонем дар бораи пояњои асосии таълим ин
иддаоро кунем, ки таълим фароянди куллї аст ва метавонад дар њама о ва миёни њамаи халќњову миллатњо
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ба таври яксон орї гардад, бегумон ин иддао дар бораи тарбия дуруст нахоњад буд. Зеро усули тарбия комилан нисбї аст. Шояд бархе дар ростои ин гуфтањо
эрод гиранд, ки тарбияи мо дар замони шўравї аслан
русї буд ва њамаи дастурамалњо дар Маскав тањия
мешуданд. Аввал ин ки меъёрњои ахлоќии омеаи
шўравї на русї, балки коммунистї буданд ва чунин
њам ном доштанд: «Кодекси ахлоќии созандагони коммунизм». Ин кодекс дар моњияти худ аз њамидатарин
меъёрњое, ки инсоният дар тўли њазорсолањо чун дурдонањои ахлоќї дар доманаш парваронидааст, фароњам
омада буд. Имрўз танњо онњое, ки аз равандњои умда
дар пањнои пасошўравї ѓофил мондаанд, намедонанд,
ки бисёре аз унсурњо ва равишњои тарбияи ахлоќии
шўравї дар кишварњои ИДМ бозсозї шудаанд ва ин
араён дар њоли густариш аст. Масалан, дар Россия бисёре аз равишњо ва нињодњои тарбиявии замони
шўравї, аз умлаи тарбияи ватанпарварї, дружинаи
халќї, омодасозии мењнативу њарбии наврасону авонон(ГТО) эњё гардидаанд. Дар Ќазоќистон бо фармони
сарвари давлат дар бораи эоди амъияти мењнат
њуати махсусе ќабул карда шудааст. Дар Беларус
њаракати пионерї ва темурчиёни авон хеле фаъол
аст…
Иќтисоддони англис Роберт Доттерренс аќида дорад, ки «барномањои омўзишии њар миллат дар салоњияти худи он миллат аст». Шоир ва ходими сиёсиву
итимоии Мексика Торрес Бодет, ки дар миёнањои асри
гузаштаи ХХ њамчун мудири кулли ЮНЕСКО ифои вазифа намудааст, чунин изњор доштааст: «Ба чї тариќ
метавон барои кишварњое, ки сарватњои њангуфте аз
роњи саноат андўхтаанд ва он кишварњое, ки, баръакс,
ба мањсулоти хориї такя мекунанд, равиши монандро
пеш гирифт ва сараном кадом иќдоми муштаракеро
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метавон дар умури итимоиву фарњангии миллатњо, ки
он ќадар бо њам фарќ доранд, ба кор бурд?».
Љанбањои инсонї вобаста ба омилњои итимої
шакл мегиранд. Инсон дар оѓози ба дунё омадан орї аз
њама гуна анбањост ва монанди пораи лой дар дасти
кулол аст, ки ба майлу хоњиши ў ё ба кўза табдил мешавад ё ба пиёла. Ва ин «кулол» шароит ва омилњои итимоианд, ки шахсияти инсонро месозанд. Яъне инсон
дар зоти худ моддаи вижаест, ки дар партави омилњои
итимої ба шахс мубаддал мегардад.
Насли авони имрўз дар шароите зиндагї мекунад, ки арзишњои барои омеаи мо нави демократия,
иќтисоди бозорї, омеаи шањрвандї дар њоли истиќрор
пайдо кардан њастанд. Агарчи муносибатњои бозорї –
яъне сармоядорї – дар сохтори иќтисодии кишвари мо
бо мушкилї устувор мегарданд, аммо анбањои манфии
он дар омеа аз њоло рафтору одатњои дар тўли садсолањо шаклгирифтаи итимоиву ахлоќиро танг менамоянд. Чунин вазъи мавуд нахуст баёнгари он аст, ки барои идеологњои иќтисоди бозорї дар афкору шуури
одамон о намудани арзишњои истеъмолгарої муњимтар аз кумак намудан ба истиќрори иќтисоди бозорї
аст ва дуввум ин ки мо худамон натавонистаем дар баробари арзишњои нав, ки ба масобаи унсурњои удонопазири иќтисоди бозорї ё, њатто гуфтан мумкин аст, ба
сифати пешпайѓоми он ба дунёи маънавияти мо фурў
омадаанд, муќовимат кунем.
Инсон табиатан хоњони зиндагї дар муњити оромбахшу муносиб аст. Ў мехоњад умрашро њамеша бидуни
парешониву нигаронї гузаронад, манзили хубу
муањњаз дошта бошад, ѓизои наѓз хўрад, либоси хуб
пўшад, зоњири хуб дошта бошад ва барои аном додани
корњои рўзгор аз бењтарин асбобу афзор истифода
намояд. Ва фалсафаи иќтисоди бозорї бар пояи њамин
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ниёзмандии воќеии инсонњо бино шуда ва, гузашта аз
ин, бо роњкорњои бисёр зиракона аз дилкашолињои инсонњо сўистифода менамояд.
Наметавон инкор кард, ки низоми сармоядорї
бахшеро аз он чи мо ниёз дорем, истењсол мекунад.
Аммо низоми кунунии олам бар мењвари ниёзњои мо ба
мањсулоти сармоядорї устувор шудааст. Он ниёзњое, ки
хаёле беш нестанд. Зеро бисёре аз онњо табиї нестанд
ва, на ин ки ниёз, балки њавас мебошанд. Дар айни њол
наметавон ин ниёзњоро беасос пиндошт, чунки ин
ниёзњо њосили амъи ниёзњои табиї ва њавасњои инсонї
аст, ки онро ном нафс аст. Ва муваффаќияти низоми
сармоядорї мањз бар пояи нафси инсонї бино шудааст.
Тамоми ќудрати иќтисоди бозорї бар он равона
гардидааст, ки дар одамон эњсоси нафсро афзоиш дињад.
Ба њамин далел баќо ё таѓйири низоми сармоядорї ба
ирода, дурусттар гўем, ба сустии иродаи инсонњо вобаста мебошад. Аммо ба назар мерасад, ки инсоният чандон талоше надорад, ки бо нафси худ мубориза барад.
Дар «иќтисоди бозорї», ки имрўзњо ба ои он
ибораи «низоми сармоядорї»-ро ба кор мегиранд,
мањсулот фаќат молу ашё нест, балки њама воситаву
афзорњое, ки барои андўхтани сармоя ба кор бурда мешаванд, мањсулот ба шумор мераванд. Кино, театр,
санъати тасвирї, поп, рэп, рок, металл ва дигар
навъњои њунар интиќолдињандаи идеяњову назарияњо ва
консепсияњои идеологњои иќтисоди бозорї мебошанд.
Дар ањони сармоядорї бисёре аз мањсулот, дар
баробари даромад овардан, њамзамон чанд вазифаи дигареро иро мекунад. Масалан, мањсулоти киноматографї, ба уз сарчашмаи даромад будан, наќши таблиѓотї дорад ва арзишњои фарњангии созандагони онро
тарѓиб менамояд. Баъзењо – бо инкори ин воќеият – бо
як навъ эътироз суол мекунанд, ки барои кишварњои
Ѓарб коњиш додани арзишњои фарњангии миллатњои ди59
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гар, бавижа кишварњои дар њоли рушд, чї суде меоварад? Барои дунёи Ѓарб чї фарќ дорад, ки одамон чї
мазњаберо мепарастанд ва аз чї арзишњои ахлоќї
пайравї менамоянд? Шояд худи фароянди таѓйир ёфтани арзишњои фарњангии мањаллї барои ѓарбињо дорои
ањамият набошад, аммо натиаи дигаргун шудани арзишњо ва вобаста ба он таѓйир ёфтани тарзи зиндагии
одамон камоли орзуи нањангони ањони сармоя аст. Зеро
ин одамон тањти таъсири падидањои истеъмолгарої,
зоњирпарастї, бебандуборї ќарор гирифта, шумораи истеъмолкунандањои молу мањсулот, сервисњо, василањои
наќлиёт, намудњои гуногуну рангоранги саргармињо ва
ѓайраро, ки рўз ба рўз дар њоли афзоиш мебошанд, ба
ќадри ќобили мулоњиза зиёд мекунанд.
Нависанда ва сиёсатшиноси муосири рус Юрий
Шалиганов дар асари арзишманди худ «Проект Россия» вижагињои иќтисоди бозориро чунин тасвир кардааст: «Бозор, барои ин ки ба ќудрати мутлаќ бирасад,
тамоми нињодњои инсонї ва итимоиро пора-пора мекунад. Оилањо, амъиятњо, ќавмњо, миллатњо аз њам
пош мехўранд. Сохторњои калидии давлатњо фурў мерезанд. Бар асоси бархе баровардњо дар ояндаи наздик
ба ои дусад давлатњои ањони имрўз беш аз њаштсад
давлат ба арсаи њастї падид меояд. Пай бурдан ба
алоќамандии корпоратсияњои фаромиллї ба раванди
азњамрезї кори душворе нест. Чунки давлатњо њарчи
бештар дар њолати азњамрезї бошанд, ба њамон андоза
неруи муќовиматашон коњиш меёбад. Бунёдњои инсонї,
аз умлаи оила ва иттињоди дўстона, бар асари иваз
шудани арзишњо нобуд мегарданд. Фурўпош кардани
давлатњо дар навбати аввал бо роњи коњиш додани
ахлоќу маънавиёт ва баъдан аз тариќи заиф сохтани
соњањои маориф, низомї ва саноат ба амал бароварда
мешавад. Аном додани мамўи чунин иќдомњо ба дастандаркорон имкон медињад, ки омеаро дар њолати
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ошуфта нигоњ доранд. Дар омеаи аз сохторњои гуногун таркибёфта орї кардани демократия ѓайримумкин
аст. Барои ин гуна омеа њару мар ва надоштани
шахсиятњои тавоно айни муддаост».
Ва дар ои дигари китоби мазкур муаллиф менависад: «Бозор мабур намекунад, балки монанди море
аз китоби муќаддаси Ањди ќадим ба васваса меандозад.
Ў, бидуни бо тозиёна задану ба зиндон андохтан,
шуурро занирбанд мекунад ва озодии даруниро
мањдуд месозад. Аз равандњои тафаккурї мавзўъњои
Некї ва Бадї бардошта мешаванд. Њама чиз тобеи
меъёрњои самаранокї ва судоварї мегардад. Бо он ки
њама пай мебаранд, корњо бо равиши носолиме араён
доранд, вале, ба далели нотавонї дар арзёбии равшани
вазъият, мабур мешаванд ба њама чи чашм пўшанд».
Тоикистон, ки монанди садњо кишварњо – бино
ба хости сарнавишти таърихиаш – вориди раванди
ањонишавї шудааст ва зиёда аз ду дањсола аст, ки дар
масири иќтисоди бозорї ќадам мезанад, оё воќеан њам
зери таъсирњои манфии равандњои мазкур афтодааст ё
њар он ноњинорие, ки имрўз дар зиндагии фарњангии
омеа ба назар мерасанд, пеш аз ин њам будаанд ва ба
далели надоштани ќувваи муќовимат дар баробари дигаргунињои дар тамоми ањон араёндошта густариш
пайдо намудаанд?
Хушбахтї ё танбалї?
Чуноне дар боло гуфта шуд, таъсири омилњо ва
шароитњои зиндагии итимої барои шаклгирии рафтори инсонњо басе таъсиргузор њастанд. Вале бар худи
мост, ки чї гуна бо таъсири манфии ин омилњо
муќовимат мекунем ва њолати ахлоќию маънавии афроди омеаро дар вазъи матлуб нигоњ медорем.
Имрўзњо дар шуури амъиятї чунин афкору андеша устувор гаштааст, ки хушбахтии инсон ин пайдо
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кардани касбу корест, ки дарди сари кам, зањмати
андак ва даромади баланд дошта бошад. Барои бисёрии одамон корманди идораи давлатї будан яке аз чунин шуѓлњост. Зеро чунин ба назарашон мерасад, ки
корманди идора кори зиёде намекунад ва барои пушти
миз нишастан ва бо телефон гап задан моњонаи хубе
мегирад. Дигар аз шуѓлњои хубе, ки авонон мепиндоранд сарчашмаи пули калон аст, бизнес мебошад, ки
ташвишу дардисарњои зиёде надорад. Бизнес дар
омеаи пасошўравї бештар на ба маънои истењсол,
балки хариду фурўш дарёфт мешавад. Ин тасаввури
ѓалат њанўз аз замони бозсозии горбачёвї, ки он ваќт,
дар соли 1988, ќонуни моњиятан зиддимардумї ва зиддиахлоќии «Дар бораи кооператсия дар СССР» содир
гардид ва тавассути он њаннотиву мардумфиребї роњи
васее ёфт, оѓоз шудааст. Мањз њамин ќонун мўиб шуд,
ки одамон, махсусан насли авон, ки имрўз худашон
падару модар њастанд, барои замони тўлоние тамоилњои ахлоќї ва хушбинии итимоиро аз даст доданд.
Насли миёна ва калонсол дар ёд доранд, ки дар
кишвари Шўравї харидан ва сипас фурўхтани мол бо
нархи баланд ба хотири ба даст овардани даромад – ба
истилоњи он замон «савдогарї» – инояти сахттарин ба
шумор мерафт. Агарчи ин ќонун шадид буд, имкон намедод, ки одамон ба фикри даромади осон афтанд.
Дар замони шўравї ва низ пеш аз инќилоби Октябр чунин расм буд, ки фарзандон, бавижа писарњо, аз
даврони наврасї баъд аз дарсњо дар канори падар кор
мекарданд ва касби падарро ёд мегирифтанд. Ин расм
дар ноњияњову шањракњо, ки њанўз зиндагии анъанавї
доранд, то њол каму беш риоя мешавад.
Ба таври хулоса метавон гуфт: бархе аз авонон
фањмише, ки аз хушбахтї доранд, баробари осудагиву
танбалї аст. Яъне хушбахтиро бо осудагї иштибоњ
кардаем. Суол ин ост, ки ин фарњанг аз куо омадааст
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ва тайи чї фароянде чунин шаклеро гирифтааст? Дар
њоле, ки ахлоќи миллати мо бар ањамияти мењнату талош таъкид мекунад ва адоди мо доимо бар ризќу
рўзии бо араќи абин бадастомада ва хизмат ба халќ
насињат мекарданд, ин равишро оё сармашќи зиндагї
кардаем? Шояд сабаби ин танбалии мо бошад?
Дигар аз мушкилоти омеаи имрўзи мо истиќлоли
молї надоштани авонон аст. Бештари авонон бо ин
тафаккур зиндагї мекунанд, ки то замоне, ки дар хонаи
падарї њастанд, волидайн бояд харооти онњоро таъмин
кунад. Аз хари рўзмарра гирифта, то кисапуливу пули
мактабу донишгоњ. Ва ин пурсиш маъмулан беавоб мемонад, ки падару модар то чї замоне бояд харооти
зиндагии фарзандро таъмин кунанд. Дар кишварњои
пешрафта ва анъанавие, монанди Чин, Япония, Сингапур, Малайзия, яъне њамон кишварњое, ки бо вууди
бањраварї аз фановарињои замони муосир арзишњои
миллии худро њифз намудаанд, аз даврони кўдакї ба
фарзандон омўзиш дода мешавад, ки бояд мустаќил шаванд. Падару модар фаќат то синни њаждањсолагї бояд
таъмингари зиндагии фарзандонашон бошанд ва – баъд
аз он – ќонун онњоро ба аном додани ин кор вазифадор
намекунад. Бинобарин фарзандон аз солњои аввали
зиндагї меомўзанд, ки бояд мустаќил шаванд. Аммо дар
кишвари мо ин гуна суханњо на дар кўдакистон гуфта
мешаванд, на дар мактаб ва на дар донишгоњ. Истиќлоли молї яке аз нуктањои баѓафлатмондаи низоми таълиму тарбияи кишвари мост.
Фарзандон бояд ёд гиранд, ки танњо то синни
ќонунї метавонанд ба умеди падар бошанд. Бояд ин
тафаккурро аз зењни наврасону авонони имрўз берун
кард, ки падар вазифа дорад харооти зиндагии онњоро
– то зинда њаст – таъмин намояд. Падар њомии фарзандон аст. Наќши њомї бо наќши вазифадор комилан
фарќ дорад.
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Агар равишњои дурусти зиндагї ба кўдакони
имрўз омўхта шаванд ва агар тавонем, ки дар омеа
фарњанги иззату эњтиром нисбат ба падару модарро густариш дињем, фарзандон на танњо пас аз синни ќонунии мустаќил шудан дастгири падару модар хоњанд
шуд, балки аз он њам пештар ва њамеша иззату эњтироми волидайнро ба о хоњанд овард.
Ахлоќамон коста шудааст
ё расонањо гунањгоранд?
Расм шудааст, ки тамоми норасоињо ва костагињоро
дар њавзаи фарњанг ва зиндагии итимої ба сари расонањои имрўзї, монанди Интернет ва моњвора, андозем.
Ин, албатта, барои ин ки њамаи кўтоњињои худамонро дар
арсаи фарњангї ба осонї пўшонем, бењтарин роњ аст. Албатта, наметавон асари расонањоро ба таври комил инкор
кард, аммо њама мутахассисони риштаи илмњои иртибототи итимої бар асоси тадќиќоти худ таъкид мекунанд,
ки расонањо танњо метавонанд асари устуворсозї дошта
бошанд ва монанди катализаторе дар як озмоиши кимиёї
фарояндеро таќвият намоянд ва тезонанд.
Агар вазъияти муносиботи хонаводагиамон
нобасомон шуда бошад, агар шумораи пош хўрдани
издивоњо афзоиш ёфта бошад, агар муносибатњои
инсї белаому ноњинор шуда бошанд, ба ин худамон
гунањгорем. Бидуни шак, чуноне пештар таъкид шуд ва
ба ин мавзўъ боз хоњем баргашт, расонањо бо интиќол
додани арзишњои фарњангии бегона то андозае ахлоќи
миллиро коста мекунанд. Вале чунин фарз кардан, ки
расонањо дар танњої ин ќудратро доранд, ки фарњанги
омеаро ба куллї таѓйир дињанд, боис мегардад, ки
омилњои баамаловарандаи мушкилњои итимоиро нодида гирем ва онњоро пай набарем.
Таѓйироти сабки зиндагї ва њадафњои бунёдии
зиндагии омеаи Тоикистон бо нишонањое, монанди
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таѓйири сабки иќтисодї, камањамият гардидани арзишњои маънавию ахлоќї, бартарї ёфтани нигариши
лаззатўёна, истеъмолгарої, беќайдиву бебандуборї,
баррасии амиќ мехоњанд. Барои пайдо кардани сабабу
далелњои ин њама таѓйирот бояд нахуст таѓйироти
фарњанги ањониро, ки њамаи омеањои башариро ба
таври ногузир ба масири нав кашондааст ва бо ин сели
шадид њатто пўшидатарин кишварњоро низ тоби
муќовимат намондааст, мавриди баррасї ќарор дињем.
Вале њамзамон набояд фаромўш кунем, ки аз худи мо
дар бархўрд бо ин раванд чї кўтањињое сар задааст.
Омори устуўњо дар Интернет, ки аз ониби
тоикистониён сурат гирифтааст, мутаассифона, баёнкунандаи он аст, ки њамватанони мо дар Интернет
бештар ба дунболи тамошои аксњо ва намоишњои дорои мазмуни робитањои инсї будаанд. Расона ва дар
ин маврид Интернет, гунањкор нест, зеро ин шабака дорои садњо китобхонаи ройгон, сайтњои маърифатї,
илмї, варзишї ва дигар бахшњои олибу хонданиву диданї аст. Агар ахлоќи мо коста намебуд, аз Интернет
маводу матолиби фарњангиву илмї ва дигар паёмњое,
ки барои густариши ањонбинии инсон мусоидат мекунанд, устуў мекардем. Ин ахлоќи костаи мо, тоикон,
аст, ки боиси падид омадани мушкилињои гуногуни
итимоиву фарњангї дар омеа мешавад. Ва ин костагии ахлоќї њосили на як рўзу ду рўз, балки солњои
тўлонї мебошад.
Фарњанг њам чизе нест, ки дар як муддати кўтоњ ба
вууд биёяд ва дар як муддати кўтоњ ба куллї таѓйир
кунад, балки падидаи фарњанг дар тўли солњои тўлонї
ва балки садсолањо шакл мегирад. Бисёре аз костагињо
ва низ ислоњи онњоро бояд андаруни таърихи фарњангии худамон устуў кунем. Равиши мабуркунї дар
кори интихоби роњи дуруст суде дар пай надорад. Тарибаи бисёре аз кишварњои ањон нишон медињад, ки манъ
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кардану азо додани дорандагони мавгирњои моњвора
ва филтр кардани Интернет таъсири баръакс дошта,
мўиби иќболи бештар пайдо кардани моњвораву Интернет аз ониби афроди омеа мегарданд.
Омехтагии фарњангї –
офати имрўзи омеа
Мафњуми байналмилалии «модерн», ки бо он
давраи таърихии нав ё навин ва вижагињои ин давра
ифода мегарданд, дар забони тоикї бо вожањои баробари он – «муосир» ва «замонавї» – баён мегардад.
Ва ќобили тавауњ ин аст, ки мо, тоикон, на танњо
дар корбурди ин истилоњ ягонагї надорем, њамчунин
бо вижагињои замони муосир низ аз мувофиќати комил
бархўрдор намебошем. Яъне замоне, ки ба нафъамон
аст, замонавї мешавем ва њангоме, ки бо тафаккури
анъанавиамон корамон бењтар пеш меравад, худро содиќ ба арзишњои пешини халќамон нишон медињем.
Шояд яке аз бузургтарин мушкилоти њоло ва њозири
фарњангии мо њамин омехтагии фарњангї бошад. Зеро
бо он, ки аксари мардуми мо фарњанги муосири њоким
бар ањонро ба њайси тарзи тафаккур ва сармашќи сабки зиндагї пазируфтааст, дар баъзе аз масъалањо нањви
андешаи анъанавию миллии онњо низ ба назар мерасад.
Нигоњњоямон ва сармашќњоямон анъанавї аст, вале равиши рафториамон замонавї шудааст.
Масалан, мардони мо дар муносибат бо занони
дигар комилан шарму њаёи гузаштаро фаромўш кардаанд, аммо ваќте њамсарашон бо марде хуш бархўрд мекунад, ѓайраташон ўш мезанад. Занони мо он итоату
фармонбардории анъанавиро аз шавњарашон надоранд
ва истиќлоли комилро њаќќи ќонунии худ медонанд ва
кор кардану таъмин кардани хонаводаро вазифаи мардон ба њисоб меоваранд. Вале аз сўи дигар, агар њамсарашон барои ба даст овардани музди бештар бо кори
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иловагие машѓул шудаву ба хона дер биёяд, ўро мавриди шубњаву бадгумонї ќарор медињанд. Занон пулеро,
ки њамсарашон ба даст меоварад, буаи оила ва моли
муштараки хонавода мешуморанд, вале дастмузди худашонро, чун ќоида, танњо њаќќи худашон медонанд.
Сабаби бисёре аз ихтилофњои заношўї, ки бо удо
шудани завњо ба поён мерасад, њамин омехтагии
фарњангї аст. Ба назар мерасад, ки ду роњи бештар пеши
рў надорем: ё комилан замонавї шавем ва тамоми анбањои зиндагии муосирро пазирем, ё комилан ба шеваи
анъанавї зиндагї кунем ва монанди падару модаронамон ва бобою модаркалонамон нисбат ба мушкилњо
бархўрд намоем. Дар айни замон бозгашт ба роњи дуввум
амри мањол ба назар мерасад. Пас агар наметавонем
пурра анъанавї монем, бояд аќаллан монанди
шањрвандони кишварњои пешрафта ба издиво тибќи
ќарордоди њуќуќии дутарафа рўй оварем.
Ин о сухан фаќат сари муносибатњои заношўї
нест, чаро ки омехтагии фарњангї дар хонавода ба шакл
гирифтани шахсияти фарзандон таъсири манфї мерасонад ва боиси сахт коњиш ёфтани арзишњои ахлоќї мегардад.
Омехтагии фарњангї дар омеа гоње ба тарзи хандаовар ва њатто њаќоратомез ба зуњур мепайвандад. Бисёр дидаем, ки дар сари мизи ресторанњо одамони масту
сархуш бо шўру валвала дар бораи арзишњои динї
бањсу талош мекунанд.
Ба худамон дурўѓ нагўем!
Яке аз хусусиёти омеањои дар масири тараќќї
аќибмонда худситоиву худтаърифкунї ва ба иѓроќ кашондани дастовардњои кўчакашон дар ин ё он анбањои зиндагї мебошад. Масалан, мо одат дорем, ки
худамонро боахлоќтарин ва бофарњангтарин миллати
дунё номем. Чаро ба иѓроќ роњ медињем? Чаро наме67
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хоњем воќеъбинона иќрор кунем, ки кишвари мо ва
омеаи мо дар бархе аз бахшњои фарњангї ва итимої
ба сарњади буњрон расидааст? Чаро худамон худамонро
бо хаёлбофињо хушњолу хотирамъ мекунем?
Ваќте дар кўчањои шањр наврасону авонон бо садои баланд ба якдигар суханони ќабењу фањш мезананд
ва дар ин маврид вууди калонсолонро умуман нодида
мегиранд; ваќте тамошочиёни бозињои варзишї ба
мухлисони тарафи муќобил дармеафтанд; ваќте ронандагони наќлиёти мусофиркаш њатто ба мусофирони
куњансол даѓалона рафтор мекунанд…, мо мегўем, ки
инњо «баъзе аз авонон» њастанд ва чунин њодисањо
«баъзан» рух медињанд. Дар сурате, ки чунин њодисањоро дар њар сари ќадам мушоњида мекунем.
Чаро ваќте занњо ва духтарњои авон бо шармовартарин либосњову ороиш дар хиёбонњо гаштугузор
мекунанд ва дар тарабхонањову дигар маконњои саргармї бо тани таќрибан нимурён њозир мешаванд ва
рафторњои ќабењу зишт аз худ нишон медињанд, мо инро «таъсири фарњанги бегона» меномем? Чаро ваќте
медонем, ки донишгоњњо ва њатто мактабњои тањсилоти
умумї барои духтарони наврасу авон ба макони мусобиќаи либоспўшиву зебу зинат табдил шудаанд ва фасоди молї – бадтарин бемории имрўзаи омеаи мо –
дар ин конунњои ахлоќї низ дар њоли шукуфтан аст, ин
њамаро нодида мегирем?
То замоне, ки бемор напазирад, ки бемор аст, ње
табибе наметавонад ўро табобат кунад. То ваќте ќабул
накунем, ки омеаи мо ба беморињои гуногуне дучор
шудааст ва беморињои дигаре дар њоли тањдид ба саломатии кишвар њастанд, ње гоњ ба њалли мушкилот
нахоњем расид.
Мо бояд бипазирем, ки бо тамоми пешрафтњои
дурахшону мусбате, ки дорем, дучори беморињои гуно68
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гуне шудаем. Љомеаи мо ниёз ба дармон ва тавауњи
иддї ба масъалањои итимої дорад. Бо худсензура ва
пўшондани њаќиќати вазъи воќеї њар рўз њоламон бадтар мешавад. Бо њарф задану таъкид кардан аз мушкилоти ахлоќиву итимоии кишварњои Ѓарб ва бо илва
додани бартарии фарњангу ахлоќи миллии худамон ње
мушкилоти фарњангиамон аз байн намеравад. Рўзе
њазор бор њам бо таърихи чандњазорсолаву миллати
бофарњангу дорои ахлоќи њамидаамон ифтихор кунем,
дардњои имрўзи омеа даво намеёбанд.
Камбудињои омеаро пинњон намудан хизмати
хирсона кардан ба мардуми хеш аст. Бидуни ошкор
кардани сабабњо ва омилњои беморињои итимої решакан кардани онњо комилан ѓайримумкин аст. Ватандўст
он касе нест, ки фаќат сухан аз пешрафт мегўяд, балки
ватандўсти њаќиќї он касест, ки дардњои омеаро меёбад, меандешад, барояш посухе устуў мекунад ва ин
посухро ба бањси итимої мегузорад ва аз ба чолиш
кашидани камбудињои омеа ибое надорад.
Насли мобил,
Интернет, ишќи кўчагї
Тарзи тафаккур ва сабки зиндагии бисёре аз авони омеаи имрўзи мо бо тарзи зиндагии авонони замони шўравї тафовутњои зиёде дорад. Дигар на нишонае аз њадафмандї дар рафтори онњо ёфт мешавад ва на
фаъолияти вижае, ки авононро дар омеа ба иштирокчињои фаъол табдил кунад. Умуман, онњо намоде аз инсонњои истеъмолгарову хушгузаронро аз худ буруз
медињанд, ки олитарин ормонашон доштани имкони
зиндагии пур аз шодии њамроњ бо доштани тамоми
ниёзмандињо ва «пурмаънотарин» робитаашон бо њамнавъон суњбатњое аз телефони мобил, бозињои интернетї, ишќу ошиќињои кўчагии зудњангом ва монанди
инњост.
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Љавонони замони шўравї њанўз њангоми тањсил
дар синфњои поёнии мактаб орзуи мутахассиси ин ё он
соња шуданро дар андешањояшон мепарваронданд. Аз
падару модарон гирифта, то мактабу устодон талош
мекарданд, ки кўдакон њанўз аз овони тифлї дар
рўњияи мењнатдўстї тарбия шаванд. Чунин нињодњое, аз
умлаи хонаи пионерон, стансияњои техникони наврас,
мањфилњои ихтироъкорони наврас, барои дар зењну
шуури кўдакон парвариш додани мењри зањмати њалол
ва аз онњо сохтани шахсиятњои мустаќил ба мактаб ва
устодон кумак мекарданд. Бисёре аз авонони даврони
шўравї мехостанд, ки муаллим шаванд ва омода буданд тамоми зиндагии худро содиќона сарфи таълиму
тарбияи фарзандони мардум кунанд.
Агар хоњем хусусиятњои авонони имрўзро дар як
калима хулоса кунем, вожаи «ѓайрифаъол» муносибтар
мебошад. Љавононе, ки ње гуна фаъолияти асаргузоре
надоранд ва дар заминањои мухталифи сиёсї, итимої
ва фарњангї танњо як фарди корноомад ва истеъмолкунанда њастанд. Насле, ки зиндагии худро бидуни телефони мобил, бозињои интернетї, ишќи кўчагї ва њар
чизи зудгузару сатњї наметавонад тасаввур кунад. Насли донишўёне, ки танњо барои дарёфти диплом пушти
миз ќарор мегиранд ва барои њар ќадами мондаашон ба
сўи донишгоњ аз волидайни худ пул меситонанд.
Асири технологияњо
Имрўзњо бисёр воќеъ мешавад, ки чун чанд авоне
бо њам меоянд, њатман сари суњбаташон аз телефони
мобайл аст. Охирин модели Галакси чї хусусиятњо дорад ва фарќаш бо телефонњои пешин дар чист? Айфони
нав чї бартарињо нисбат ба телефонњои дигар дорад?
Ба Фейсбук аъзо шудї? Ва садњо чунин пурсишњо аст,
ки зиндагии рўзмарраи моро пур кардаанд. Албатта,
телефонњои њамроњ солњост дар тамоми дунё вууд до70
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ранд ва ба њамин далел яке аз пурравнаќтарин бозорњои ањонро дар ихтиёри худ ќарор додаанд. Ње
кори баде њам нест, ки аз технологияњои пешрафта, хусусан дар роњи мусбаташ, истифода шавад. Аммо оё
пулу ваќту неруе, ки мо сарфи ин чизњо мекунем, бо
хидматњое, ки аз ин фановарї мегирем, баробарї доранд?
Бояд ба ин њаќиќати талх иќрор шавем, ки аз тамоми василањои бешумори техникие, ки зиндагии моро
осон мекунанд, ње якеро наметавонем номбар кунем,
ки худамон сохта бошем. Шояд ба њамин сабаб аст, ки
фарњангу ќоидаи истифодаи дурусташро намедонем.
Телефони њамроњ низ – тибќи њамин тартиб – пеш аз он
ва беш аз он, ки воситаи иртиботот бошад, василаи
бозї аст. Дар наќлиёти мусофирбар ё дар њар ои дигар
мебинем, ки авонон чї бо шўру шавќ бо задани ангуштон рўи шуморањои телефон бозї мекунанд.
Истифодаи бебањра аз технологияњо дар омеаи
мо ба як падидаи маъмул табдил шудааст ва шигифтовар ин аст, ки барои чунин коре мехоњем фаќат воситањои пешрафтаву гаронбањо дошта бошем. Имрўзњо
нархи телефонњое, ки имкониятњои техникии бисёр доранд, то 4000 сомонї ва гоње болотар аз ин аст.
Бо вууди тадбирњое, ки бобати ба низом даровардани тарзи истифодаи телефонњои њамроњ дар сатњи
баланди давлатї гирифта шудаанд, хариди телефонњои
мобилї ва шумораи истифодабарандагони он торафт
меафзоянд. Шумораи умумии муштариёни телефонњои
мобилї дар мамлакат дар чањор соли гузашта таќрибан
ду баробар афзуда, бештар аз 10 миллион нафарро
ташкил додааст.
Њоло тањќиќоти олимон исбот намудааст, ки истифодаи бенизому бемеъёри телефонњои мобилї, махсусан аз ониби наврасону авонон, ба сустшавии
фаъолияти исмонї, пастшавии ќобилияти фикрронию
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ќабули ахбор, бемор шудани узвњои шунавої ва њатто
ба безурётї оварда мерасонад.
Хулоса, технологияњое, ки бояд дар хизмати инсон
бошанд, акнун лаоми моро ба даст гирифтаанд ва
роњбарони ширкатњои истењсолкунандаи воситањои
электронї моро ба њар тарафе, ки мехоњанд, мебаранд
ва мо фаќат мунтазирем, ки мањсулоти нави онњоро
харидорї кунем ва даромадашонро саршортар созем.
Аммо онњо ње гоњ ва ба ње даромаде ќонеъ намешаванд ва бо пешкаш намудани навъу намудњои тозаи телефонњояшон, ки дар сафњаи пањни онњо сурати моту
мабњут ва ба васвасаи харид афтодаи худро мебинем,
моро барои сарозер кардани пулњоямон фаро мехонанд.
Ва акнун бо боварии комил метавон гуфт: он гумони
пеш, ки инсон технологияњоро ба хидмат мегирад, ботил
шудааст, зеро акнун инсон асири технологияњо шудааст.
Асари тасвири шањватангез
ва порнография бар хонавода
Њарчанд порнография дар Ѓарб каме баъд аз синамо пайдо шудааст, дар кишварњое, мисли кишвари
мо, дар ду дањсолаи охир сурати иддї ба худ гирифтааст ва акнун – бо зуњури Интернет – њар мактабхон њам
метавонад, бо фишор додан, ба аксњо ва филмњое аз ин
ќабил даст ёбад ва њатто филтри шадид њам монеаи
дастрасї намебошад.
Дар баъзе аз кишварњои анъанагарои пешрафта
талоши зиёд мекунанд, ки бо њар роње дастрасии кўдаконро ба порнография илавгирї намоянд ва аќаллан
онро тањти назорати волидайн ќарор дињанд. Дар ин
замина ќонунњое ба тасвиб расидаанд, ки тибќи онњо
сайтњои дорои муњтавои инсї баста мешаванд. Дар
Тоикистон низ барои тайёр кардан ва ба муомилот
баровардани маводи порнографї авобгарии иноятї
муќаррар карда шудааст.
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Дар кишвари мо бо тавауњ ба мањдудиятњои робитањои инсї, ки ахлоќи миллї муайян намудааст,
таъсири харобиовари порнография ба маротиб бештар
аз кишварњоест, ки дар онњо озодии робитањои инсї
вууд дорад. Њарчанд омори даќиќе аз таовуз ба номус дар кишварамон интишор нашудааст, аммо метавон гуфт, ки бисёре аз ин гуна иноятњо ба иллати
таъсири бардошта аз тамошои маводи порнографї сурат мегиранд.
Порнография беш аз њама ба нававонон таъсири
харобиовар дорад. Каравињо ва бебандубории инсие,
ки бар асари тамошои маводи порнографї ба вууд
меоянд, масъалаи исботшуда мебошад.
Тамошои филмњои порнографї ба муносибатњои
заношўї низ таъсир мерасонад. Филмњои порнографї
бо намоиши сањнањои ѓайривоќеї ва тахайюлии робитаи инсї барои афрод намоди њамхоби ормониро эод
мекунанд. Ва ваќте он афрод дар робитаи инсї ба ормони худ даст намеёбад, дучори яъсу ноумедї мешавад
ва мушкилро дар њамсари худ ва ё нотавонии хеш
устуў мекунад. Бадењист, ки наслњои ду-се дањсолаи
пеш ин мушкилро надоштанд ва бидуни ње гуна
сармашќњои хаёлї аз робитаи заношўї эњсоси ризояти
комил ба даст меоварданд.
Илова бар ин, тасвири тахаюлии иѓроќомези робитаи инсї ба муаррадњо низ дар интихоби њамсари
зиндагии худ асари манфї мегузорад. Бисёре аз муаррадњо, ки пеш аз издиво робитаи комили инсї надоранд, бо њамин сармашќњои хаёлї ба интихоби њамсар
мепардозанд ва зебоиву андоми каси мавриди интихобашон ба онњо асари ѓайримантиќї мегузорад. Беш аз
њад дар издиво ба масъалаи инсї ањамият додан боиси бурузи мушкилоти зиёде дар издиво хоњад шуд, ки
дар нињоят сабаби афзоиши удошавии завњо мешавад.
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Хулоса, масъалаи мубориза бо падидаи тамоили
наврасону авонон ба маводи шањватангез яке аз гирењњои сарбастаест, ки бояд равоншиносон ва донишмандони илмњои тарбиявї барои кушодани он ањду
талош намоянд. Ба њар њол равшан аст, ки сензура ва
филтри Интернет роњи њалли масъала намебошанд.
«Ороиш мекунам, пас њастам»
Имрўзњо истифодаи беш аз њадди лавозимоти
ороишї дар омеа ба як мавзўи бањсталаб табдил
шудааст. Одамоне, ки аз кишварњои хориї ба мамлакати мо меоянд, бо пиндоре, ки як омеаи ба куллї
анъанавиро хоњанд дид, аз либосу ороиши хоси иддаи
зиёде аз духтарону авонзанњои мо њайратзада мешаванд. Ин духтарону авонзанњо дар хиёбонњову
кўчањои шањр чунон ороиш мекунанд, ки занони кишварњои дигар дар маросими арўсиашон њам чунон
ороиш намекунанд. Кўчаву хиёбонњои шањр мисли толори мўд шудаанд ва наметавон ташхис дод, ки кї аз
рўи касбаш раќќосаи тўйгард асту кї корманди идораи
давлатї ё мутахассиси ширкати обрўманд.
Барои посух гуфтан бар ин пурсиш, ки чаро ин
масъала ба тарзи рўзафзун рў ба густариш аст, метавон
ба ин падида аз пањлуњои гуногун нигоњ кард, вале ба
назар мерасад, ки далелњои асосии ин масъала инњоянд:
Мушкилоти њувиятии насли авон. Насли авонро
насли фарњанги омехта номидан ба њаќиќат наздик аст.
Ба ин далел, ки ин насл дар даврони гузариш аз
фарњанги шўравии аз бисёр ињат анъанавї ба фарњанги замони навин бо унсурњои ѓарбгарої ва таъсири расонањо зиндагї мекунад ва тањти таъсири њар ду ќарор
гирифтааст. Ин омехтагии фарњангї мўиб шудааст, ки
гурўњи бузурге аз авонон то ба андозае њувияташро
гум кунад. Онњо намедонанд дар сањнаи зиндагї чї
наќше доранд ва барои аз њузури худ ба дигарон хабар
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додан бо худнамої, ороиши ѓализ ва либосњои таннамо
тавауњи дигаронро ба худ алб мекунанд. Ба ибораи
дигар, баќои худро дар ороишу илвагарї мебинанд.
Зеро арзишњои анъанавии онњо дучори харобї шудаанд
ва аз байн рафтаанд ва арзишњои нав низ ойгузини
онон нашудаанд. Дар натиа ба ин вазъ расидаанд, ки
танњо бо худнамої њаёт меёбанд ва бо тањрифи ќавли
Рене Декарт мегўянд: «Ороиш мекунам, пас њастам».
Занњо ва духтарони оилањои солим ниёз ба пайдо
кардани њувияти худ бо ин равишро надоранд ва саъй
мекунанд – бо пайравї аз арзишњои анъанавии миллї –
бо рафтори писандидаву дархўри омеа тањсил намоянд, касбу кор омўзанд, кор кунанд, бо уфти муносиби
худашон оила барпо созанд ва фарзандони солењ ба
дунё биёранд.
Мушкилоти иќтисодї. Иќтисоди тавсеанаёфта, ки
иддаи зиёде аз авонони кишварро бекор гузоштааст,
боис шудааст, ки неруи ин авонон сарфи корњои бењуда
ва зоњирпарастї шавад. Илова бар ин, фарзанддўстдории бемантиќи анъанавї хонаводањоро мабур мекунад,
то харооти зиёди худорої ва зоњирпарастињои фарзандонро ба њар ќимате таъмин намоянд.
Расонањо. Ин мушкил фаќат ба кишвари мо хос
нест ва ороиши тан ва ба таври сунъї афзудан ба
зебоии он имрўзњо дар тамоми дунё ба як мушкил табдил шудааст, ки муњимтарин омили он расонањо низ
мебошанд, ки дар низоми сармоядорї барои афзоиши
даромади худ доимо либосу мўд ва ороишњои ифротиро
таблиѓ ва арзишгузорї мекунанд.
Таннамої ва бемории тањрики инсї осори дарозмуддате дорад, ки бояд дар ояндаи начандон дур мунтазири пайомадњои хатарбори он буд. Чунончи, имрўзњо
низ осори онро дар афзоиши бемайлони вайроншавии
оилањо мушоњида менамоем.
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Дар њаёти имрўзаи омеаи мо падидаи дигаре, ки
усулан иќдоми амалии таннамої ва бемории тањрики
инсї аст, ба чашм мерасад, ки ба шаъну обрўи миллат
иснод меоварад. Ва ин падидаи фоњишагї аст. Равоншиносон иллатњои ин падидаро иллатњои равонї, аз
умла гироиш ба гуногунталабї ва заифии њувияти
ахлоќї, медонанд ва дар бархе аз афроди ин гурўњ табоњии шахсиятро мушоњида намудаанд.
Аз назари омеашиносон, иллати фоњишагї танњо
падидаи равонї намебошад, балки бештар анбањои
ахлоќиву итимої дорад. Намояндагони ин гурўњ
маъмулан афроде њастанд, ки бино ба нагирифтани
таълиму тарбияи дуруст, намехоњанд ва наметавонанд
бо сахтињои зиндагї мубориза намоянд, дар пањлуи падару модар ё њамсар, бо ќаноат кардан ба он чи бо
мењнати њалол ба даст меояд, зиндагї кунанд. Мушкилоти иќтисодї, бекорї, камбизоатии хонаводањо, тамошои филмњои гуногун дар барномањои моњвораї ва
таќлид ба фарњанги Ѓарб муассиртарин омилњои
лаѓзиши духтарони авон аз роњи рост ба пайроњаи нопокиву фасод мебошанд.
Воќеият ин аст, ки њамаи ин занњо ва духтарњоро
наметавон фоњиша номид. Бисёре аз онњо ќурбонии
муносибатњои
оилавї,
хушунат,
камбизоатї,
нашъамандї, бекорї, издивои мабурї ва дигар
омилњо мебошанд. Ба таври куллї, то он замоне, ки заминањои итимоиву иќтисодиву фарњангии густариш
пайдо кардани ин падидаи нангин аз байн нараванд,
кўчактарин пешравие дар решакан кардани ин мушкил
ба даст нахоњад омад.
Ин нукта имрўз дигар бањсе наметавонад ба вууд
оварад, ки сарфакорї, ќаноат, эњтиром ба волидайн,
хушзабонї, бавижа дар ойњои амъиятї, хоксорї ва
монанди инњо батадри камарзиш шудаанд. Омилњо
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даст ба дасти њам додаанд ва ин таѓйиротро ба вууд
овардаанд, ки ба назар мерасад дар ин замина таъсири
барномањои телевизиони хориї, моњвора, матбуоти
ватанї, ки низ асосан бо шеваи хорииён маќолаву
мавод ба табъ мерасонад, наќши муњиме доштааст.
Наќши асосии воситањои иртиботї интишори араёни рўйдодњои итимої аст, ки инсон имкон меёбад
аз рўйдодњои муњим иттилоъ пайдо кунад ва вокунишњои муносибе дар пеш гирад ё метавонад аз
омўзишњои дарсї ва ѓайридарсї истифода кунад. Вале
баъзе аз василањои иртиботї, бавижа телевизион,
моњвора, Интернет ва матбуот, бо пахши филмњо ва
омўзишњо талош мекунанд омўзањое бо мўдњои тоза ва
мутаносиб бо фарњанги худашон ба гирандагони барномањо пешнињод намоянд. Барои мисол, корбарон метавонанд аз омўзишњои Интернет ва моњвора истифода
намоянд ва бо мўдњои адид ошно шаванд. Ин
омўзишњо ба таври мустаќим мўдњоеро ироя мекунанд,
ки лозиман бо фарњанги омеаи мо мувофиќ нестанд.
Пахши филмњо ва бархе аз барномањо дар телевизион ва синамо илова бар ин, ки наќши иттилоърасонї
доранд ва ба огоњињои афрод меафзоянд, дар андешаву
тафаккураш низ таъсирњои зиёде мегузоранд. Ин
таъсиргузорї ба интихоби рафторњои тозаи зиндагї
меаномад. Масалан, бо дидани филмњои марбут ба
зиндагии авонони имрўзи кишварњои Ѓарб аќидаи
шахсии фард нисбат ба ахлоќ ва шароити зиндагии авонон дигаргун мешавад ва њатто мумкин аст дар худ
гироишро ба зиндагии ошуфтаи авонони он кишварњо
эњсос кунад.
Таблиѓи филм ва намоишњо дар мааллаву рўзнома ва намоиши онњо дар телевизиону синамо ва тамошои баъзе аз онњо аз тариќи моњвора илвањои дигаре
доранд. Дар кишвари мо бештар филмњо дар хонањои
бузургу бошукўњ ба навор гирифта мешаванд ва ме77
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белњои гаронбањо, сервисњои хўрокхўрї, ошпазхонањои
бузургу муањњаз бо охирин василањои техникаи маишї
ва ѓайра ба кор мераванд. Ва тамошобинро ба зиндагии
дабдабанок талќин мекунанд.
Дар аксар филмњо ва сериалњо ба њанарпешањо тозатарин мўдњоро мепўшонанд ва дар њар сањна аз филм
либосњо ва ороишњои тозае иваз мешаванд. Духтарони
муаррад ва издивокарда ба таври хиракунандае
чењрапардозї мешаванд, њатто агар дар филм наќши
фарди камбизоатро бозї кунанд. Созандагони филм –
бо истифодаи мусоњибањои давомдор – арзишњоеро ба
тамошогарон илќо мекунанд, ки гумон меравад мавриди ниёз бошанд.
Таќлидњои шигифтовар аз ороиши мў ва либосу
њаракати њунарпешагони филмњои ѓарбї – билофосила
пас аз намоиши он филмњо – дар хиёбонњои шањрњои
кишвар ончунон ба чашм мехўранд, ки гўё инњо шабањи
ќањрамонњои филмњои хориї бошанд.
Таќрибан дар њамаи шабакањо – бо таќлид ба барномањои телевизиони Россия ва кишварњои ѓарбї –
барномањои хўрокпазї намоиш дода мешаванд ва дар
он барномањо тарзи зиндагии лаззатгароёна тарѓиб
мешавад. Рафтору гуфтори барандагони ин барномањо
низ таќлиди мўбамў ба хорииён аст.
Бештар филмњо ва барномањо чунин муњтавое доранд, ки ба бинанда талќин мекунанд, ки њар кас мошини хориї, ињози гаронбањо, моњвора ва амсоли
инњоро надошта бошад, фаќиру бечораву бадбахт аст
ва гўё бидуни ин василањо зиндагї умуман ѓайримумкин аст. Чунин бардошт инъикос аз зиндагии буржуазї
аст. Аз тарафи дигар, намоиши чунин филмњо ва барномањо дар афкори мардумони дигар кишварњо аз тарзи зиндагии тоикон, ки гўё њама дар манзилњои
бошукўњ зиндагї мекунанд ва зиндагии хушу бениёзона
доранд, тасаввури барѓалат эод мекунад. Ва ин њама
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дар суратест, ки то њол ягон филме аз зиндагии душвори муњоирони мењнатї, ки дар кишварњои њамсоя бо
сахтиву зиллат кору зиндагї доранд ва фарзандонашон
дар ватан солњо чашм ба роњи бозгашташон дўхтаанд,
ба навор бардоштаву намоиш дода нашудааст. Њаќиќат
талх аст, вале онро пинњон кардан мевањои аз он талхтар ба бор меоварад. Бигзор онњое, ки дар ватан
њастанд, донанд, ки њамватанони муњоири мо бо чї
азобу машаќќат барои наздикону фарзандонашон
ризќу рўзї ба даст меоваранд. Дар чї шароити ѓайриинсонї зиндагї мекунанд ва дар миёни мардуми кишвари будубошашон чї маќому мартабаи инсонї доранд. Вале аз рўи барномањову филмњои телевизион чунин тасаввур пайдо мешавад, ки дар омеаи мо ягон
камбудї вууд надорад ва, агар мушкиле њам њаст,
фаќат мушкили дарунихонаводагист, ки он њам заминаи моддї надорад. Њол он ки њамасола садњо хонаводањо мањз дар заминаи њодисањои марбут ба муњоират
пош мехўранд.
Телевизион дар њар хонае вууд дорад. Аъзои хонавода маъмулан дар канори њам машѓули тамошои телевизион њастанд. Аммо дар ваќти тамошои филмњои
сохти хориї банохост лањзае фаро мерасад, ки њама,
чи калонсолон ва чи хурдсолон, аз шарм сарњояшонро
ба зер меандозанд. Ва ин лањзаи ногувор ба далели
намоиши сањнаи муошиќати ќањрамонњои филм ба
вууд меояд. Таќрибан филми хорииеро наметавон
пайдо кард, ки дар он сањнањои муошиќат ва бўсу канор набошанд. Барои фарњанги Ѓарб, ки бўсу канор як
кори одї аст, тамошои такрор ба такрори чунин
сањнањо дар назари авонони мо амали ѓайриахлоќї
будани муошиќату муѓозаларо батадри коњиш
медињад.
Тамошои такрори барномањо ва филмњо бинандагонро ба пайравї кардан, аз он чи мебинанд, ташвиќ
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мекунад. Њар ќадар пахши филмњо ва барномањои дорои муњтавои муайян бештар такрор шавад, рафтор
тибќи он барномаву филмњо низ бештар мешавад ва
афрод ба аном додани чунин рафторњое одат мекунад.
Ваќте бинандагон ба як ангезаи арзишї одат мекунанд, онро дигар «бад» ё «манфї» њисоб намекунанд.
Бисёре аз инсонњо аќида доранд ва медонанд, ки маводи мухаддир, масалан тарёк, чизи баде мебошад, зеро
ќудрати исмиву рўњии инсонро коњиш медињад. Аммо
агар ба њамон инсонњо бо равишњои гуногун, бидуни он
ки худашон фањманд, батадри ба миќдори каме тарёк
хўронда шавад, онњо ба њамон миќдор одат мекунанд
ва дигар тарёкро чизи бад намедонанд. Бо њамин тартиб
аъзои оила ё омеа низ он арзишњоеро, ки пеш манфї
њисоб мекарданд, пас аз зери таъсири онњо ќарор гирифтан ва ба бахше аз одату рафтори худ табдил додан,
дигар бад њисоб намекунанд, балки хубу матлуб медонанд.
Њамон тавр ки гуфта шуд, омеаи мо омеаест бо
арзишњо ва меъёрњои хоси худаш. Бинобарин расонањо
бояд ба унвони афзорњое дар хидмати арзишњо ва
меъёрњои ахлоќии миллати мо бошанд ва бо пешнињоди
барномањои гуногун афроди омеаро ба сўи саодат ва
зиндагии бењтар рањнамун созанд. Шевањои дурусту
бењтари зиндагї, сармашќњои рафтор, либоспўшї ва
монанди инњоро тарѓиб намоянд.
Дунёи кўдак –
дунёи Интернет
Имрўзњо компютер ва Интернет яке аз бахшњои
зиндагии рўзмарраи мо шудаанд. Дар омеаи имрўз
муносибатњо ва робитањои баъзе оилањо - чи дар
зиндагии шахсї ва чи дар масъалањои корї - ба ќадре
бо ин воситањо гирењ хўрдаанд, ки њатто дигар тасаввури вууд надоштани компютер ва Интернет дар
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зиндагии онњо ѓайримумкин аст. Наметавон тасаввур
кард, ки фарзандони мо ба воя расанд, рушд кунанд, ба
донишгоњ дохил шаванд ва ё бо касбу коре машѓул шаванд, аммо бо компютер ошно набошанд ва натавонанд
аз Интернет истифода намоянд. Аммо дунёи Интернет,
монанди дунёи воќеї, метавонад барои кўдакон хатарнок бошад. Дар ин чанд сањифа дар атрофи мавзўъњое,
чун кўдак ва Интернет, кўдак ва омўзиши интернетї,
назорати волидайн бар истифодаи кўдак аз Интернет,
вобастагии интернетии кўдак ва дигар масъалањои
марбут, сухан хоњад рафт.
Кўдак ва Интернет
Имрўз дар ањон, аз рўи баровардњои гуногун, ба
њисоби миёна аз 1 то 1,4 миллиард нафар одамон, ки
бахши ќобили мулоњизае аз онњо кўдакњо мебошанд, аз
Интернет истифода мебаранд. Кўдакон барои касби иттилоот, ба роњ мондани иртибот бо дўстону њамсинфону хешу таборашон аз тариќи номаи электронї,
омўхтани мањоратњои компютерї ва ширкат дар њар
гуна бањсњо ба Интернет муроиат мекунанд.
Интернет метавонад барои кўдакон конуни бењтарини илму маърифат бошад, то биомўзанд, бозї кунанд,
бо дўстони худ гап зананд ва барои бањраманд шудан аз
илму фарњанг аз он истифода намоянд. Кўдакон метавонанд - бо истифода аз Интернет - музейњо ё ойњои дидании шањрњо ва дигар кишварњоро бинанд, бо тарзи
зиндагиву рўзгори њамсолони худ ошно шаванд. Кўдакони бемору нотавон метавонанд бо њамсолони худ
гуфтугў кунанд ва аз эњсоси танњоии худ рањої ёбанд.
Дар баъзе кишварњо њудуди 80% мактабњои тањсилоти умумї ба Интернет дастрасї доранд. Бо ин њама,
лозим ба тазаккур аст, ки кор бо компютер ва Интернет
мўиби бењбуди вазъияти тањсилии кўдак намешавад.
Кўдакон бењтарин омўзишро бо доштани муаллими бо81
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тариба ва тањсил дар мактаб ба даст меоваранд. Яъне
донишомўзон - барои истифодаи муассир аз ин воситањои технологї низ - ба омўзгорони моњир ниёз доранд,
то донишу мањораташон дар ворид шудан ба дунёи
беканори маозї њадафмандона ва судовар бошад.
Дар айни њол ин восита, монанди тамоми технологияњои нав, дорои мушкилотест, ки бетавауњї ба
он метавонад бисёр хатарнок бошад. Интернет ба далели густурдагии хадамоте, ки ба истифодабарандагон
арза мекунад ва њамчунин ба сабаби фарогирии корбурди он дар миёни одамони зиёд, дар муќоиса бо дигар падидањои технологии навин, бештар мўиби харобиву зиёну зарар дар ахлоќу маънавиёт мегардад. Ба
таври ќатъї осебпазиртарин гурўњ дар баробари ин зарару зиён кўдакону наврасон њастанд. Дар солњои охир
дар кишвари мо, чун дар бисёре аз кишварњо, роњу равиши дар ихтиёри кўдакону наврасон гузоштани Интернет аз нигаронињои муњими оилањои мо шудааст.
Бештари падарону модарон талош мекунанд, ки бо
корбурди назорат ва мањдуд кардан хатарњои Интернетро барои фарзандони худ ба њадди аќал расонанд.
Вале бисёре аз онњо шевањои муносиби назорат ва корбурди мањдудиятро намедонанд ва ин шевањои нодуруст дар баъзе мавридњо боиси нофармонии кўдакону
наврасон ва бурузи мушкилоти сахттаре мешаванд.
Кўдак ва омўзиши интернетї
Дунёи иртибототи электронї барои кўдакон
ояндаи тозае кушодааст. Дар њама ои омеа омўзиш
ба чашм мехўрад, њатто дар хона низ метавон омўхт.
Омўзиш ба як фаъолияти њамагониву дастрас табдил
шудааст ва њар созмони омўзишї хазинае аз донистанињои гуногунро дар ихтиёр дорад. Ин омўзиш бисёранбаист ва метавонад дар як ваќт аз якчанд риштаи
таълимї донистанињоеро арза намояд. Чунин ба назар
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мерасад, ки он донишњоеро, ки наслњои пешин дар тўли
солњои дароз фаро мегирифтанд, имрўз мешавад бозикунон омўхт. Аиб ин аст, ки баъзењо ба ростї бовар
доранд, ки кўдакон дар асри иртиботот метавонанд
иддитарин муњтавоњои омўзиширо дар камоли осонї
фаро гиранд. Кор ба ое расидааст, ки бархе аз
муњаќќиќон муътаќиданд: бояд аз равишњои анъанавии
омўзиш, ки дар он муаллимон наќши фаъолеро бар
уњда доранд, даст кашид ва ба шевањои омўзиши муносиби асри иттилоот, ки донишомўзон бо омўхтани саводи иттилоотї наќши пўёе дар раванди ёдгирї меёбанд, рўй овард.
Албатта, иттилооту дониши зиёде дар Интернет
вууд доранд, вале ин иттилооту донишњо хеле зуд
мўиби сардаргумї ва ноумедии донишомўзон мешаванд ва баррасињо низ нишон медињанд, ки аз Интернет
- њамчун воситаи омўзишї - танњо тавассути муаллим
бояд истифода кард. Бинобарин барои истифодаи дуруст аз Интернет дар ростои омўзиш бояд сатњњои онро
дар мадди назар дошт:
− сатњи якум: омўзгорон манбаъњои интернетиро
барои гирдоварии иттилооти мавриди истифода
муайян мекунанд;
− сатњи дуввум: манбаъњои интернетї ба сурати
муштарак байни донишомўз ва муаллим истифода мешаванд;
− сатњи севвум: омўзгорон ба таври мустаќим манбаъњои интернетиро ба барномањои таълимї ворид мекунанд;
− сатњи чањорум: донишомўзон худ интихоби манбаъњоро бар уњда мегиранд ва муаллим фаќат
роњнамої мекунад;
− сатњи панум: донишомўзон ба сурати мустаќим
истифода аз манбаъњои интернетиро ба уњда
мегиранд ва аз онњо бањра мебаранд.
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Бо ин њама, вууд доштани мушкилоте, мисли
дастрас набудани Интернет ба њамаи муассисањои
таълимї, хароотњои марбут ба он, мавуд набудани
сохтори танзимкунандаи омўзиши интернетї дар низоми омўзишї ва монанди инњо, њатто барои кишварњои саноатии бузурге, чун ИМА, комилан муваффаќиятомез набудааст.
Аз бартарии дигари Интернет дар заминаи
омўзиш метавон ба алоќаманд кардани кўдакон ба хондан ва навиштан ишора кард, бахусус барои эоди ангеза дар донишомўзоне, ки сустхон њастанд. Аммо дар
ин маврид низ ба тавсияњои омўзгорон бояд тавауњ
кард.
Бо ин њама, аз нигоњи муњаќќиќон, компютер, бавижа Интернет, кўдаконро аз мутолиа дур мекунанд, ба
самти одатњои нохушоянд рањнамун месозанд ва онњо
афзалтар медонанд аз компютерњо ва Интернет њамчун
аз воситаи гўш кардани суруд ва тамошо кардани њар
гуна маводи тасвирї истифода намоянд.
Коршиносон дар як назарсанї аз муаллимон,
кормандони китобхонањо ва истифодабарандагони
компютер ба натиа расидаанд, ки истифодаи Интернет
ба пешрафти тањсилии бештар аз 86 дарсади донишомўзон ва донишўён кумаке накардааст. Зеро иттилооти интернетї он ќадар бесарусомон ва мавзўъњои
дарсї ба андозае номураттаб њастанд, ки истифодакунанда барои пайдо кардани маводу матолиби мавриди
ниёз сардаргум мезанад.
Истифода аз Интернет
ва назорати волидайн
Кўдак њангоми хондани китоб ќањрамонњо ва манзарањоро дар зењни худ тасаввур мекунад. Шуури ў ќодир аст, то њар тавр, ки мехоњад, тасаввур кунад. Вале
дар иртибот бо компютер тамоми тахайюлоти ў аз пеш
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сохта шудааст. Бинобарин ў дигар даст ба офариниши
тасвирњои зењнї намезанад ва ин вазъ батадри неруи
тахайюли ўро ба коњиш мебарад. Аз ин рў, набояд
кўдаконро дар баробари компютер беназорат ва танњо
гузошт.
Аммо тањќиќоти суратгирифта нишон медињад, ки
волидайни бештари кўдакону наврасон дар њолати онлайн будани фарзандонашон ње назорате бар онњо
надоранд. Ин натиањо нишон медињанд, ки њатто мумкин аст бисёре аз оилањо аз фаъолиятњои онлайни фарзандонашон иттилоъ надошта бошанд ва ё дар сурати
огоњї – ба далели надоштани дарки моњияти ин фановарї – натавонанд ба таври комил ба хатарњои эњтимолии истифодаи он пай баранд. Баррасии аномшуда дар
бисёре аз кишварњо нишон медињад, ки танњо њафт дарсади волидайни кўдакон аз рафторњои онњо дар Интернет воќифанд ва онњоро дар дунёи онлайн зери назорат
доранд. Њамчунин ин баррасињо мушаххас кардаанд, ки
20 дарсади кўдакон ба сурати мураттаб вориди сайтњое
мешаванд, ки аз ониби волидайн манъ шудаанд.
Вуруди кўдак – бидуни назорати волидайн – ба
дунёи онлайн мавќеият ва вазъияти ўро ба хатар
меандозад. Бинобарин дар канори равишњои мањдудкунанда, монанди филтргузорї, мавзўе, ки мавриди тавауњи вижа бояд ќарор гирад, омўзиши волидайн аст.
Зеро дар аксар маврид сатњи иттилоот ва тарибаи мустаќими волидайн аз мањорату дониши кўдакон ба маротиб камтар аст. Мушкиле, ки аз сўи волидайн дар бисёре аз гўшањои дунё ба назар мерасад, мањз њамин
надоштани донишу малакаи истифодаву корбурди падарону модарон аз компютер ва Интернет аст, ки дастрасии озод ва бидуни мањдудияти фарзандонро ба
дунёи маозї фароњам меоварад.
Барои ин њам натиаи баррасињои коршиносонро
дар мавриди таъсири компютер ва Интернет ба кўдак
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бояд дар маркази тавауњ дошт ва – дар њадди тавон –
барои пешгирии он талош намуд. Бинобарин волидайн
бояд содиќона биандешанд, ки оё њамаи имконияту тавоноињои худро барои назорати сањењу дуруст њангоми
истифодаи кўдак аз Интернет ба кор мегиранд, њамон
тавр ки кўдак аз њамаи тавоноии худ њангоми вуруд ба
Интернет истифода мебарад?
Кўдак ва хушунати интернетї
Нокомї яке аз муассиртарин омилњои бавуудоварандаи рафтори хушунатомез дар миёни дигар сабабу омилњо мебошад. Агар инсоне дар роњи расидан ба
њадафи худ ба шикасту нокомї рў ба рў шавад, эњтимоли зуњури пархошгарона дар рафтори ў ба маротиб
афзоиш меёбад. Равоншиносон ба натиа расидаанд:
кўдаконе, ки асбоби бозї надоранд, камтар пархошгар
мешаванд, вале кўдаконе, ки комилан интизори онро
доранд, ки бо асбоби бозие бозї хоњанд кард, агар ин
интизор бароварда нашавад, асабонї мешаванд. Бинобарин дарёфти дастрасї ба Интернет аз ониби кўдакон - њамчун пайдо кардани имконияти хушгузарониву
бозї – метавонад таъсири харобиовар ба рўњияи онњо
дошта бошад. Зеро кўдакон одатан дар мавриди даст
наёфтан ба он чи, ки майли шадид доранд, сахт ноумеду афсурда мегарданд.
Тамошои филмњо ва барномањои хушунатомези
интернетї низ метавонад бар рафтори кўдак таъсири
манфї дошта бошад. Мамўае аз озмоишњои коршиносон нишон додаанд, ки мушоњидаи рафтори пархошгаронаи дигарон метавонад рафтори пархошгаронаи
кўдакро афзоиш дињад.
Аз ин рў, падарону модаронро лозим аст, ки худашон пойгоњњои махсуси синну соли кўдакони худро
боз намоянд ва њамроњи онњо ба хондану тамошо кардани муњтавои он пойгоњњо нишинанд. Ва, муњимтар аз
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њама, волидайн бар он кўшанд, ки кўдакон пайваста
тањти назорат ќарор гиранд, то ин ки бар соиќаи
кунковии кўдакона ба фикри устуўи пойгоњњои дорои муњтавои зўровариву пархошгарї наафтанд.
Кўдакон ва порнографияи интернетї
Кўдакон дар њамаи гўшаву канори дунё гурўње
њастанд, ки пеш аз њама дар робита бо таъсири зиддиахлоќии Интернет, бавижа дар масъалаи сўистифодаи
инсї, мавриди тавауњ њастанд. Бинобарин њарчи
Интернет бештар тавсеа ёбад, кўдакон бештар дар
маърази маводу муњтавои хатарноки он ќарор мегиранд. Фаъолиятњои инояткоронаи марбут ба фањшои
кўдакон ва порнография, ки аз тариќи Интернет
мавриди сўистифода ќарор мегиранд, акнун аз
масъалањои доѓ ба шумор мераванд.
Дар њоли њозир, тибќи омори сарчашмањои гуногун, шумораи сайтњои порнографї дар Интернет аз
20000 то 7 миллион мебошад; њар сония 28258 истифодабарандаи Интернет сайтњои порнографиро тамошо
мекунад; дар њар 39 даќиќа порновидеои наве сохта
мешавад; 12 дарсади тамоми веб-сайтњо порнографї
мебошанд; њар рўз дар Интернет 266 сайти нави порнографї пайдо мешавад; 9 нафар аз 10 кўдаки аз 8 то 16 сола дар Интернет – ё тасодуфан ва ё њангоми дарси
хонагї тайёр кардан – порнография тамошо кардаанд;
тибќи тањќиќоти агентии NetValue кўдакон бештар аз
64 дарсади ваќти худро, нисбат ба сайтњои бозї, ба тамошои сайтњои порнографї сарф мекунанд; 62% волидайн аз ин, ки фарзандонашон метавонанд ба сайти
номуносибе ворид шаванд, изњори нигаронї намекунанд.
Имрўзњо яке аз муњимтарин вазифањои њар омеа
посдошти кўдакон аз хатарњову осебњост. Ва мавзўе, ки
бештар аз њар мавзўи дигар боиси изтироби мардум
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аст, Интернет мебошад. Дастраспазирї ва ањамияти
омўзишии Интернет аз умлаи далелњои калидї аст, ки
дар саросари ањон давлатњоро ба он водоштааст, ки ба
насби шабакањои Интернет дар мактабњои тањсилоти
умумї иќдом ва ин гуна лоињањоро сармоягузорї намоянд. Бо ин њама, омеањо аз дастёбии осони кўдакон ба
порнография пайваста дар ташвиш њастанд.
Зикри ин нукта муњим аст, ки масъулияти посдошти кўдакон аз таъсири манфии Интернет, ба уз
падарону модарон, њамчунон бар уњдаи омўзгорон, мутасаддиёни китобхонањо ва интернет-кафењост. Онњо
бояд, бо насб кардани воситањои вижаи амниятї ба
компютерњо, дастрасии кўдаконро ба пойгоњњои дорои
маводу матлабњои ѓайриахлоќї пешгирї намоянд ва бо
додани тавсияњо кўдаконро аз фиристодани бархе аз
иттилоот, масалан, шумораи телефон, боздоранд. Яке
аз имтиёзњои воситањои вижаи амниятї ин аст, ки падарону модарон метавонанд – бар асоси синни балоѓати кўдак – тасмим гиранд то чї андоза бояд дастрасї ба иттилооти интернетиро мањдуд созанд. Албатта, кўдаконро низ бояд ёд дод, ки чї гуна худашонро аз
таъсири манфии Интернет посдорї кунанд.
Вобастагии интернетии кўдак
Истифода аз Интернет яке аз илвањои ошкори
дунёи имрўз ва воситаи муњим барои омўзиши насли
наврас ба шумор меравад. Интернет дар њама о њузур
дорад, – дар хона, мактаб ва њатто дар марказњои
савдо. Сол аз сол шумораи њарчи бештари кўдакони
синну соли гуногун дар сафи рў ба афзуни истифодабарандагони Интернет ќарор мегирад. Дар соли 2011 беш
аз 227 миллион кўдак вориди фазои маозї шудааст.
Њамзамон бо дастрасии густурдаи афрод ба Интернет
шоњиди навъи тозаи вобастагї – вобастагии интернетї
– њастем, ки масъалаи хоси асри иттилоот буда, нишо88
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нањоеро, мисли изтироб, афсурдагї, кахулќї,
беќарорї, маъюсию васвосигарї, ба њамроњ меоварад.
Аз тарафи дигар, дар њоле, ки воридшавии одамон, ба вижа кўдакону наврасон, ба ањони маозї
афзоиш меёбад, робитањои онњо бо араёнњои зиндагии
воќеї коста мешаванд, ки ин хатари аз таълиму омўзиш
канда шудани кўдакону наврасонро дар пай дорад.
Натиањои тањќиќоти аномгирифтаи коршиносон баёнгари он аст, ки 26 дарсади онњо пули хўрокро сарфи
бозињои интернетї мекунанд. Донишомўзоне, ки
бозињои компютериро аз њар шуѓли фароѓатии дигар
бењтар медонанд, дар ќиёс бо дигар шогирдон дорои
мушкилоти рафтории бештаре њастанд.
Муњимтарин омили пешгирикунандаи вобастагии
интернетии кўдакону наврасон назорати падарону модарон аст. Шабакаи Интернет, ки акнун василаи иртиботии дорои тавоноии беканор дар ањон шинохта
шудааст, дар баробари анбањои мусбат, аз умлаи иттилої, омўзишї, фароѓатї ва ѓайра, анбањои манфї
низ дорад. Истифодаи назоратнашудаи Интернет аз
ониби кўдакон онњоро дар маърази мушкилоти
исмонї, итимоиву равонї ќарор медињад ва ба биної, шунавої, маѓзи сар, маѓзи устухон ва ѓайра зарарњои уброннопазир ворид меоварад. Пайомадњои
таъсири манфии Интернет ба организми инсон бо гузашти замон маълум мешаванд. Донишмандон собит
кардаанд, ки хатари гирифтор шудан ба афсурдагї, фаромўшхотирї, вайроншавии хоб, суст шудани масуният,
бурузи беморињои гуногуни маѓзи сар ва маѓзи устухон
ва дигар осебњои табобаташон душвор барои онњое, ки
беш аз њад аз Интернет истифода мекунанд, дар муќоиса
бо дигарон се баробар зиёд аст.
Аз он о ки Интернет дар њама ои зиндагї њузур
дорад, муњим аст падарону модарон, омўзгорон ва
њамаи онњое, ки ба кори таълиму тарбия робита до89
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ранд, дар самти муайян намудани роњу равиши дурусту
муносиби истифода аз фановарињои иртиботї ва
таъсири онњо ба рушду такомули кўдакон тавауњи
иддї зоњир намоянд.
Ширкатњое, ки дар заминаи истењсоли воситањои
филтр барои назорати дастрасии кўдакон ба Интернет
фаъолият мекунанд, дар гузоришњои худ эълом кардаанд, ки беш аз сеяки Интернетро сайтњои ѓайриахлоќї
ташкил медињанд, ки метавонанд осебњои фаровоне ба
кўдакон ва њатто ба калонсолон ворид кунанд. Бар асоси
натиањои њосилшуда аз ин баррасињо мушаххас шудааст, ки аз кулли Интернет беш аз 37 дарсади сайтњо дорои мавзўњои ѓайриахлоќї мебошад.
Шумораи сайтњои интернетии пешнињодкунандаи
бозињои онлайн дар тўли як сол 212 дарсад афзоиш ёфта ва сайтњои дорои бахшњои хушунатомез 10 дарсад
бештар шудааст, ки ин амр њушдоре барои истифодаи
бидуни назорати кўдакон аз Интернет аст. Бо тавауњ
ба ин, ки огоњии кўдаку наврасон барои дастрасии осон
ба ин сайтњо рўз ба рўз афзоиш меёбад, бояд диќќату
назорати оилањо низ барои роњ надодан ба вуруди фарзандон ба сайтњои номуносиби интернетї бештар гардад. Аз он о, ки донистани усулњои аввалияи муњофизат дар фазои маозї амри зарурї ба назар мерасад,
коршиносон ба њамаи хонаводањо риояи нуктањои зеринро тавсия намудаанд:
1. Ба мањалли ќарор додани компютер дар хона
диќќат кунем
Дар хонае, ки кўдакон ва наврасон зиндагї мекунанд, мањалли ќарор гирифтани компютери оила бисёр
муњим аст. Бинобарин бењтар аст, ки компютери хонаводагї дар мањалле аз хона ќарор гирад, ки ои
рафтуомади зиёди аъзои оила бошад ва шумораи соатњое, ки фарзандон бо ин компютер кор мекунанд, низ
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мањдуд бошад. Бењтар аст фарзандон итминон њосил
кунанд, ки дар системаашон воситањои назорати волидайн фаъол аст.
2. Якоя кор кардани аъзои оила барои мушаххас
кардани мањдудиятњо
Оилањо бояд даќиќан дар мавриди ин, ки, чи
чизњое муносиб њастанд ва чи чизњое номуносиб, тасмим гиранд ва дар ин кор фарзандон низ бояд иштирок
намоянд. Барои дуруст аном шудани ин кор ба вебсайтњои муносиб ва утоќњои чат4, ки барои мукотибаву
мусоњиба мувофиќ њастанд, тавауњ кунанд. Бењтар
аст, ки аз утоќњои чати назоратшуда истифода шавад ва
итминон њосил гардад, ки ба ѓайр аз ин мавридњо фарзандон аз дигар утоќњои чат истифода намекунанд. Зеро дар Интернет утоќњои чати зиёде њастанд, ки метавонанд дорои мавзўъњои номуносибе барои кўдакон
бошанд.
Хонаводањо
њамчунин
бояд
мамўи
мавзўъњоеро, ки фарзандон метавонанд ба сурати онлайн дар атрофи онњо бањсу суњбат намоянд, мушаххас
кунанд.
3. Дар оила дар мавриди риояи ќоидањои истифодаи
компютери хонагї њамдигарфањмї њосил шавад
Барои њамдигарфањмї дар истифода аз компютери
хонагї бењтар аст, ки мамўи ќоидањое орї карда шавад. Масалан, њама донанд, ки ваќте сайтњо калимаи
рамз(парол) ё шумораи телефон ё адреси истифодабарандаро дархост мекунанд, њаргиз ба он дархост посухи
мусбат надињанд ва рамз, шумораи телефон ва нишонии мањалли зистро фош нанамоянд. Ба ње вањ иттилоотеро, ки њувияти истифодабарандаро ошкор меначат - пойгоњ дар Интернет аст, ки одамон дар он бо якдигар дар
замони воќеї суњбат мекунанд.
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мояд, њамчунин тасвирњои номуносиб ё тасвирњоеро, ки
њувияти шахсро ифшо месозанд, њаргиз ирсол накунанд.
Њамчунин бар асоси ин ќоидањо ње гуна иттилоотеро ба бегонањое, ки ба тариќи онлайн бо онњо мулоќот мекунанд, ошкор нанамоянд. Њаргиз бо бегонањое, ки ба сурати онлайн ошно шудаанд, ќарори мулоќот нагузоранд ва њаргиз замимањои ирсолшуда аз
тарафи бегонањоро боз накунанд. Бењтар аст, ки ин ќоидањо барои корбурд ба хешовандону наздикон ва њамсояњову дўстон тавсия шаванд.
4. Насби барномањои амниятї
Оилањо бояд итминон њосил кунанд, ки барномањои амниятии мустањкаме доранд, ки системаашонро
дар баробари вирусњо, барномашиканњо ва барномањои
осусї муњофизат мекунанд. Ин барномањои амниятї
њамчунин бояд муњтаво, тасвирњо ва веб-сайтњои хатарнокро филтр кунанд. Барномањои амниятї бояд мураттаб тадид шаванд, зеро њаррўза тањдидњои тоза падид меоянд ва танњо барномањои амниятии тадидшуда
бо онњо метавонанд ба таври муассир муќобилат кунанд.
5. Аз воситањои назоратии волидайн истифода шавад
Бархе аз тавлидкунандагони барномањои амниятї,
илова ба ќарор додани вижагињои назоратї дар ин
барномањо, барномањои махсуси назорати волидайнро
низ пешнињод мекунанд. Дар баъзе кишварњо сохторњои
марбут ба амнияти иттилоотї барномањои филтри хонагиро ба сурати ройгон аз тариќи порталњои худ дастрас
мекунанд. Хуб мебуд, ки дар кишвари мо низ чунин
иќдомњое сурат гиранд.
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Ин гуна барномањо фарзандони оилањоро аз дастрасї ба муњтавои номуносиб, хатарњои шабакањои
итимої, афроди бегона ва дигар тањдидњои онлайн
барњазар медоранд. Албатта, ин барномањои амниятї
дорои мањдудиятњои хоси худ низ њастанд ва бењтар аст
волидайн худ шахсан кори фарзандонашонро дар Интернет назорат кунанд.
6. Афроди низоми онлайн бегона аст
Касе, ки вориди низоми онлайн мешавад, ин нуктаро ба хотир супорад, ки сарфи назар аз ин ки бо
дўстони дар Интернет пайдо кардааш чанд бор ва тайи
чанд муддат ба сурати онлайн мулоќот кардааст,
онњоро намешавад њамчун ошноёни боэътимод ва шахсияти онњоро њамчун шахсияти воќеї ба њисоб овард.
Зеро барои онњое, ки дар Интернет ба тарзи онлайн
суњбату мулоќот ва худмуаррифї мекунанд, дурўѓ
гуфтан кори бисёр маъмулї аст. Њамчунин кўдакону
наврасон бояд донанд: фарде, ки вонамуд мекунад њамсинни онњост, метавонад намояндаи њар синне бошад.
Бо тавауњ ба ин ки кўдакону наврасон ба сабаби
бетарибагию зудбоварї ва тасаввури нодуруст аз зиндагї
метавонанд фирефтаи хушсуханиву изњори дўстии ошноёни номушаххаси интернетї шаванд, ба оилањо тавсия мешавад, ки дохили сайтњои воридшудаи фарзандон гардида, сабти вуруди онњоро тафтиш кунанд, то итминон
њосил намоянд, ки муколамањои номуносибе рух надода ва
тасвирњои ѓайриќобили ќабуле ирсол нашуда бошанд. Волидон бояд муколамањои онлайни фарзандони худро баррасї кунанд, то хотирамъ шаванд, ки онњо дар маърази
хатари афроди номуносиб ќарор надоранд.
7. Волидайн бояд бо кўдакони худ суњбат кунанд
Падарону модарон бояд огоњ бошанд, ки фарзандонашон бо афроди аз синну соли худашон калон дар
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Интернет иртибот барќарор накунанд. Ба њамин иллат
ба волидайн тавсия мешавад, ки бо фарзандони худ дар
хусуси ањамияти њифзи амният дар Интернет суњбат кунанд ва барои онњо тавзењ дињанд, ки барномањои амниятї на аз рўи беэътимодї ба фарзандон, балки барои
пешгирї аз нуфузи харобкунандањои компютери онњо
насб карда шудаанд.
Волидон барои фарзандони худ дар бораи ањамияти ифшо накардани иттилои шахсї дар Интернет
суњбат кунанд ва гўянд, ки набояд дар бораи мањалли
зиндагї ё мактаби худ ба дигарон иттилоъ дињанд.
Падарону модарон кўдаконашонро водоранд, ки
онњо пурсишномањои онлайнро бидуни њузури волидайн пур накунанд ва барои устуўи маводу матолиби
муносиби хурдсолон пойгоњњои устуўии махсуси
кўдаконро, монанди Kids ва Yahoo, ба онњо нишон
дињанд. Барои фарзандони калонтар низ дар мавриди
вирусњо, осусафзорњо ва харобкунандагони барномањо
ва тарзи кори онњо суњбат карда, ба онњо чї гуна сурат
гирифтани дуздии њувиятро шарњ дињанд. Барои онњо
тавзењ дода шавад, ки њар њодисаеро, ки ба компютер
пеш меояд, мешавад баррасиву пайгирї кард. Кўдакон
бояд мутмаин бошанд: дар сурати рух намудани њолатњое, ки худи кўдакон ба бартараф кардани оќибатњои онњо ќодир нестанд, волидон њатман кумак
хоњанд кард.
8. Падарону модарон огоњиашонро афзоиш дињанд
Волидайн бояд дарк кунанд, ки њарчи бештар донанд, аз амнияти бештаре бархўрдор хоњанд буд. Барои
ин манзур бояд ба ахбори амниятї ва тадидкунандањои амниятї тавауњ кунанд, маќолањои марбут
ба ин мавзўъро хонанд ва бо коршиносон машварат
намоянд.
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Хулоса, Интернет дар моњияти худ бавуудоварандаи мушкилоти итимої нест, балки тавауњи афродро алб мекунад, ки мушкилоти итимої дорад,
аммо барои он роњи њалле пайдо намекунад. Аз сўи дигар, Интернет фаќат мањдуд бо анбаи мазкур нест ва
њамон тавре ки гуфта шуд, таъсирњои рафториву амалии бисёреро, аз умлаи пархошгарї, тундравї, бадбиниву хушунат ба кўдакону наврасон, бар ой мегузорад. Агар аз ониби волидайн аксуламале сурат нагирад, ин тундравию бадбиниву хушунат батадри ба
одати њаррўза ва узъи рафтори њамешагии кўдакону
наврасон табдил мегарданд.
Ба њар њол, ба назар мерасад, ки дар сурати назорати иддї ва њузури волидайн њангоми истифодаи
кўдакону наврасон аз Интернет на танњо метавон
таъсирњои манфии онро коњиш дод, балки фазои истифодаро ба самти њадафманду арзишманд њидоят намуд
ва шабакаи ањониро дар ростои баланд бардоштани
сатњи донишу ахлоќи кўдакону наврасон истифода
кард.
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ВАЗИФАЊО, НАЌШЊО ВА
МАСЪУЛИЯТЊОИ НИЊОДЊОИ
ИЉТИМОЇ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОЌЇ
Дар Тоикистон дар даврони истиќлол дар роњи
тањкими рукнњои давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї иќдомњои муассир ба вуќўъ пайваста, низоми сиёсиву амъиятии сифатан нави мутобиќ ба арзишњои демократї ва омеаи шањрвандї беш аз пеш тавсеа пайдо
мекунад.
Дар тўли ин даврон дар соњаи таълиму тарбия низ
корњои зиёди муфиде ба аном расонида шудаанд. Бавижа дар дањ соли охир дар ин бахши муњими итимої
ислоњоти иддї сурат гирифтааст. Барномањои махсусе,
ки оид ба орї намудани низоми нави тањсили миёнаи
умумї, ворид сохтани технологияњои нав дар араёни
таълим ва истифодаи усулњои замонавї ќабул шудаанд,
барои мутобиќ гардидани сатњу сифати дониши хонандагон ба талаботи меъёрњои ањонї заминаи мусоид
фароњам меоваранд. Худи ин воќеият, ки соњаи илму
маориф дар сиёсати давлатии кишвар яке аз самтњои
калидї эътироф шудааст ва маблаѓгузории соња њамасола ба таври назаррас афзоиш меёбад, далели равшани
тавауњ ва ѓамхории давлат ба ин соњаи муњими омеа
мебошад.
Президенти Љумњурии Тоикистон Эмомалї
Рањмон соњаи таълиму тарбияро «омили асосии тањкими давлат ва наоти миллат» номидааст. Таълиму тарбияро омили асосии тањкими давлат ва наоти миллат
тавсиф намудани Сарвари давлат бар пояи ин фалсафаи
зиндагї ќарор гирифтааст, ки танњо инсонњои соњибмаърифат, огоњу худшинос ва дорои ахлоќи неку
маънавиёти баланд метавонанд њувияти миллї ва ар96
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зишњои фарњангиву ахлоќии халќи худро њифз созанд
ва ба ин васила ойгоњи вижаи миллатро дар арсаи
ањонї муайян намоянд. Дар баробари ин Президент
Эмомалї Рањмон таъкид мекунад, ки њадафи асосии ислоњоти низоми маориф фаќат бењтар кардани сифати
омўзиши донишу маърифат набуда, пеш аз њама, таќвияти одобу ахлоќ мебошад.
Тавауњи хосаи Эмомалї Рањмон ба тарбияи
ахлоќї аз ин низ бармеояд, ки дар суханронии худ дар
сессияи генералии XXXIII ЮНЕСКО дар моњи октябри
соли 2005 пешнињод кардааст, ки яке аз солњо «Соли
ахлоќи њамида» эълон гардад ва дар тўли он усулњои
бењтарини ахлоќи умумиинсонї таблиѓ карда шаванд.
Зикри ин нукта муњим аст, ки Президент Эмомалї
Рањмон дар њар малису машварати сатњи баланди
давлатї, дар мулоќоту дидорњо бо олимону омўзгорон,
ањли зиё, занону духтарон ва авонони кишвар аз ањамияти тарбияи ахлоќї дар парвариши насли наврас сухан ба
миён меоварад ва роњу равиши дурусту самарабахши
коргирї аз ин фароянди шахсиятсозро нишон медињад.
Сарвари давлат барњаќ тарбияи ахлоќиро муњимтарин бахши низоми омўзишии кишвар медонад. Зеро
ахлоќ яке аз анбањои табиии њаёти инсон аст. Њамон
тавр ки инсон барои парвариши исми худ ба њавою ѓизо
ниёз дорад, ба ахлоќ њам ниёз дорад. Ахлоќ шинохти
огоњонаи вазифањо, масъулиятњо, шевањои пиндору
гуфтору кирдори фард дар омеа мебошад. Мењвари
ахлоќ хидмат ба халќ аст. Ва мусаллам аст, ки фароянди
муњиме чун ахлоќро, ки худаш мактаби асолати арзишњои миллї аст, волотарин ормони миллии тарбия дар
кишварамон ќарор дињем. Аммо, мутаассифона, имрўз
тарбияи ахлоќї бо мафњуми умумии таълиму тарбия
омехта шудааст, њол он ки тарбияи ахлоќї бояд њамчун
фароянди мустаќил асосу пояи фаъолияти низоми
омўзишу парваришро ташкил дињад.
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Њар ќадар дар бораи зарурати тарбияи ахлоќї сухан гўем, њамон бештар чунин андеша ба зењнамон роњ
меёбад: мо њанўз дарк накардаем, ки имрўзњо њувияти
фарњангии бисёре аз наврасону авонони кишварамон
дар вазъияти мубњаму њассос ва дар маърази чолишњои
иддии фарњанги бегонагон ќарор дорад, бисёре аз
наврасону авонон ба далели ин чолишњо гирифтори
хурофапарастї, костагии эътиќод, истеъмолгарої, лаззатўї, беќайдиву бебандуборї шудаанд. Дарк накардаем, ки хатарноктарин ва харобиовартарин осебњо ва
офатњо барои њар омеае – чи куњанбунёд ва чи навин –
табоњї ва фурўпошии бунёдњои ахлоќї аст. Ба умќи суханони Президент Эмомалї Рањмон, ки ба сифати
њушдор баён намудааст, - «агар мо имрўз насли дорои
ахлоќи њамида ба камол нарасонем, фардо омеа ба
мушкилоти сангини итимоиву фарњангї дучор меояд»
- пай набурдаем. Агар дарк карда бошем ва пай бурда
бошем, чаро аз тањияву тасвиби њуати воќеан муњими
«Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тоикистон» фаротар нарафтаем. Масалан, дар вазъияте, ки
дар омеа, ба иллати омилњои муайяни дар ин сањифањо
борњо зикршуда, арзишњои маънавию ахлоќї торафт
камањамият мешаванд, дар муњимтарин санадњои соњаи
таълиму тарбия – Ќонуни Љумњурии Тоикистон «Дар
бораи маориф» ва «Барномаи давлатии рушди маорифи
Љумњурии Тоикистон барои солњои 2010 –2015» мафњуми «тарбияи ахлоќї» умуман вууд надорад…
Сухани тозае нахоњем гуфт, агар гўем, ки мо имрўз
ба як низоми таълиму тарбияи воќеан миллї, низоме,
ки устувор бар пояи ахлоќ бошад, ниёзманд њастем.
Фароњам овардани заминањои лозим барои бењбудии
бештар бахшидан ба саломати ахлоќии омеаи Тоикистон, аз умла демократї кардани тамоми њавзањои
зиндагии итимої ва ба њайси меъёр ќарор додани фазилатњои инсониву ахлоќї дар робитањо ва муноси98
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батњои фардиву итимої, аз умлаи появу асоси ин низом бояд ба шумор равад. Зеро дар ин марњалаи њассоси таърихї, ки вазифаи асосии тамоми афроди омеа
тањкими дастовардњои истиќлол аст, натиаи талошњои
мо на танњо бояд дастовардњои сиёсиву иќтисодї, балки дастовардњои ахлоќиро низ ба дунбол дошта бошад.
Танњо дар ин сурат мо ба њадафњои истиќлолияти воќеї
ва давлатдории миллї пирўзмандона даст хоњем ёфт.
Тарбияи
ахлоќию
маънавии
шањрвандони
Тоикистон ин маънову моњият ва шарти асосии
пешрафтњои сиёсиву иќтисодиву итимоии омеа мебошад. Тавсеаи кишвар аз тарбияи насли наврас оѓоз
мегардад, зеро танњо насли наврасе, ки дорои маърифати баланд ва тафаккури созандаву ахлоќи њамида аст,
метавонад тавсеаро аном дињад.
Давлат дар фароянди таълиму тарбия наќши марказї дорад ва тавассути маќомоти ќонунгузорї ва
ироия заминањои меъёриву њуќуќї ва амалии фаъолияти соњаи таълиму тарбияро таъмин менамояд ва бо
тањияву тасвиби ќонунњову ќарорњо ва барномањову
консепсияњо роњу равиши дурусту самарабахши
омўзишу парваришро таъйин месозад. Давлат њамчунин ба манзури бењтар намудани вазъи итимоии кормандони соњаи маориф бо роњи баланд бардоштани
маоши онњо мунтазам ѓамхорї мекунад. Наќши асосї
дар ин фароянд, албатта, ба мактаби тањсилоти умумї
таалллуќ дорад. Мањз мактаб бахши калидии раванди
такомули маънавию ахлоќии шахсияти шањрвандон мебошад. Вале, бо ин њама, дуруст нахоњад буд, ки кори
тарбияи ахлоќї фаќат ба дўши нињодњои тарбиявї гузошта шавад. Дар њалли масъалаи печидаи тарбияи
маънавию ахлоќї ба хотири таќвияти омўзањое, ки дар
мактаб ба насли наврас талќин мешаванд, њамаи
нињодњои омеа бояд сањм гузоранд. Яъне ба ирои
муваффаќомези фароянди тарбияи миллї ва расидан ба
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њадафи омўзишу парвариши ахлоќии насли наврас
танњо бо талоши якоя, њамоњангии фаъолиятњо ва
масъулиятпазирии њамаи сохтору маќомоти давлатї,
нињодњои мухталифи итимої ва афроди фаъоли омеа
метавонем даст ёбем.
Хулоса, тарбияи сањењ, шукуфо кардани истеъдодњо ва ба сўи камол њаракат додани насли наврас
вазифаи нињодњои тарбияї – аз хонавода гирифта, то
донишгоњњо – ва тамоми равшанфикрони омеа мебошад. Дар ин миён тарбияи чунин шањрвандон вазифаи
давлат, омеа ва оила аст ва муњимтарин конунњои тарбия хонавода ва мактаб мебошанд.
Бо тавауњ ба наќши муњими тарбияи ахлоќии
насли наврас, дар ин бахш вазифањо, масъулиятњои
нињодњои тарбиявї ва наќши оила, волидайн, мактаб,
муаллимон ва дигар нињодњоро дар тарбияи неку
сањењи ахлоќии кўдакон баррасї менамоем.
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ТАРБИЯИ ФАРЗАНДИ НЕК
Љойгоњи падару модар дар хонавода
Аз он о ки асли вууди њар инсоне аз падару модар аст, метавон гуфт, ки дар миёни пайвандњои хешовандї ње кас ба андозаи падару модар ба инсон наздик
нест. Ин ду мавуди мењрубон ба фарзандони худ аз
даврони кўдакї то замони тавонмандї ёрї мерасонанд
ва њамаи имкониятњои худро саховатмандонаву бериё
нисори онњо мекунанд. Бинобарин наќши њаётиву арзишманди падару модар дар парваришу рушди фарзанд
бар касе пўшида нест ва бар фарзандон лозим аст, ки ба
ќадри зањматњои падару модари худ бирасанд.
Падару модар дар тамоми дину мазњабњо ва
таълимоти тарбиявии дунявї ойгоњи вижа доранд ва
аз эњтирому гиромидошти бузург бархўрдор њастанд.
Ва бо ба таври пайваста зикр намудани маќому манзалати волои волидайн инсонњоро талќин мекунанд, ки
аз эњтироми падару модар ва некї ба онњо ба ѓафлат
намонанд.
Њар як аз падару модар дар сохтори оила аз ойгоњи хосе бархўрдоранд. Онњо бо тавауњ ба мавќеияташон дар муњити хонавода наќшњои гуногун ва дар
айни њол мукаммалро ифо мекунанд. Дар ойњое њузури
модар бузургтар ва дар мавридњое њузури падар муассиртар аст. Ба њар њол онњо метавонанд ба таври муштарак низ ба муносибатњои оилавї таъсир гузоранд. Дар
сохтори як хонаводаи комил, яъне хонаводаи ташкилшуда аз падару модар ва фарзандон, маъмулан падарон ноновари оила њастанд ва масъулияти таъмини
харооти рўзгор ва ниёзњои иќтисодии хонавода бар
уњдаи онњо мебошад. Агарчи имрўзњо - ба иллати душвории зиндагї - занон низ дўш ба дўши мардон дар
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пўшондани бахше аз хароотњои зиндагї сањм мегиранд, аммо мардон ваќти бештареро дар кори ба даст
овардани маош сарф мекунанд. Ин амр мумкин аст сабаби камањамият шудани робита миёни падарону фарзандон шавад.
Падар, њамчун намоди иќтидор дар оила, дар тарбияи равонию ахлоќии фарзандон наќши муњим дорад.
Падар метавонад роњнамои фикрии хубе барои писар
бошад. Ў метавонад писарро барои ифои наќшњои мардона тарбия кунад. Бар пояи тањќиќоти аномшуда аз
ониби коршиносон, писарњо аз синни сесолагї
мекўшанд рафтори худро монанди рафтори падар кунанд. Писар ба муњаббати падар ва эњсоси њамдигарфањмї бо ў ниёзманд аст. Падарон аз тамоили писарон
барои таќлид кардан аз онњо дар тарзи роњ рафтан ва ё
либос пўшидан ва суњбат кардан бояд истиќбол кунанд.
Ин таќлидњоро набояд накуњиш кард. Таќлиди гуфтору
рафтори падар мумкин аст ба ёдгирии арзишњо ва
анъанањои итимої аном гирад. Бењтарин робитаи
байни падару писар бар пояи дўстиву самимият шакл
мегирад. Робитаи наздик ва самимии писар бо падар ва
њимоятњои фикрии ў сабаб мешаванд, ки писар эњсос
кунад, ки аз такягоњи устуворе бархўрдор аст. Албатта,
дар ин њимоятњо набояд зиёдаравї шавад, зеро фарзанд
шахсияти вобаста пайдо мекунад.
Робитаи падарон бо духтарон низ аз ањамияти хосе бархўрдор аст. Духтар марди ормониашро аз тариќи
падар шиносої мекунад. Рафтори падар бо њамсараш
наќши зиёде дар нигоњи духтар ба зиндагии муштарак
дар оянда дорад. Духтароне, ки рафтори эњтиромомези
падар бо модарро дар хона мебинанд, аз издиво ва
ояндаи худ тасвири мусбате дар зењн хоњанд дошт. Падарон метавонанд роњнамои фикрии хубе барои духтари худ бошанд. Падар бояд ба духтар муњаббат кунад,
ўро дўст дорад ва ин дўстиро ба сурати ошкор иброз
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намояд. Ин муњаббатварзї дар рушди равонии духтар
бисёр муассир аст. Бархе аз пажўњишњо нишон додаанд,
ки агар миёни падару духтар мењрубониву муњаббат
набошад, ин вазъ боис мегардад, ки замина барои бисёре аз лаѓзишњову каравињо фароњам гардад.
Дар мавриди наќши модар дар хонавода бояд
гуфт, ки модар муассиртарин омили тарбия ва таъминкунандаи саломати рўњї, равонї ва исмонии фарзандон аст. Наќши асосии модарон дар тарбия мўиб
шудааст, ки дар меъёрњои ахлоќии мо ба модарон тавауњи хосе шавад. Муњаббати модар ба фарзанд
чунон таъсиргузор аст, ки ње чизе наметавонад ои
онро гирад. Навозиши модар яке аз ѓизоњои рўњии
кўдак аст ва модар бояд ба андозаи лозим фарзанди
худро аз ин ѓизои рўњї бањраманд созад. Модар аз нигоњи равониву эњсосї саршор аз муњаббат аст ва тавоноии вижае дар ибрози мењрубониву муваддат дорад.
Агар аз ин тавоної дуруст истифода шавад, дар тањкими пайвандњои хонаводагї ва чигунагии шаклгирии
робитањои итимоии фарзандон наќши созандае хоњад
дошт. Модарон, бавижа дар иртибот бо духтарон, аз
коркардњои таъсиргузори тарбиявї бархўрдоранд. Равоншиносон муътаќиданд, ки парвариши сифатњое, аз
ќабили итминон ба хештан, иззатмандї, худбоварї, бар
уњдаи модарони хирадпешаву андешаманд аст. Чаро ки
ин нисоркунандагони муњаббат аз тариќи масире, ки бо
мењри худ роњи пурфарозу нишеби тарбияро њамвор
мекунанд, гоње тундхўињо ва пархошгарињои писаронро
дар як суњбати содаву оромбахши худ фурў менишинанд. Модарон, ба далели мењрубонии зиёд, ба гилањову мушкилињои фарзандон бењтар тавауњ мекунанд ва роздорони боэътимод дар хонадон њастанд. Ба
илова, модарон - дар заминаи сармашќи рафтору
гуфтор ва иффату покдоманї будан ба духтарон наќши бисёр муассир доранд. Пайванди исмиву
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рўњиву равонии духтар ба модар бештару амиќтар аст.
Духтар наметавонад худро удо аз модар тасаввур кунад ва зиндагии бидуни модар барои ў мушкилоти
рўњиву равонї ба бор меоварад.
Модар мањрами асрори духтар аст. Чун балоѓати
ў зудтар аз писарон аст, ба ночор ниёзи шадиде ба њамдиливу самимият бо модар дорад ва аз назари муњитї
њам пайванди духтар бо модар бештар аз падар аст. Ба
њамин сабаб дар парвариши равонии духтарон бояд дар
онњо масуниятеро эод кард, ки - дар баробари нобасомонињо, рафторњои ѓайриахлоќї ва найрангбозињои
маккоронаи авонони беадаб - дар омеа шахсияту
њувияти худро аз даст надињанд.
Аз ин рў, волидайн ва, пеш аз њама модарон, дар
равиши тарбиявии худ, илова ба муњаббат варзидан ба
фарзандон, аз хатарњои эњтимолие, ки дар њар омеа бо
њар касе метавонанд рух дињанд, бо истифода аз намунањои воќеиву таърихї ба онњо дарси рафтору одоби
писандида дињанд, то дар идомаи роњи худ дучори сустию лаѓзиш нашаванд, шахсияту матонати худро њифз
кунанд ва ба њамнавъони худ дар рафтору одоб намунаи ибрат бошанд.
Наќши модар
дар тарбияи кўдак
Падару модар вазифа доранд, ки бо фарзанди хеш
рафтори шоиста дошта бошанд. Онњо, монанди як
боѓбон, ин навнињолро парвариш дода, дар њадди тавони худ ўро аз офатњову газандњои моддию маънавї
њифз намуда, истеъдод ва созандагињои ўро шукуфо
сохта ба самар мерасонанд. Дар ин миён модар наќши
њассостар ва фавќулодаеро бояд ифо кунад, заминаро
барои таќвият ва рушди шахсияти кўдак омода созад ва
ўро њамоњанг бо рушду такомули исмонї ба рушду такомули итимої, фарњангї ва, аз њама муњимтар, рушду
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такомули аќлонї њидоят намояд. Иффат, покдоманї,
таќвою хештандории модарон метавонанд онњоро дар
ин маврид муњим ёрї кунанд ва фарзандонашонро аз
фосидињое, њамчун риё, дурўѓ, нифоќ, кинаварзї ба
њамнавъ ва дигар хислатњои зишт, дур намоянд.
Покдоманию таќвои модар таъсири босазое дар
ранги инсоният гирифтани кўдак дорад. Шуоату
шањомати рўњї, њаќдўстї, њаќўї, ниятњои нек, андешањои поку виќору матонат аз умлаи таъсиру баракоти иффату таќвои волидайн мебошанд.
Дар муњити оила ва омеа барастатарин наќши
модар наќши тарбиявии ўст. Ањамияти ин наќш аз он
о равшан мешавад, ки кўдак нахустин бор дар оѓўши
модар ќарор мегирад ва одобу ахлоќ ва русуми итимоиро аз ў меомўзад. Кўдак аз домани модар ёд мегирад, ки чї гуна бо дигарон рафтор намояд ва чї гуна бо
онњо бархўрд дошта бошад. Чигунагии рафтори модар
ба кўдак дар шаклдињии сохтори шахсиятии ў таъсири
чашмгир дорад. Аз ин рў, коршиносони масъалањои
таълиму тарбия бар наќши модар дар тарбияи фарзанд
њамвора таъкид медоранд.
Наќши модар дар тарбияи ахлоќии фарзанд бар
њамагон равшан аст ва ниёзе бар баён надорад, зеро
модар намоди рафториву ахлоќї барои фарзанд аст.
Њар кори андаку бузурге, ки аном медињад, дар кирдору тарзи рафтори фарзанди ў бо дигарон таъсир
мегузорад. Модар бо рафтори намунавии худ инсон
мепарварад, фарзандро аз олами нопокињо, њасадњо,
кинањо ва разилињои ахлоќї дур месозад ва дар дилаш
мењру сафо ва хайрандешї нисбат ба атрофиён падид
меоварад. Модар сарчашмаи фазилатњову хубињост, ў
дар муњити хона метавонад дарси ростиву дурустї ба
фарзанд дињад ва аз кўдаки заифу нотавон шахсияти
тавонои илмиву ахлоќї созад ва ба хидмати омеа фиристад. Ва, баръакс, агар модар ба вазифаи хеш амал
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накунад ва дар баробари чашмони кўдак даст ба
рафторњои номуносибу ношоиста занад, табиист, ки
кўдак аз ў ибрат мегирад ва дар натиа мумкин аст беодобу бешахсият тарбия шавад.
Фарзандони солим, хушному бошахсият аз доманњои солиму пок падид меоянд. Фарзанде, ки дар домани поку бофазилат рушд меёбад, заминањои мусоид
барои соњиб шудан ба сифатњои некро дорад, вале агар
дар муњити фосид парвариш ёфта бошад, заминањои
ирсї боздорандаи рушду тарбияи хуби кўдак мегарданд.
Ислоњи ихтилофњои хонавода
Яке аз омилњое, ки дар заминасозї барои тарбияи
фарзандон муассир аст, талош барои пешгирии ихтилофот ва аз њам пошидани оила аст. Љанолу кашмакаш дар даруни хонавода ва дар байни волидайн, бидуни шак, таъсири ногувор дар рўњу равони кўдак доранд
ва фарзандонро дар масири осебњову носозгорињои
итимої ва фардї ќарор медињанд. Кўдакон зотан ба
оромиву субот дар хона майл доранд ва волидайн метавонанд бо ба кор гирифтани равишу усулњои хосе ин
оромиву суботро эод кунанд.
Дар рафтори тарбиявї ва маниши ахлоќї талош
барои ислоњи носозгорињо ва рафъи ихтилофњои дохилии хонаводањо ќобили тавауњ мебошад. Волидон
бояд дар пеши фарзандони худ аз гирудор ва низову
ихтилоф парњез намоянд. Зеро кашмакаш ва муодилаи
падару модар мўиби заминасозї барои носозгорињои
фарзандонашон мегарданд.
Дар ин гуна маврид бењтар аст, ки:
− падару модар барои барќарории оромиш дар
њузури кўдакон аз сарзаниши якдигар худдорї
намуда, аз низову идол парњез кунанд;
− волидон набояд фазое ба вууд оваранд, ки фарзандон мабур шаванд ба ќазоват дар мавриди
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−
−
−

−

падару модарашон шаванд ё хоњанд яке аз
онњоро онибдорї кунанд, балки бояд муњаббатро дар дили фарзандон афзоиш дињанд;
волидон дар нишастњои оилавї аз матлабњое, ки
рўњи њирсу тамаъ ва бадгўї аз дигаронро дар
фарзандон талќин мекунанд, худдорї намоянд;
усули рафтори байни падару модар бояд бар асоси хушбинї ва њусни эътимоду боварї бошад;
ба њамдигар бо калимањои эњтиромомез муроиат намоянд, бо суханњои мењрубононаву
муњаббатомез бо њамдигар суњбат кунанд ва аз
суханони зишту тавњиномез ва кинаовар парњез
кунанд;
дар њузури фарзандон аз мушкилоти зиндагї
шикоят накунанд ва аз баррасии масъалањое, ки
ѓолибан ва ба таври нохудогоњ дар зиндагї ба
фарзандон назари манфї талќин мекунанд,
парњез намоянд.

Эоди муњити осудаву бонишот
Муњити тарбия бояд фазои бонишоту дилангезе
бошад, то имкони он пеш ояд, ки волидон фарзандонро
ба таври шоиста тарбия намуда, онњоро ба ќуллањои
баланди ифтихору саодат расонанд. Асосан кўдакон –
бар асоси фитрати табиии хеш – ниёзманди гармтарин
ибрози муњаббат ва бонишоттарин конунњои оилавї
њастанд. Онњо дўст медоранд, ки дар оѓўши мењрубониву муваддат ой гирифта, доимо хушу хурсанд бошанд.
Њастии фарзандон омезае аз муњаббатхоњї ва шодиталабї аст. Мураббиёни соњибмаърифат ва волидайни
огоњ – бо истифода аз шодињои сањењ ва саргармињои
солим – муњити бонишоту дилангез ба вууд оварда, ба
ин васила дили фарзандонро ба даст мегиранд ва
онњоро ба сўи рафторњои матлубу хислатњои сутуда
рањнамун месозанд.
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Тарбия дар омеаи имрўзї
Имрўзњо мавзўи тарбия дар омеањо ва хонаводањо муњимтарин мавзўи мавриди тавауњ аст ва њар
падару модар орзу мекунанд, ки фарзандони худро
тибќи рањнамудњои сањењ ва усулу арзишњои олї тарбия
кунанд ва дар нињоят фарзанди рушдёфтаю коромад
дошта бошанд. Њадафњои таълиму тарбия яке аз
муњимтарин талошњои ањонї низ аст. Созмони Милали Муттањид њадафи таълиму тарбияро дар банди 2
моддаи 26 Эъломияи ањонии њуќуќи башар чунин
муќаррар намудааст: «Маќсади таълим бояд рушди
њамаонибаи шахсияти инсон, афзоиши эњтиром ба
њуќуќу озодињои инсон бошад. Таълим бояд ба њусни
тафоњум, бурдборию дўстии миёни тамоми миллатњо,
гурўњњои нажодї ва мазњабї ва њамчунин ба вусъати
фаъолияти Созмони Милали Муттањид дар роњи њифзи
сулњ мусоидат намояд». Ва дар банди 3 моддаи мазкур
омадааст: «Волидайн дар бобати интихоби навъи
таълим барои фарзандони хурдсол њаќќи аввалият доранд».
Аъзои оила
Оила аз муњимтарин омилњои наќшофарин дар арсаи тарбия аз назари ворисият ва муњит аст. Муњимтарин њадаф аз ташкили он тавлиду парвариши насли нав
ва њидояти он ба сўи њадафњои олии тарбиявї аст. Оила
конуни муќаддасест, ки дар партави пайванди бомењрумуњаббати зану мард поягузорї мешавад ва бо
падид омадани фарзанд илваи тоза ба худ мегирад.
Натиаи ин пайванд фарзандонанд, ки њар кадом мумкин аст бар асари таъсиргузории хонавода дар оянда
сарбор ё узви фаъоли омеа мешаванд. Равоншиносони
итимої оиларо яке аз посдорони осори тамаддуну
фарњанги омеањои гуногуни инсонї медонанд.
Муњимтарин рукни оила падару модар њастанд. Наќши
108
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

посух ба пайомадњои манфии ањонишавї

волидон дар такомули фарзанд аз ду ињат ќобили баррасї аст:
Падари солењ
Падар, ки рукни муњими оила аст ва њамчун омили
муњитиву ворисиятї наќш ифо мекунад, бояд дорои
шахсияти шоиста, сифатњои хуб ва ахлоќи писандидаву
неку бошад. Оилаи асил замоне метавонад дар оѓўши
худ фарзандони шарофатманду бофазилат бипарварад,
ки роњбари он хонадон дучори табоњиву фарсудагии
маънавї нашуда бошад ва покизагии ахлоќии хонаводагии худро, ки сармояи шарафу иззати он оила аст,
монанди гавњари гаронбањое дар муњити хонавода њифз
кунад. Аммо сустии пояњои маънавию ахлоќии падар,
монанди бемории саратон, бар пайкари оилаи асилу
наиб пана мезанад ва решањои фазилату шарофатро
яке аз паси дигар аз байн мебарад.
Агар падар, ки барои њар хонавода роњбари оила
мањсуб мешавад, фарди боандешаву солењ бошад,
њамсар ва дигар аъзои оиларо дар партави мењру
муњаббат ќарор медињад, бар асари шоистагињои
маънавии хеш конуни хонаводаро ба муњити осудаву
босафо табдил мекунад ва заминаи рушду тарбияи фарзандони боодобу масъулиятпазирро фароњам меоварад.
Падар дар конуни хонавода наќши роњбарї дорад ва
устуворкунандаи амният, ќонунмандї, адолат ва назм
дар оила аст. Ў дар мавриди ба вууд омадани њар гуна
хавфу њарос паноњгоњи аъзои хонавода мебошад. Падар
барои рафъи њамаи ниёзњои хонавода, аз умла ниёзњои
молї, дар њадди имкон мекўшад.
Ў метавонад мушкилоти фарзандонро њал намояд
ва ба онњо эътимоду итминон дињад. Дар айни њол решаи бисёре аз исёнњо, лаѓзишњо ва гироишњои нописанди кўдак аз рафторњои хашмгин ва зулму ситами падар ба вууд меояд. Кирдору рафтори тањќиромези па109
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дар дар роњбарї бар оила ва табоњии ахлоќии ў боиси
падид омадани осори номатлуб ва пайомадњои манфї
дар вууди фарзандон хоњад шуд.
Наќши модари шоиста
Модар – рукни дигари оила – наќши ќобили тавауње дар рушду шукуфоии истеъдодњо ва созандагињои фарзандон дар муњити хонавода дорад, ба
андозае, ки яке аз омилњои саодат ва ё бадбахтии њар
инсоне дар гарави вазъу њолати модар дар даврони
бордорї аст ва оѓози некбахтї ва ё ба пастї гироидани
афрод ба он даврон марбут мебошад.
Модар – њамчун намоди мењру муњаббат – дар шаклгирї ва рушди шахсияти рўњї ва исмонии кўдак
бештарин асарро дорад. Бавижа дар нуњ моњи даврони
њомилагї ва айёми ширдињї, ки фарзанд дар оѓўш ё канори ўст, сохтори равонї ва ахлоќии кўдак – њамзамон
бо парвариши исми ў – дар њоли рушд аст ва модар
асоситарин манбаи ѓизои рўњиву исмї, мањрами роз ва
паноњгоњи кўдак ба шумор меравад.
Баъд аз синни омўзиш модар боз њам наздиктарин
ёр ва мањрами асрори фарзандон дар сахттарин
лањзањои зиндагї аст ва муассиртарин намоди мавриди
назар барои онњост. Фарзанд дар синни хурдсолї дар
сояи модар роњ меравад ва розњои зиндагии хешро
кашф мекунад ва ањону атрофи худро дар партави
роњнамоињои модар мешиносад.
Дар бораи ин пурсиш, ки оё коркунии модарон
дар берун аз хона созанда аст ё зиёновар, авоби
ќатъиву равшане наметавон дод. Мизони таъсири
фаъолияти мењнатии модарони коркун бар фарзандон
робитаи наздике бо вижагињо, нигаришњои итимої,
шароити мавуд дар хона ва амъият, инсу синни
кўдак ва низ бо сабаби коркунии модар дорад. Мушоњидањо нишон медињанд, ки модарони коркун ваќти
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нињоят камеро бо фарзандони худ мегузаронанд ва, чун
аксар ваќт, аз кори корхона ё идора ва масъулиятњои
хона хаста мешаванд, наметавонанд фарзандони худро
ба таври бояду шояд таълим дињанд.
Дар мамўъ, метавон гуфт, ки сарфи кор шудани
тамоми ваќти модарон ба таври ќатъї таъсироти номатлубе ба рушди кўдак, бавижа ба рушди равонии ў,
бар ой мегузорад. Хонадории модарон низ њангоме
метавонад равиши тазминшудае барои тарбияи солиму
шоистаи кўдак ба њисоб ояд, ки модарон аз муњити хона робитаи хешро бо кўдак њифз кунанд ва нисбат ба
умури тарбиявии онњо эњтимом варзанд.
Ин ки баъзе аз коршиносон дар хона аном додани кори корхонаро, аз ќабили корњои бофандагї,
дўхтани либосњои миллї, борпўшу рўймол ва ѓайраро
барои модарон бењтар мешуморанд, шояд ба ин далел
бошад, ки ин корњо, аз сўе, корњои ором њастанд ва аз
тарафи дигар, аном додани кор дар муњити хона барои
тарбияи мењнатдўстии фарзандон хеле муњим мебошад.
Дар ин робита бояд гуфт, ки тарбияи мењнатдўстї дар
кўдакон фароянди печида, доманадор ва, бидуни гумон,
хеле муњим мебошад. Инсоне, ки њанўз аз овони кўдакї
ба мењнат одат кардааст, бо мушкилот ва чолишњои
зиндагї, ки дар умри худ бо онњо бархўрд мекунад,
осонтар мутобиќ мегардад.
Падару модар набояд фикр кунанд, ки кўдаконашон њанўз барои кор кардан ва ба онњо додани дарсњои
мењнатдўстї хурдсол њастанд. Мањз чунин аќида дар миёни падару модарон аќидаи ѓалати роитарин аст. Зеро
њар ќадар кўдак зудтар ин фањмишро, яъне мењнатдўст
буданро аз бар кунад, ба њамон андоза вай аз одати танбалї бегона мешавад. Агар мо чунин фурсатро њангоми
хурдсолии кўдак аз даст дињем, баъд мумкин аст њаргиз
натавонем онро пайдо кунем ва ба мењнатдўст тарбия
кардани фарзанди худ муваффаќ нашавем.
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Воќеият ин аст: решањои танбалии кўдакон аз андешае, ки њамаи корњоро касони дигар ба аном мерасонанд ва ў метавонад бо корњои барои худаш муфид
машѓул шавад, шодоб аст. Чунин тарзи андеша ва кирдор метавонад мўиби нокорої ва ноуњдабароии инсон
дар тамоми умри ў гардад.
Хулоса, ахлоќи волидон, ки ду рукни хонавода
њастанд, шароити асосии даст ёфтан ба њадафњои баланду ормонии тарбия мебошад. Њамчунин бародарон,
хоњарон ва дигар аъзои хонавода ва хешовандону
наздикон низ дар амри тарбия таъсиргузор њастанд.
Бародарон ва хоњарон
Хоњару бародари калон – баъд аз волидайн – дар
шаклгирии шахсият ва рафторњои итимої ва ахлоќии
кўдак бештарин таъсирро доранд, бахусус агар дар
синни аз 2 то 10-сола бошанд. Дар муносибатњои
хоњару бародар эњтимоли пайравии кўдак аз сифатњои
рафторие, монанди вафодорї, њимоят, ихтилофњо, бартариўї ва раќобат, зиёд аст.
Хоњарону бародарон зудояндаи ѓаму андуњи
якдигар мебошанд ва њангоми андуњу бало ёвару пуштибони њам ва дар хушиву осоиш зинати якдигар мебошанд. Ќобили зикр аст, ки дар бештар мавридњо бародар нисбат ба бародар ва хоњар нисбат ба хоњар муносибати дўстонатаре доранд.
Тањќиќотњои тоза нишон медињанд, ки вууди
хоњар дар оила сабаби саломату саодати бештари хонавода мешавад ва беш аз бародар инсонро аз афсурдагї дур мекунад. Албатта, ин ба он маънї нест, ки
вууди бародар сабаби афсурдагї мешавад.
Дар шарњи тањќиќоти мазкур омадааст, ки яке аз
омилњои таъсири мусбати хоњар бар саломати аъзои
дигари хонавода ин аст, ки духтарон беш аз писарон аз
рўи эњсосу муњаббат сухан мегўянд. Дар натиа вууди
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ин эњсоси хоњарона сабаби самимият дар хонавода мешавад ва дигар аъзои оила, аз умла бародарон, хоњарро мањрами розњои худ медонанд. Бењуда нест, ки дар
омеаи мо хоњарро дар мањалњои гуногун «бибича» ё
«апача» ном мебаранд, ки маънои модари хурдро дорад. Ин худ далели боризи маќоми вижаи хоњар дар
байни фарзандони як падару модар мебошад.
Дўстон ва њамсолон
Баъд аз оила дўстон, њамсолон, рафиќон ва њамсинфњои кўдак метавонанд њамчун омили муњитї дар
тарбияву хулќу хўи кўдакону наврасон таъсиргузор
бошанд. Кўдакону наврасон фитратан ба дўстони худ
гироиши зиёде доранд, зеро кўдак њамчун як мавуди
итимої ниёз дорад, ки анису мўнис дошта бошад, ба ў
дарди дил кунад, бо ў машварат намояд, лањзањои фароѓату саргармиро бо ў гузаронад ва – ба ин васила – аз
танњої рањо шавад. Пас пур кардани ин холигоњ як ниёзи табиист ва метавон гуфт, ки хуштарин ва лаззатбахштарин лањзањои зиндагии кўдакону наврасон
даќиќањоест, ки бо дўстонашон мегузаронанд. Бидуни
шак, ин њамгироиву њамнишинї бо дўстон дар якдигар
муаассир хоњад афтод ва дар ин муносибатњо хулќу хўю
рафтори онњо ба њамдигар таъсир хоњад гузошт.
Муаллимон
Устодон, муаллимон ва андешамандони омеа аз
дигар наќшофаринон дар сањнаи парваришу тарбияи
инсонњоянд. Муаллим дар назари тифл иќтидору шахсияти вижае дорад ва кўдакон аз њаракоту сукуноти вай
таќлид мекунанд ва ўро сармашќи хеш дар назар мегиранд. Њамчунин њассостарин даврони зиндагии кўдак
дар марказњои омўзишї ва мактаб мегузарад ва мураббиёну муаллимон ба таври мустаќим дар шаклгирии
тарбиявии вай наќш доранд. Таъсири гуфтор, рафтор,
113
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Густариши ахлоќи миллї –

маниш ва њаракатњои муаллиму мураббї дар рафтори
кўдак амри мусаллам ва тардиднопазир аст. Дар ин
марњала анбаи намунаи ибрат будани онњо барои донишомўзон камтар аз волидайн нест, балки кўдакон
дар ин даврон бештар сифоту ахлоќи худро аз устодону
мураббиёни худ меомўзанд ва таќлид мекунанд. Кўдакону наврасон пайваста тавауњ ба сухану тавсияњои
муаллими мањбуби хеш мекунанд, – он чиро арзишманд
медонанд, ки муаллим таъйид мекунад ва он чизеро нописанд мешуморанд, ки муаллимашон зишт медонад.
Ва метавон гуфт, ки рафтору гуфтори кўдакон
инъикосдињандаи шахсияти муаллиму устоданд.
Аз ин рў, вижагињо ва сифатњои шахсиятии муаллим
наќши босазое дар шаклгирии кўдакон ифо мекунанд.
Кўдак бо пазириши рафторњои муаллим, њамчун намунаи
ибрат, њувияти итимоии худро устувор месозад. Агар
шахсияти муаллим дорои сифатњои инсоние, аз умлаи
мењрварзї, инсондўстї, дурусткорї ва хештандорї, бошад,
табиатан таќлиди чунин вижагињо боиси саломатии равонию ахлоќии кўдак мегардад. Бинобарин муаллим бояд
дар рафтору кирдораш он ќадар бузургвор бошад, ки
намуна ва сармашќи шогирдонаш ќарор гирад. Шогирдонашро озодаву доно ба бор оварад, ба онњо биомўзад, ки
инсони њаќиќї будан танњо бо мењнатдўстї, идду ањд
дар донишомўзї, эњтироми калонсолон ва дигар сифатњои
писандида ба одам даст медињад. Ва худаш чї гуна инсони
њаќиќї буданро дар амал ба шогирдон нишон дињад.
Конунњои итимої
Аз омилњои корсоз дар амри тарбия марказњои
итимої, фарњангї, варзишї ва монанди инњоро метавон ном бурд. Зеро инсон дар муњити зиндагии хеш ва
њангоми нишасту бархост бо одамоне, ки дар чунин маконњо бархўрд мекунанд, бар афкору андешањои худ
таъсир мепазирад.
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Фарзандони омеа низ бар асари муошират бо
аъзои марказњо ва мањфилњо ва ширкат намудану истироњат кардан дар ин гурўњњо тањти таъсири рафторњо
ва хулќу хўи онњо ќарор мегиранд. Агар аъзои ин
амъиятњо аз афроди некандеш ва дорои афкори солиму мусбат бошанд, бар хўю хислат ва рўњияи кўдакону
наврасон таъсири муфиду мусбат хоњанд гузошт ва агар
аз афроди сустахлоќ ва носолим бошанд, бадењист, ки
наќши онњо манфї ва хароб хоњад шуд.
Ин гуна маконњо омилњои муњиме њастанд, ки дар
сохтан ва ё вайрон кардани бинои ахлоќии наврасон
наќши боризе доранд. Чї бисёр инсонњои поку шарофатманд бар асари робита бо гурўњњо ва мафњилњои
дорои рўњияи носолим њувияти худро аз даст додаанд
ва ба як фарди носолењу сарбори омеа табдил шудаанд?
Дар асри мо конунњои итимоиро метавон тањти
унвонњои варзишї, фароѓатї, адабї ва ѓайра ном бурд.
Агар ин марказњо тањти назорату тавауњи дилсўзон
ва андешамандони омеа бошанд ва иштироккунандагони чунин амъиятњо одамони хубу хайрхоњ ва ошно
бо ниёзњои насли наврас бошанд ва падарону модарон
низ рафтуомади фарзандонашонро ба ин конунњо назорат кунанд, ин марказњо таъсири шоёни тавауње дар
парвариши аќидавї, исмонї, равонї ва ахлоќии кўдакон ва наврасон хоњанд дошт.
Агар волидайн ва омўзгорону мураббиён тавонанд фарзандон ва шогирдони худро бо чунин марказњое ва ё конунњои боварибахше, монанди конунњои
мазкур, ошно кунанд ва кўдакону наврасон бо майлу
раѓбат ба ин мањфилњо раванд, ба созандагї ва боландагиву рушди рўњиву равонии онњо кумаки ќобили
тавауње мешавад ва, бидуни шак, ба суръату сифати
парваришу рушди кўдакон барои касби камолоту хислатњои писандида афзуда хоњад шуд.
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НАЌШИ ОИЛА ДАР
ТАРБИЯИ АХЛОЌИИ ФАРЗАНДОН
Инсон, ки мавуди итимої мебошад, аз замони
таваллуд то вопасин дами њаёт ниёзманди дигарон аст.
Дар омеа зиндагї мекунад, аз он таъсир мепазирад ва
бар он таъсир мегузорад. Конуни хонавода нахустин
нињоди итимоист, ки кўдак дар он парвариш меёбад ва
меомўзад, ки чї гуна рафтори итимої дошта бошад.
Равоншиносон аќида доранд, ки як намуна ва
сармашќи шоиста аз њазор насињат ва панду андарз некутару бењтар аст ва ње чиз барои кўдак бадомўзтар аз
ин нест, ки гуфтору кирдори мураббии панддињандаро
мушоњида намояд, ки бо якдигар тазод доранд. Ин боиси сабук шуморидани намунањои оливу хуб ва пандњои
ахлоќї мегардад.
Муњаббати падару модар мояи шодиву нишоти
кўдак аст. Ње неруе ба андозаи муњаббати волидайн
хотири тифлро мутмаин ва ором намекунад ва ње мусибате, монанди аз даст додани тамом ё ќисмате аз
мењри падару модар, равони кўдакро он ќадар музтарибу озурда намесозад. Агар волидон тавонанд, ки дар
ин замина њаргиз аз мењру муваддаташон коста нагардад, фарзандони онњо низ, дар навбати худ, на танњо
дар даврони тифлї, балки баъд аз калон шудан саъй
мекунанд хотири волидайнро озурда насозанд ва аз
корњое, ки волидайнро меранонанд, дурї кунанд.
Пас муњаббату мењрубонї ба кўдакон – илова ба
арзои ниёзи онњо ба мењру муваддат – василаи азб ва
заминаи итоати онњоро фароњам месозанд. Албатта, бояд тавауњ дошт, ки ин муњаббат ба њадди ифрот нарасад. Зеро њам сахтгириву њам бемењрию бемуњаббатии
шадид – њар ду – зараровар њастанд. Масалан, агар па116
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дару модар њини хурдсолии кўдак бо фикри ин ки ў
њанўз тавоноии мустаќилона аном додани кореро
надорад, ё аз сари мењрубонии зиёд ба фарзанд нагузоранд, ки ў ба коре даст занад, бо чунин рафтор пеши шукуфоии ќисме аз истеъдодњои кўдакро мегиранд. Баъд аз
ин фарзанд эътимод ба хештанро аз даст дода, сарфан
мехоњад дар њар коре бо дигарон машварат намояд ва
њозир нашавад, ки мустаќилона тасмим гирад.
Коршиносон ва донишмандони илмњои таълиму
тарбия – бо тавауњ ба ањамияти аз ониби волидон
риоя шудани њадди эътидол дар муносибатњои волидайниву фарзандї ва дигар мавридњои таъсиргузор ба
шаклгирии шахсияти фарзандон – тавсияњои зиёде додаанд, ки бархе аз онњо аз ин умлаанд:
Собитќадам бошед
Назм, ќоида ва мањдудиятњои мушаххас бавуудоварандаи эътимод њастанд. Ин њамон чизест, ки фарзандонатон барои эњсоси амнияту оромиш ба он ниёз
доранд.
Сармашќи хубе бошед
Агар мехоњед, фарзандонатон ба коре, ки шумо
дўст медоред, гироиш пайдо кунанд, шумо худ сармашќ
барои он рафтор бошед. Фарзанди шумо ба касе ниёз
дорад, то аз ў ибрат гирад.
Ќобили эътимод бошед
Дурўѓ нагўед ва саъй кунед, ки рафторњои сохта аз
худ нишон надињед. Фарзандон бояд шуморо њамон
тавре, ки њастед, бинанд ва шиносанд.
Њозир ба кумак бошед
Саъй кунед, ваќте кўдаконатон ба шумо ниёз доранд, дар пањлуи онњо бошед ва ба ќадри имкон
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ниёзњои онњоро бароред. Нагузоред, ки коре ё масъалае
шумо ва фарзандатонро аз њамдигар дур кунад.
Хушбин бошед
Њалли масъалањо, ба чи андозае набошанд, аз
кўшишу талоши пайгиронаи шумо вобастаанд. Агар ба
оянда хушбин бошед, аз зиндагї лаззати бештаре хоњед
бурд.
Фаъол бошед, фаќат дар як о нашинед
Агар идеяи хубе доред, даст ба фаъолият занед.
Амалкардњои шумо ба фарзандонатон нишон
медињанд, ки танњо роњи аноми корњо иќдом ба амал
кардан аст.
Ќобили эътимод бошед
Замоне эътимоди дигарон ба шумо бештар мешавад, ки гуфтору кирдоратон њамоњанг бошанд. Њамеша
кўшиш кунед, ки байни гуфтору кирдоратон фосила
нагузоред. Ваќте ба ин кор муваффаќ мешавед, фарзандон њаргиз аз њарфњоятон сар намепечанд. Ва, баръакс,
агар кирдори шумо бо он чи бар забон меронед яксон
набошад, эътимоди фарзандонатон ба шумо мекоњад ва
шояд дар оянда умуман ба садоќати суханњоятон бовар
накунанд.
Њамдил бошед
Яке аз муњимтарин фазилатњои инсонї тавоноии
дарки дигарон ва фањмидани эњсосоти онњост. Њамдилї
позањре барои рафторњои худписандона, берањмї ва номењрубонї аст. Агар мехоњед фарзандонатон бо шумо
њамеша мисли дўст бимонанд, бо онњо њамдил бошед, ба
ои тањќир, сарзаниш, насињат ва бозпурсї кардан,
бењтар аст фаќат гўш дињед. Гоње гўш додану сукут кардан метавонанд боиси њамдилии бештаре гарданд.
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Бо ин ки ин масъалањо дар назари аввал содаву осон
ба назар мерасанд, амал кардан дар мавриди онњо чандон
кори содае нест. Рафторњое, ки мо дар кўдакон мушоњида
мекунем, фаќат инъикоси он чи дар хонаводањои худашон
мебинанд нест, балки бозтоби рафтору кирдорњоест, ки аз
дунёи васеи атрофашон ёд гирифтаанд. Дунёе, ки пур аз
хатар аст ва дар он на њамеша метавонем фарзандонамонро назорат кунем. Танњо он чи метавонем аном дињем,
ин аст, ки њамчун волидайни солењ ва мураббиёни шахсиятофарин худи кўдаконро омодаи муќобилат бо ин хатарњо кунем. Њар коре, ки мо аном медињем, таъсири мустаќим бар фарзандонамон ва дунёи онњо дорад. Пас бояд даст аз бањонатарошї ва масъулиятро бар њамдигар
вогузорї кардан бардорем ва њамаи нерую тавоноиамонро сарфи тарбияи фарзандон кунем.
Таъсири оила
дар шаклгирии одоб
Яке аз мушкилоти омеањои имрўз мушкили ба о
наовардани эњтироми калонсолон аз ониби кўдакон ва
наврасон мебошад. Мутаассифона, ин мушкил – бо
пешрафти омеањо – дар фазои фарњангии муосир беш
аз пеш меафзояд.
Бо тавауњ ба таъсири ин мавзўъ ба таълиму тарбияи сањењи кўдакон пайдо намудани роњкорњои
пешгирии рафтори номатлуб дорои ањамият аст. Барои
рафъи ин мушкил бояд нахуст ба решаёбии ин мушкил
дар оила пардохт. Зеро хонавода аввалин муњитест, ки
кўдак бо таќлид кардан ба шеваи рафтору гуфтори дигарон ба рафтору гуфтори худ шакл медињад. Дар баробари оила омўзгорони мактаб, расонањои оммавї, аз
умла матбуот ва бавижа телевизион, метавонанд дар
риво додани фарњанги эњтиром дар байни ќишрњои
гуногуни омеа, алалхусус кўдакону наврасон, таъсир
расонанд.
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Кўдак аз њангоми таваллуд бо аввалин муњити
итимої, яъне оила, рў ба рў мешавад. Ў дар ин замон
тасаввури мушаххасе аз баду нек надорад ва батадри
бо аъзои ин омеаи кўчак ва шеваи рафтору гуфтори
онњо шинос мешавад. Агар кўдак аз њамон ибтидо эњсос
кунад, ки дар ин муњити итимої эњтироми аъзои он ба
о гузошта мешавад, ње касе ба каси дигар суханњои
хушунатомез намегўяд ва њама – чи калонсолу чи хурдсол – ба њамдигар эњтиром мегузоранд, хўю хислати вай
дар њамин фазои солиму босафо ба тарзи матлуб шакл
мегирад. Илова бар ин, ки ањамияти эњтиромгузориро
дарк мекунад, батадри ба як инсони соњибэњтиром ва
бошахсият низ табдил мегардад.
Волидон бояд кўдакро аз замони ба дунё чашм
кушоданаш дар оѓўши мењру латофати худ ой дињанд
ва бо вай робитаи пойдор бар эътимоду итминон ва
эњтиромомез барќарор созанд. Мутаассифона, бисёре аз
падарону модарон мехоњанд, ки фарзандашон эњтироми онњоро комилан нигоњ дорад, дар сурате, ки худашон њаргиз ба фикри эњтиром гузоштан ба шахсияти
фарзанд нестанд, пайваста ўро сарзанишу тањќир мекунанд ва дар пеши рафиќону њамсинфонаш суханњои носазо мегўянд.
Усулан рафторњои инсон асосан аз роњи ёдгирї
ташаккул меёбанд ва пойдортарин ёдгирињо ёдгирињои
мушоњидаї мебошанд. Аз ин рў, кўдакон аз замоне, ки
ќодир мешаванд – бо баёни содатарин иборањо – бо падару модар ва атрофиёни худ иртибот барќарор кунанд, батадри ќобилияти фарогирии эњтиромро низ
пайдо менамоянд. Бояд бидонем, ки он чи ба кўдак
медињем, њамонро пас мегирем.
Дар давраи кўдакї ёдгириву омўхтани кўдак бар
пояи таќлид ва пайравї устувор аст. Кўдак аз синни дусолагї ба њаракату рафтору гуфтори волидайн таќлид
мекунад ва кам-кам эњтиром гузоштан ба калонсолон
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дар ў дарунї мегардад ва дар даврони балоѓат ин
одатњои писандида фаромўш намегарданд. Агар таќлиди кўдак аз рафтору кирдорњои шоистаи дигарон аз
ониби падару модар тањсин шавад, ба раѓбати ў барои
идома додани ёдгирї афзуда мешавад. Бинобарин волидонро лозим аст, ки ахлоќи писандидаи фарзанди
худро тањсин кунанд ва, илова бар ин, онро барои
эњтиром кардани калонсолон ташвиќ намоянд. Дар ин
замина муњим аст, ки худи падару модарон нисбати ње
касе беэњтиромї накунанд, ки ин амали онњо мумкин
аст кўдаконро ба беэњтиромї кардан нисбат ба дигарон
водорад.
Инсон – хоњ хурдсол бошад, хоњ калонсол – шахсияти худаш барояш арзишманд аст. Ў мехоњад њамвора мавриди эњтироми дигарон ќарор гирад. Шахсияти ў
дар муњити хона ё мактаб ва ё амъият нигоњ дошта
шавад. Ин њифзи шахсият дар тамоми афроди омеа
мушоњида мешавад. Шахсиятталабї узви зотии њар
инсонест ва њама ба он пойбанд њастанд. Њаргиз бояд
гумон накунем, ки кўдакони хурдсол ин гуна чизњоро
намефањманд ва ба он тавауње надоранд. Бинобарин
бояд пазирем, ки кўдакон њам дар навбати худ маќому
эњтиром ва шахсияте доранд ва калонсолон ва, бахусус
волидон, бояд ин шахсиятро муњтарам шуморанд ва
дар пеши рафиќу њамсинфњояшон обрўи онњоро нарезонанд ва ба онон тавњину носазо нагўянд.
Волидон бояд кўдаки худро, њамон гуна ки њаст,
бипазиранд. Њар кўдаке бояд эњсос кунад, ки шахсияти
ў дар хона мавриди эњтиром аст, то тавонад ба худбоварї расида онро њифз намояд ва истеъдодњову тавонмандињои худро рушд дињад. Њамчунин бояд тавауњ
дошт, ки њаќшиносиву ќадрдонии падару модар аз
корњои кўдакон равишњои бењтар ва шоистатари ба
кўдакон нишон додани тарзи эњтиром гузоштан мебошанд. Аз ин рў, лозим аст, ки падарону модарон дар
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муњити хона баъзе корњои сода ва узъиро ба кўдакони
хурдсол вогузор кунанд ва аз онњо масъулият талаб
намоянд. Ин амал наќши муассире дар эњсоси шахсияти
кўдакон дошта, барои ба вууд овардани эњсоси
масъулият, варзида шудан дар корњои зиндагї, ба кор
андохтани тахайюлот ва низ дар тарбияи масъулиятњои
болотари онњо наќши бењтаре ифо мекунад.
Усулан кўдакон ба он касе, ки ўро дўст медоранд,
саъй мекунанд бештар монанд шаванд, зиёдтар эњтиромашро ба о оваранд ва супоришњояшро бечунучаро
иро кунанд. Он кўдаконе, ки бештар маврид шоњиди
бањсу идол ва ихтилофу њамдигарнафањмии волидайни
худ мешаванд, на танњо эътимоду итминонашон ба падару модар мекоњад, балки эњсоси хударзишмандї ва
тавоноии нишон додани омодагии равонии лозим барои ќадршиносиву сипосгузориро низ аз даст медињанд.
Ба таври куллї, танњо дар сурати њоким будани фазои
эњтиром дар хонавода, бавижа байни волидайн, фарзандон бо ону дил меомўзанд, ки чї гуна аз некињои
дигарон, бавижа падару модар ва муаллими хеш, сипосгузориву ќадршиносї намоянд. Албатта, баъзан лозим
меояд, ки дар хона яке аз волидайн, масалан, падар, ба
шеваи комилан дўстона ва ба забони содаву лањни хушоянд ба кўдак ёдоварї кунад, ки ба хотири лутфу
муњаббате, ки модар ба вай раво доштааст ва зањмате,
ки барояш кашидааст, ташаккур намояд ва ба вай эњтиром гузорад.
Писандида аст, ки муаллимони мактаб – бар асоси
заминањои фитрии кўдакону наврасон – арзишњои
маънавї, ахлоќї ва амалии онњоро таќвият намуда, заминањои парвариши онњоро фароњам оварда, дар амал
ба онон эњтиром ба атрофиёнро ёд дињанд. Дар ин замина яке аз омилњое, ки метавонад эътимодро пайваста
њифз кунад ва посдори шахсияту суботи кўдак бошад,
ин аст, ки волидон дар ањду паймони худ бо кўдакон
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вафодор бошанд ва ње гоњ нисбат ба фарзандон
ваъдахилофї накунанд ва рафторашон хилофи гуфторашон набошад. Кўдакони мо он гуна мешаванд, ки мо
њастем. Ва барои дуруст тарбия кардан бояд дуруст
тарбия шуда бошем. Кўдакон замоне ёд мегиранд, то ба
дигарон эњтиром гузоранд, ки афроди барояшон муњим
намунаи ибрат ба эњтиром гузоштан бошад.
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НАЌШИ МАКТАБ
ДАР ШАХСИЯТСОЗЇ
Кўдакон ва наврасон сармояњои омеа мебошанд
ва саломати рўњу исми онњо шарти муњими саломати
омеаи оянда аст. Бинобарин масъалањои онњо аз умлаи масъалањоест, ки бояд ба онњо тавауњи кофї мабзул дошт. Зеро тавауњи иддї ба муњити оила ва мактаб, ки наќши босазое дар таквини шахсияти донишомўзон доранд, зарурати инкорнопазир аст.
Хотирнишон кардани ин нукта муњим аст, ки дар
њар матлабу маќола ва њатто пажўњишњои бузурге, ки
ба масъалаи наќши мактаб дар тарбияи насли авон
бахшида шудаанд, њатман, чун узъи удонопазир, вожањои оила ва волидайн њузур доранд. Зеро мактаб ва
оила нињодњое мебошанд, ки фаќат дар њамбастагии
онњо барномањову тарњњои тарбиявие, ки њадаф аз онњо
шаклгирии шахсиятии кўдакону наврасон мебошад, ба
марњалаи иро мерасанд. Бо тавауњ ба ин ки аввалин
муњите, ки кўдак бо он дар иртибот мешавад, хонавода
мебошад, муњити хонавода омили муассир дар сохтани
шахсияти кўдак аст. Ва он њукми пайроњаеро дорад, ки
тавассути он кўдак ба шоњроњи фарњанги итимої ва
ахлоќи миллї мебарояд ва дар миёни анбўње аз
меъёрњову ќоидањову русуму одатњо воќеъ мешавад, ки
шахсияти ўро тањти таъсир ќарор медињанд. Њамон
шахсиятеро, ки таъсири тафаккури волидайн ва дигар
аъзои хонавода њанўз ба шакли, ба истилоњ, «нимахом»
сохтаанд. Аз ин рў, кўдакон бо чи кўлбори ахлоќиву
маънавї вориди нахустин омеаи бузург, яъне мактаб,
мешаванд, вобаста ба аъзои хонавода, бавижа падару
модар, аст.
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Таъсири муњити мактаб ба ахлоќ
Њар воњиди омўзишї аз муаллим, шогирд, воситањои таълимї ва макони таълим ташкил шудааст, ки
њар кадом муњити хосеро эод ва наќши босазое дар
тарбияи ахлоќ ифо мекунанд.
а) Муаллим. Муаллим касест, ки бештарин
таъсирро дар амри покиза кардани дунёи шогирдон бар
о менињад. Муаллим устоди инсонсоз мебошад: њам
метавонад одам бисозад ва њам одамро вайрон кунад.
Аз ин рў, агар муаллимон худашон њоким бар нафс ва
дорои ахлоќи писандида бошанд, дар тарбияи кўдакону
наврасон осори матлубе бар ой менињанд.
Муаллим барои шогирдон инсони бузурге мебошад, ки тамоми рафтору кирдори ў њамчун сармашќ
дарёфт мешавад. Бузургтарин рисолати муаллим бедорсозии инсонњо ва коридану парвиш намудану ба
шукуфої расонидани гулњои фитрату одобу ахлоќ дар
замини њастии насли авон мебошад. Бинобарин наќшу
ойгоњи муаллимон дар тарбияи ахлоќии шогирдон бузургу њаётї ва ѓайриќобили инкор аст.
б) Мудири мактаб. Наќши мудири мактаб дар
таълиму тарбияи насли наврас аз муаллимон камтар
нест. Зеро мудирон, илова бар ин ки ба шогирдон
таъсир мерасонанд, ба муаллимон низ таъсир доранд.
Мудирон дар интихоби муаллимон, коркунон, дар
эоди тартибу интизом, ирои барнома ва тартиб додани барномањои дорои анбаи тарбияи ахлоќї сањми
бузург доранд. Бинобарин агар мудирон бо сифатњои
неки ахлоќї ороста бошанд, ба фазои мактаб сафо
медињанд.
Илова ба мудиру муаллимон, китобдор, роњбари
бахши таълим, роњбарони синфњо, фаррош, дарбон ва
њар касе, ки дар мактаб вазифае аном медињад, дар
тарбияву таълими шогирдон таъсиргузор њастанд. Муаллими забону адабиёт тавассути осори пур аз панду
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ахлоќи бузургони адабиёт ва забони шевои миллї, муаллими таърих бо наќлњои олиб аз гузаштаи пур аз талошњои мењанпарастонаи халќи тоик, муаллими
уѓрофї бо ба шогирдон шиносондани вижагињои табиати афсонавї ва иќлими сарзамини доимобањори
Тоикистон, муаллими расм бо нишон додани
тасвирњое аз кору зањмати диловарони арсаи мењнат ва
симои шахсиятњои барўманди халќамон, хулоса, њар
муаллиму омўзгоре, ки аз фанне дарс медињад, њар кадом барои афзудан ба огоњињои итимоии шогирдон ва
борвар кардани дунёи ботини донишомўзон наќши муассиру фаъоле ифо менамояд.
в) Барномањои таълимї. Дарсњое, монанди риёзї,
физика, химия, зистшиносї ва дигар фанњо, њар кадом
лозиманду ањамият доранд ва омўзиши онњо сатњи донишу ањонбинии донишомўзонро боло мебарад. Аммо
агар муаллимони фанњои гуногун гоње баъд аз баёни
мавзўи нав дар робита ба дарс дар мавриди шарњи њоли
олиме ё кашфиёти илмие ва ё таърихи кишваре ба нуктањои ахлоќї ишора кунанд, њам барои вусъати ањонбинии донишомўзон ва њам барои дар зењни онњо
нињодина кардани арзишњои ахлоќї ќобили ањамият
хоњад буд. Зеро дар њар кишваре дар давронњои гуногун
бузургони илму адаб зиндагї ба сар бурдаанд, ки, ба
уз осори арзишманд ба ањониён ба ёдгор гузоштан,
шахсиятњои аз лињози ахлоќї ќобили пайравї мебошанд. Дар воќеъ дар таърихи башар шахсияти бузургеро наметавон пайдо кард, ки дар бораи ањамияти донишу маърифат, одобу ахлоќ ва инсони комил будан
суханони пандомез нагуфта бошад.
г) Муњити омўзишї. Шогирдони мактабњои воќеъ
дар наздикии паркњо, синамоњо, тарабхонањо ба сабаби
ин, ки аз назди ин гуна оњо гузашта, вориди мактаб
мешаванд, аз садои баланди мусиќї, либоспўшиву
рафтору гуфтори хоси муштариёни ин гуна оњо, ки дар
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бештар маврид як навъ зиндагии беќайдонаву беѓамонаро аз худ падидор мекунанд, таъсири номатлуб мепазиранд. Њамин тавр, агар дар наздики мактабњо музей
ва китобхонањо бошанд, асари хубу нек ба шогирдон
боќї мегузоранд. Агар дар рўи девор ва роњравњои
мактаб ва синфхонањо шеърњои пандомўз ва суханони
бузургон дар бораи дониш, маърифат, ахлоќи њамида
насб шуда бошанд, ба шогирдон таъсири хуб расонда,
онњоро ба донишомўзї, гиромидошти арзишњои
фарњанги миллї, риояи ахлоќу одоби писандида
рањнамун месозанд.
д) Воситањои таълимї. Яке аз воситањои омўзишї
китобњои ѓайридарсї, ба истилоњ, дастурњои иловагї
мебошанд. Агар ин гуна китобњо ва дастурњои иловагї
мувофиќ ба синну соли донишомўзон тартиб дода шуда
ва бештар дорои мавзўъњои ахлоќу одоб бошанд, дар
афзоиши доної, рушди ахлоќї ва покизагии рафтори
онњо муассир хоњанд буд. Ва, баръакс, баъзе аз китобњо, роману достонњо ва мааллањои бегонагон
мўиби халалдор шудани фикр ва табоњии ахлоќ мешаванд.
е) Имкони вохўриву мулоќот бо зиёиёни эодкор.
Мулоќотњои бевосита бо нависандагон, рўзноманигорон, њунарпешагони маъруф ва донишмандони
риштањои гуногуни илму дониш барои тарбияи њисси
созандагї ва пайдо кардани итминон ба истеъдодњои
фитрии худ барои кўдакон хеле муфид хоњанд буд.
Бо тавауњ ба ањамияти бузурги тарбияи ахлоќї
мувофиќи маќсад хоњад буд, ки фанни алоњида ва махсуси тарбияи ахлоќ орї карда шавад ва њамон тавр ки
дар мактаб ба дарсњои риёзї, табиатшиносї, забону
адабиёт ва ѓайра ањамият дода мешавад, ба дарси тарбияи ахлоќї њам бояд ањамияти иддї дода шавад. Ва
барои тарбияи ахлоќї бояд муаллимоне баргузида ша127
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ванд, ки завќу салиќа ва мањорати дархўри таълим додани чунин фароянди муњимро дошта бошанд. Яъне ин
муаллимон бояд сармашќњои ѓайратманде бошанд, то
тавонанд шогирдонро ба сўи сифатњои писандидаву
матлуб њидоят намоянд ва дар замини њастии онњо тухми арзишњои ахлоќиву маънавиро бикоранд.
Њамон тавр ки ба хотири такмили дониши донишомўзон аз дарсњои табиатшиносї муаллимон онњоро
ба тамошои дарё, кўњ, киштзорњо, фермањои чорводорї, коргоњу корхонањо ба гардиши омўзишї (экскурсия) мебаранд, њамин тавр – ба манзури дар зењну шуури хонандагон пайдо кардани њисси эњтиром нисбат ба
офаринандагони дороињои илмиву адабї ва маънавию
ахлоќии миллати тоик – муаллимони дарси ахлоќ низ
шогирдони худро бояд ба осорхонањои таърихї, театр,
мањалли ойгиршавии ёдгорињои таърихї ва ба зиёрати
оромгоњи бузургони таърих ва илму адаби миллат баранд.
Агар хоњем омеаро аз фасоду аъмоли бад пок нигоњ дорем, агар хоњем наврасону авонон пок бимонанд, бояд пеши ѓуборњо ва кудуратњоро гирем ва
расидани гарди кирдору рафтори зиштро пешгирї кунем. Зеро пешгирии беморї аз дармони он сабуктар
аст. Њамаи инсонњо, њатто онњое, ки баъдан рафтори
номуносиб аз худ нишон медињанд, бо фитрати пок ба
дунё меоянд, аммо тадриан, ки калон мешаванд, бар
асари њаяонњои нафси њайвонї, васвасањои дунёи
имрўз, тамос бо афроди нолоиќ ва ворид шудан ба
муњити нопок олуда мешаванд. Бинобарин роњнамоии
ахлоќї дар мактабњо ба ин гуна кўдакон монанди наот
аз ѓарќ шудан аст, то дар ботлоќи бадахлоќию иноят
ѓарќ нашаванд.
Ба кўдак бояд таълим дода шавад, то бадињоро
шиносад ва натиањои кирдору рафтори бадро, њарчанд
кўчак њам бошанд, бидонад. Ба таври исроркорона он128
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ро бояд ёд дод, ки њаргиз даст ба кирдори бад назанад,
њатто њозир нашавад бо ќалами дўстонаш – бидуни
иозат пурсидан – як калима нависад ё китобњояшонро
барои хондан гирад, зеро њар дафъа ки кори баде аном
гирифт, дафъаи дигар њамон кор осонтар аном мешавад ва рафта-рафта ба одат табдил меёбад.
Кўдак, ваќте сарњади дурусту нодурустро намедонад, гирифтори хато мешавад. Ваќте дар амъи одамоне ќарор мегирад, ки бо кори нодуруст машѓуланд,
масалан, шўхињои аз њад зиёд мекунанд, ў њам ба кирдори онон пайавї мекунад. Ваќте дар мактаб дид, ки
бачањо бо сањлангорї бар дару девор хат мекашанд, ў
њам чунин корњоро мекунад. Бинобарин муњити мактаб
дар тарбияи ахлоќу одоби неки насли наврас наќши
муњим ифо намуда, дар рушду такомули шахсияти онњо
таъсири муњим дорад.
Мактаб маконест, ки дар амри ба кўдак омўзиш
додани муносибати эњтиромомез ба атрофиён наќши
босазо ифо намуда, дар рушду такомули шахсияташ
таъсири инкорнопазире мегузорад. Шеваи бархўрд ва
сухани муаллим дар устувор кардани эњтироми кўдакон
нисбат ба калонсолон таъсири таъйинкунанда доранд.
Бинобарин мактаб метавонад, монанди хонавода, дар
эоди сифати эњтиром ба дигарон – бо аз байн бурдани
рафторњои нописандона ва беэњтиромона нисбат ба
онон – кўдаконро ёрї дода, дар роњи дар шуури онњо
нињодина кардани хулќу хўи нек сањми босазо гузорад.
Муаллимон бояд тавауњ дошта бошанд, ки яке
аз монеањои бузурги муносиботи хуб сарзаниш кардани
дигарон аст. Агар аз донишомўзон хатое гузарад, бо
накуњишу танбењ наметавон ба ое расид, балки бо сабру шикебої мешавад хатои шогирдонро ислоњ намуд.
Аз тарафи дигар, хуб аст ва бояд кўшиш ба хар дод, ки
донишомўзон ба оќибатњои рафтори нодурусти худ пай
баранд. Барои мисол, агар талабае бо талабае пархош
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ва ё бадрафторї кард, аз ў талаб кунанд, ки фавран узр
пурсад. Чунин тарзи њалли масъала кам-кам дар вууди
шогирдон наќши хубе пайдо мекунад ва њангоми пой ба
зиндагии мустаќил нињодан онњо пешпо нахоњанд хўрд.
Бинобарин рафтори мењромез бо кўдакон, бархўрди
боэњтиром ба шахсияти онњо ва рафтори неку писандидаи муаллимон донишомўзонро дар масири одатњои
неку њамида ќарор медињанд. Дар ин робита бисёр
муфид хоњад буд, ки омўзгорон - бар асоси заминањои
фитрии наврасон - арзишњои маънавї, ахлоќї ва
маърифатии онњоро таќвият намоянд, заминаи густариши онњоро фароњам оваранд ва дар амал ба онон
эњтиром ба дигаронро биомўзанд.
Бояд гуфт, ки масъулиятњои мактаб бо парвариши
неруи аќлонї ва ошно сохтани донишомўзон ба арзишњои итимоиву ахлоќї мањдуд намешаванд, балки
муаллимон масъул њастанд, ки шогирдонро дар рўњияи
мењнатдўстї низ тарбия намоянд. Решаи бисёре аз мушкилот танбалї аст ва муаллимон ба авонон бояд талќин
намоянд, ки алораѓми мушкилоти сершуморе, монанди
камбизоативу бекориву дигар масъалањои зиндагї, дар
њама њолат асолату шахсияти худро њифз кунанд ва саъй
намоянд, ки гирифтори разолати ахлоќї, бахусус танбалї, нашаванд. Зеро танбалї бо заволи ахлоќии омеа
меаномад. Љавонон, дар њар куо ки бошанд, бояд ба
ду хислати мардуми мо, ки шуоату мењнатдўстї аст,
вафодор монанд ва миллати тоикро, илова бар дигар
сифатњои некў, ки дорем, бо ин хислатњои писандида ба
дигар халќу миллатњо шиносонанд.
Нигоње ба наќши муаллимон
ва таъсири рафтори онњо
дар нињодина кардани ахлоќи итимої
Яке аз шохисањои асосии пешрафт ва намоди
њаракатњои солим дар масири такомули башар риояи
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ахлоќу маънавиёт дар омеаи инсонї аст, ки муњимтарин коркарди олимону омўзгорон ва бузургони илму
адаби башар аз оѓози тамаддун ба шумор меравад. Дар
омеаи мо њам, ки ойгоњи низоми омўзишу парвариш
мушаххас шудааст, ин наќш бузургтар ва таъсиргузортар ба назар мерасад.
Дар ин росто муаллимон ба унвони неруи инсонї,
ки муњандисии афкори умумї ва чашмандози рушди
фарњангиву илмии омеа дар дасти онњост, барои ирои
меъёрњо ва назарияњои ахлоќї дар омеа вазифае фаротар аз ќишрњои дигар доранд. Чаро ки дар тањкими
пояњои низоми илмї, бавижа фарњанги кишвар, бештарин наќшро ифо мекунанд. Ин њамон мавзўест, ки дар
чанд соли охир мавриди бетавауњиву бемењрии бисёре
аз муаллимон воќеъ шудааст ва бо гузашти замон
мўиби нигаронии бештари хонаводањо гаштааст. Мутаассифона, имрўз фаъолияти амалии муаллимон бо рисолати баланди итимоие, ки дар нињодина шудани
ахлоќи итимої доранд, мулоим карда гўем, гирањ
намехўрад. Ислоњи чунин вазъият дар низоми таълиму
тарбия ањамияти бештар аз парвариши анбањои инсонии наврасон дорад, зеро муаллимону омўзгорон
њастанд, ки ин вазифаи муќаддасро иро мекунанд.
Тарбияи шањрванди боахлоќ
муњимтарин вазифаи муаллимон аст
Тарибаи бештар аз ду дањсола нишон медињад:
иќдомњои тарбиявие, ки дар мактабњои мо сурат мегиранд, боиси таѓйири рафтори амиќи ахлоќї дар донишомўзон нашудаанд.
Торафт
афзоиш
ёфтани
рафторњои номуносиби ахлоќии кўдакону наврасон,
алб гардидани онњо ба њар гуна њаракату равияњои
тундраво ва ба инояткорї даст задани бархе аз онњо
баёнгари он аст, ки мактабу муаллимон рисолати худро
ба таври матлуб аном намедињанд.
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Тарбияи ахлоќї муњимтарин иќдоми пешгирї аз
осебњои равонї ва итимої дар омеа аст. Баъд аз хонавода мактаб дуввумин нињоди тарбиявии кўдакон
аст, ки бояд бо омўзишњои дурусти худ мањоратњои
шањрвандиро ба донишомўзон ёд дињад. Дар назди муаллимон парвариши кўдакон, њамчун шањрвандони
боахлоќ, набояд камтар аз ањамияти омўхтани дарсњои
риёзї ва таъриху забон бошад. Мо ба кўдаконамон њар
гуна донишро меомўзонем, ки онњоро инсонњои муфиду
муваффаќ ба бор оварем. Пас барои чї ба омўзондани
ахлоќ – муњимтарин дониши инсонї ва асосу пояи
маърифати башарї – ба таври шоиста тавауњ намекунем? Чаро бештарин нигаронии хонаводањо аз вазъияти ахлоќии фарзандонашон аст? Ба назар мерасад оилањо ва, умуман, омеа парвариши насли авонро дар
паси корњову њадафњои дигар ќарор додаанд ва чунин
вазъият хушоянд нест.
Нињодњои гуногуни таблиѓотие, монанди телевизиону радио ва матбуоту расонањо, бояд њамроњони бериёи низоми таълиму тарбия дар кори парвариши
ахлоќии омеа бошанд, то натиаи фаъолиятњои парваришии муаллимон босамартар гардад.
Муаллимон – њамчун бозуњои муњаррики низоми
таълиму тарбия – наќши калидї дар ирои барномањои
тарбиявї ва ахлоќї доранд.
Муаллими муваффаќ касест, ки њамаи анбањои
вууди донишомўзонро парвариш дињад ва аз онњо инсонњои арзишманде барои омеа созад. Муаллимони
синфњои ибтидої бо афроде сари кор доранд, ки зењну
шуураш дар пазириши омўзањои илмиву арзишњои
ахлоќї мисли киштзори ташна ба об аст. Шогирдони
ин давра муаллими худро аз ону дил дўст медоранд ва
омўзањои ўро ба дидаи миннат бар лавњи зењнашон бо
ќалами мењру муњаббат сабт мекунанд. Муаллимони
синфњои ибтидої, ки дар мактаб ойгоњи модарро дар
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ќалби донишомўзон доранд, бояд аз ин фурсати ноб
барои нињодина кардани сифатњои ахлоќї ва омўзањои
фарњангї истифода кунанд. Муаллими давраи ибтидої,
ки бо мавудњои њассос рў ба рў шудааст, бояд шогирдонро њарчи бештар ба риояи одобу ахлоќи њамида ва
эњтироми калонсолон ташвиќу роњнамої кунад.
Вууди барномањои аззоб барои њидояти
ахлоќиву итимоии донишомўзон, њузури фаъоли мушовирони равоншинос дар канори мушовирони
тањсилї дар мактабњо, назорати дурусти волидайн ба
барномањои расонањо, монанди моњвора, Интернет ва
амсоли онњо, муњимтарин роњкорњои нињодина кардани
ахлоќи итимої дар донишомўзон ба унвони созандагони омеа ва ворисони фарњанги миллї мебошанд.
Хулоса, мактабу муаллим дар тарбияи насли
наврас наќши муњим доранд ва онњо воќеан хазинадори
ганинаи маънавии њар омеа ба њисоб мераванд. Муаллимон коргузори аслии низоми таълиму тарбия ва
рўњи низоми омўзишии њар кишвар мебошанд ва бо
кўшиши хирадмандонаи онњо њадафњои таълим ба
марњалаи иро мерасанд. Ва он чи кўдакону наврасону
авонон дар мактабњо ёд мегиранд, аз вижагињо, шоистагињои илмї, фарњангї, тарбиявї, итимої, ахлоќї
ва маънавии муаллимон вобаста аст.
Бидуни шак, муаллимон дар дигаргунии омеа ва
њаракати он ба сўи ахлоќу маърифати инсонї асаргузор
мебошанд. Ба гунае, ки метавон сатњи риояи меъёрњои
инсониву ахлоќии мардум, дониш, тавоної, кайфиятњои
илмиву ахлоќии њар кишварро аз рўи сатњи дониш, тавоної, кайфияту мањорат ва рафтори муаллимони он
кишвар ташхис дод.
Алораѓми пешрафтњо ва тањаввулоти чашмгири
илмии ањон њанўз ње ойгузини бартаре барои муаллим ёфт нашудааст. Бинобарин њар таѓйиру тањаввуле
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дар анбањои гуногуни итимої бо талоши муаллим суратпазир аст. Бидуни шак, њадафи ормонии муаллимон
њамеша ин аст, ки њаёти башар бар мадори арзишњои
фарњангї чарх занад ва рафтори ахлоќї асоси зиндагии
инсон бошад, то ње бегонае маоли таовузро ба
фарњанги асили миллї пайдо накунад.
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НАЌШИ РАСОНА
ДАР ФАРЊАНГИ ИЉТИМОЇ
Имрўзњо инсоният бо ворид шудан ба асри расонањо ва шаклгирии омеаи иттилоотї даврони наверо
оѓоз кардааст. Мо акнун дар низоми навини ањонї,
дар асри расонањо њаёт ба сар мебарем. Асре, ки дар он
воситањои ахбори умум узъи удоинопазири зиндагии
мо њастанд. Он чиро, ки расонањо ба номи иттилоот ба
мо дастрас мекунанд, ба шаклњои гуногун дар тарзи
зиндагї, андешаву эњсосоти мо таъсир мерасонад. Дар
ин миён расонањо наќши таъйинкунандае дар рушди
фарњангии кишварњо доранд. Коркарди расонањо дар
асри иртиботот, бидуни шак, дар њамаи анбањои
зиндагии итимоиву фарњангии омеаи башарї инкорнопазир аст.
Имрўзњо он омеае тавсеаёфта шинохта мешавад,
ки дар баробари рушди соњањои итимої ва иќтисодї
ќодир ба боло бурдани сатњи шуури амъиятї мебошад. Дар чунин омеае воситањои пешрафтаву навини
иртиботї бо тавлиду пахши маводи матлуби иттилоотї
дар миёни мардум дар боло бурдани огоњињои гуногуну
заруре наќши муњимеро ба уњда доранд ва ба омеа дар
роњи расидан ба пешрафту тараќќї њамаониба ёрї мерасонанд. Имрўз расонањо метавонанд омили муайянкунанда ва инкишофдињандаи сатњи маърифат ва шуури миллї бошанд, дар муттањид сохтани омеа ва
пешрафти давлат наќши арзанда бозанд, ба тавсеаи
њамаонибаи кишвар, густариши суръати созандагї ва
афзоиши рушди фарњангї кумак карда, боиси ташаккули афкори солими омеа шаванд.
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Наќш ва ойгоњи
расонањои фарњангї
Густариши чопи рўзномаву мааллањои гуногун,
ойгоњи шоистаи расонањо дар баланд бардоштани
сатњи огоњии мардум ва шукуфо намудани фарњангу
дониши омеа яке аз омилњои муњимтарини тавсеаи
фарњангї ва нишонаи њадафмандї ва пурњаракатии
омеа аст. Бадењист, ки тавсеаи фарњангї ба маънои густурдаи он, ки дарбаргирандаи густариши гуфтугўњои
фалсафию фарњангию адабию њунарї мебошад, на
танњо омили асосии рушди худогоњии миллї, балки заминасози тавсеаи сиёсиву иќтисодї, пешрафти илму
дониш ва ташаккулдињандаи андешаву афкори солим
дар омеа аст.
Албатта, ин њама замоне муяссар ва имконпазир
мегардад, ки аз як сў, маќомоти давлатї ба расонањои
гуногун ва наќши воќеии онњо ањамият дињад ва расонањои оммавиро на ба сифати «раќиб» ё баландгўи
фаъолиятњои маќомоти њукуматї, балки њамчун рукни
муњиме - дар баробари њокимияти ќонунгузор ва
ироия - бипазирад. Аз сўи дигар, роњбарони рўзномањо ва ањли ќалам низ бояд аз рисолати фарњангї ва
масъулияти худ дар иттилоърасонии дуруст, риво додани њамдигарфањмї, таќвияти њисси њамбастагии миллї ва њамзистии мусолињатомез огоњ бошанд ва аз паст
задани шаъни ашхос, дурўѓпардозї, овозапањнкунї ва,
аз њама бадтар, аз таблиѓи хушунат парњез намоянд.
Ин гуфтањо, дар навбати аввал, ба расонањои фарогир, аз умлаи телевизиону радио ва рўзномањои бонуфуз, ки мардум ба хабарњо, гузоришњо, тањлилњо ва
паёмњои онњо итминон дорад, дахлдор аст. Таъсири
онон дар сурати масъулият эњсос намудани коргузоронашон метавонад судманду созанда бошад ва дар сурати бемасъулиятї зараровару харобкунанда мешавад.
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Наќши расонањо
дар шаклдињии фарњанги итимої
Расонањо имрўз – њамчун њомилон ва интиќолкунандагони паём – метавонанд дар сохти фарњанги
омеа бавуудоварандаи боварњо ва афкори амъиятии
муассир бошанд. Онњо бидуни ба назар гирифтани
марзњои уѓрофї, аќидаї ва фарњангї имкони њузур
дар њамаи нуќтањои уѓрофиро пайдо кардаанд.
Фарњанги миллї як падидаи пурњаракат ва бидуни
оромиш аст. Њар ихтирову кашфиёту назарияпардозии
нав, ки дар дунё дар њавзањои гуногун ба амал меоянд,
таъсири онњо ба фарњанг мерасад. Муњимтарин таъсиргузороне, ки метавонанд дар шаклдињии фарњанги миллї аз дигар омилњо муваффаќтар бошанд, расонањоянд.
Албатта, њар расона вижагињои худро дорад ва вижагињои онро гурўњњо, ќишрњо ва табаќањои омеа ва
салиќаву завќу ниёзмандињои онњо муайян мекунанд.
Масалан, барои насли авон муњимтарин воситаи баровардани ниёзмандињо ба иттилоот, омўзиш, таъмини
иртибот бо дўстон, фароѓату бозї ва ѓайра Интернет
мебошад. Барои насли аз миёна андаке боло ва насли
калонсол муњимтарин воситаи гирифтани иттилоот
рўзномањо мебошанд. Аммо телевизион воситаест, ки
на танњо барои ин ду гурўњ, балки барои њамаи афроди
омеа, новобаста аз синну солаш, муњимтарин афзори
пайвастан бо дунёи хори аст.
Телевизион, ки – њамчун оммавитарин ва пуркорбурдтарин расона – бо арза доштани паёму ахбору иттилоот ва дигар барномањои омўзишиву фароѓатии олиб одамони зиёдеро ба худ алб мекунад, метавонад
дар амри дучори дигаргунї кардани фарњанги омеа
пурнуфузтарин ва муассиртарин омил бошад. Мо
имрўзњо дар шароите воќеъ шудаем, ки фарњанги
омеа, бидуни дар назар гирифтани марзњои уѓрофї
ва аќидаї – дучори таѓйиру тањаввул аст. Вале, мутаас137
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сифона, ин таѓйиру тањаввул на њамчун такомули
фарњангї, балки бештар ба њайси коњиши фарњангї ба
вуќўъ мепайвандад. Яъне тавассути телевизион ба
омеа он чизњое пешкаш мешаванд, ки бо ниёзњои
фарњангии мо хеле кам мувофиќат доранд. Имрўзњо
ниёзњои фарњангии омеаи мо ин њифзи асолат, њувият,
забон, расму оин, садоќату вафодорї ба арзишњои
фарњангї ва риояи одобу ахлоќи миллї аст. Бинобарин
агар мо хоњем, ки њамаи ин ниёзњо ба нањви бењтар бароварда шаванд, бояд расонањоро ба арсаи талошњои
миллї бо њадафњои мушаххасу муайян табдил дињем ва
мувофиќ ба ин њадафњо коршиносону мутахассисони
баландихтисосу кордон ва боистеъдоду созандаро тарбия кунем.
Ба њар њол телевизион – њамчун як расонаи бисёр
муњим ва яке аз воситањои таъсиргузор ба фарњанги
омеа – ваќте метавонад муассир бошад, ки ба паёмгирандагонаш, мувофиќ бо ниёзњои онњо, бо равишњои
дурусту мавриди ќабул барномањо пешнињод кунад.
Аммо имрўз телевизиони кишвари мо, ки бояд ниёзњои
паёмгирандагонашро хуб шиносад, ба таври маќбул
масъалагузорї намояд ва роњи њалли ин масъалањоро
нишон дињад, бо камбуди имкониятњои бозёбиву баррасии ахбору паёмњо ва њам камбуди коргузорони боистеъдоду навовар рў ба рў аст. Аз ин рў, роњбарону
масъулони телевизиони миллї бояд бо нињодњои илмиву
тахассусии кишвар, факултањои рўзноманигории донишгоњњо ва дигар мактабњои олии мамлакат робитаи
зич дошта бошанд ва аз роњи озмун барои њамаи идорањои барномањо шахсони босалоњият ва дорои диду
назари тозаро интихоб намоянд. Танњо дар ин сурат телевизион метавонад дар баланд бурдани сатњи огоњї ва
такомули дониши сиёсї, њуќуќї, иќтисодї, итимої ва
фарњангии мардуми кишвар наќши созанда ифо намояд.
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Расона ва нобудии фарњангї
Дар ањони имрўз суръати пањн шудани паёму иттилоъ њатто аз ним ќарн пеш садњо маротиб бештар аст.
Њам воситањо ва њам шевањои таблиѓу ташвиќ таѓйир
кардаанд. Шояд гуфтани ин суханњо каме муболиѓаомез бошад, вале наметавон онро инкор кард, ки
имрўзњо ба сабаби ин ки иттилооту паёмњо дар бештар
маврид пўшидаву рамзї њастанд, ба равшанї наметавон аз њадафу ниятњои паёмдињанда огоњ шуд.
Иштибоњ нахоњад шуд, агар гўем, ки дар асри
њозир тамомии одобу анъанањо ва эътиќоду боварњои
башарї дар маърази њууми одобу рафторњое њастанд,
ки на решањои ахлоќї доранд ва на решањои инсонї. Ин
расму одоб бо чунин роњу равишњои зиракона ба одамон
расонида мешавад, ки њатто муњофизакортарин ашхосро
ба таври худноогоњона ба бероњиву кароњї њидоят мекунад. «Муаллимон»-у «таблиѓгарон»-и ин «ахлоќу
рафторњо» трестњои бузурге мебошанд, ки омўзањои
худро на бо равиши маъмулии китобу дарсхонї ва ба
њам омадани устодону шогирдон, балки бо роњи пешнињоди молу мањсулот ва таблиѓу ташвиќ ба тарзи
зиндагии «шоиста» ба омеаи башарї бор мекунанд.
Ин омўзањо ба андозае таъсиргузор њастанд, ки
агар дар гузашта оину анъанањо – баъд аз садњо сол –
бо аз насл ба насл гузаштану њифз кардан пойдор
мешуданд, имрўзњо њамин оинњо зери бори «арзишњо»и нав дар чашм ба њам задан нобуд мешаванд. Ва ин кор
тавассути расонањо аном мегирад. Расонањо, албатта,
дар шахси дастандаркорони расонаї, дар дунёи имрўз,
ба ои он ки фарњанги ормониву инсониро риво
дињанд, ё дониста ва ё нохудогоњона, даст ба эоди
«фарњангу одобе» мезананд, ки дар асл нобудкунандаи
фарњангњои асилест, ки мењвари дунёи кунунї мебошанд. Инсоният барои ин њам то имрўз аз сањнаи њастї
несту нобуд нашудааст, ки аз сарчашмаи њаётбахши
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ахлоќу маънавиёти асили миллатњову халќиятњои
ахлоќгаро шодоб аст.
Шевањои азби паёмгирандагон
Шевањое, ки расонањо барои рушди фарњанги тоза
бармегузинанд, гуногун ва гоње аз латофати хосе
бархўрдоранд. Њамин латофати баён ва таблиѓи мењрубонона њаст, ки фикрњоро ба осонї мутеъ месозанд.
Фарњангсозони ањони имрўз содатарин ва дар айни
њол маќбултарин роњро барои нињодина кардани
фарњанги худашон бармегузинанд. Онњо аввал ба суроѓи касоне мераванд, ки аз тањлилу андешаи мантиќї
бархўрдор нестанд ва одатан асири хоњишњо ва
њаяонњои зудгузари худ мебошанд. Инњо, чун маъмул,
наврасону
авонон
њастанд.
Љомеашиносон
муътаќиданд, ки наврасону авонон хеле осон зери бори иѓвову дасиса мераванд, тањти таъсири тарѓибу ташвиќ ќарор мегиранд ва худашонро ба тафаккуру андеша водор намекунанд.
Барои фарњангсозони имрўз чандон муњим нест,
ки ин пайравони ояндаи фарњанги онњо дар кадом
омеа ва дар кадом кишвар зиндагї мекунанд, зеро барои њар иќлиму ќаламрав ва њар нажоду ќавме воситањои хоси худро дар даст доранд. Муњим барои онњо
таблиѓу ташвиќи муваффаќомези арзишњову боварњои
тињї ва бемояашон аст. Албатта, агарчи имрўзњо
њадафи фишору њууми фарњангиашон кишварњои
ањони севвум ё, ба истилоњ, рў ба инкишоф мебошанд,
онњо дар рўъёњояшон тамоми ањонро мебинанд, ки чун
дењаи кўчаке дар дасташон ќарор дорад.
Расонањо муњимтарин воситаи таѓйиру дигаргунсозии фарњангњо ва њатто давлатњо њастанд. Онњо
асотирњо ва намодњои наве месозанд, шахсиятњоеро падид меоваранд, ки гурўњи азиме аз мардум, бавижа авонон, бо фикри онњо мехобанд ва ба ишќи онњо бедор
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мешаванд. Асотирњое, ки имрўз расонањо месозанд,
умуман ориву барї аз ахлоќу маниши инсонї њастанд.
Ин асотирњо бештар њаяоновар, рўъёї ва бисёр ѓайризаминї њастанд. Мањз њамин хусусиятњои афсонавии
намодњои офаридаи онњо, аз ќабили Гарри Потер,
наврасон ва авононро ба фикри зиндагии безањмату
осон меафтонанд ва онњоро аз њаќиќати зиндагї, ки барои баровардани кўчактарин ниёзњои инсонї бояд
зањмат кашид, ѓофил медоранд.
Гумгаштагии фарњангї
Расонањо тавассути шахсиятњои асотирии филмњо,
барномањо ва хусусан ќањрамонњои рекламањо гуфтор,
кирдор ва ахлоќи омеањои башариро тањти таъсир
ќарор медињанд. Гоње тарзи гуфтору рафтори бархе аз
одамон чунон шабоњате ба шеваи рафтору гуфтори
шахсиятњои расонаї доранд, ки гўё дањсолањо ин ониб
бо якдигар ошно будаанд ва, ба ќавли Саъдї, камоли
њамнишинњо бар онњо чунин асарро гузоштааст. Бисёрињо, хусусан авонон, мисли онњо фикр мекунанд, ба
тарзи либоспўшї, ороиши мў, рафтору гуфтор ва њаракатњои имовуишоратии онон ба таври таассубомез
таќлид мекунанд ва њатто номњои онњоро бармегузинанд. Ваќте ки ин њама таќлидњо ойгузини одатњои
пешин мешаванд, дар зењну шуури ашхоси тањти таъсир
ќароргирифта худ ба худ навъе фаромўшиву гумгаштагии фарњангї ба вууд меояд ва ин вазъ заминаро барои
ба зуњур пайвастани насли нави дорои фарњанги нави аз
њар ињат ѓайриахлоќї фароњам мекунад.
Ваќте насли нав њувият ва худшиносиашро аз даст
медињад ва бидуни ње гуна муќовимат дар хидмати
ормонњои фарњанги нав ќарор мегирад, он њама ќањрамонњову намодњои асотирї аз сафњаи расонањо ва пардаи намоиши филмњо ба зиндагии воќеї, бо ворид шудан ба шууру тафаккури насли нав, кўч мебанданд. Дар
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арсаи зиндагии итимої фарњанги сунъие бо арзишу
ахлоќњои сунъї ойнишини фарњангу одобу русуму арзишњои асили миллї мегардад.
Расонањо барои даромад
Расонањо – телевизион, радио, рўзнома ва Интернет – дар ањони имрўз ба фарњанг њамчун ба дастгоњи
даромадовар ва ё зиёндењ менигаранд. Фарњанг дар
зењну андешаи соњибони расонањои ќудратманд дигар
он коркардњои ахлоќиро њам надорад ва камоли матлубашон ин аст, ки тамоми инсоният бояд - ба ои он фарњанги сохтаашонро бипазирад.
Ин гуна равиш умуман дар ањони Ѓарб, ки хостгоњи расонањои навин аст, имрўзњо комилан њоким
шудааст ва акнун расонањо омеањоеро нишон гирифтаанд, ки имкони харобу вайрон кардани фарњанги
онњо осонтар аст. Аввалин коре, ки онњо мекунанд, ин
аст, ки салиќањову алоќањои рўзмарраи мардумро шакл
медињанд, яъне мардумро мафтуни чизњое месозанд, ки
дар омеаи онњо камтар вууд дошта ва ё умуман вууд
надошта бошанд. Ин расонањо дар њаќиќат сарбозони
пиёдаи худро аз байни њамин мардуме, ки мехоњанд онро
мавриди њуум ќарор дињанд, интихоб мекунанд. Онњо
аввал чашмњоро хира месозанд ва сипас роњи тасхири
аќлу хиради одамонро нишона мегиранд.
Расонањо дар ибтидо молу колоро чунон
шефтавор таблиѓ мекунанд, то дар одамон тасаввуре ба
вууд оваранд, ки бидуни доштани ин колоњо зиндагї
воќеан барояшон муяссару мумкин намегардад. Бояд
гуфт, ки гоње чунин њам њаст. Сипас ин маводу мањсулот њам аз роњи расонањои тасвирї ва њам аз тариќи расонањои коѓазї – бо олитарин равишњои таблиѓотї –
вориди хонањо мешавад.
Чї гуна таблиѓ кардан ва кадом тасвиру вожаро
баргузидан имрўзњо худ ба як навъ фарњанге табдил
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гаштааст. Ваќте ки бо таблиѓњои фиребо молу мањсулотро вориди зиндагии мардум мекунанд, њамроњ бо ин
молу мањсулот фарњанги хостгоњашонро ба омеањову
сарзаминњо мебаранд ва бо ин роњ фарњангњои миллату
халќњои гуногунро тасхир менамоянд.
Бо ин васф расонањо метавонанд дар амал њимояткунандаи манфиатњо ва фарњангњои ќудратмандони
иќтисодї бошанд. Ваќте ки «сарбозони расонањо» бидуни ње хунрезї вориди кишваре мешаванд, табиист,
ки ба осонї метавонанд фарњанги он кишварро њам бидуни хунрезї тасхир кунанд. Дар њаќиќат расонањо бо
намодсозї ва тимсолофаринї њадафи аслии худро
пинњон медоранд. Вале корњоеро, ки дар хароб кардани
намодњо ва асотирњои милливу мањаллї Рэмбоњову
Гарри Поттерњо аном медињанд, дигар намешавад бо
Рустамњову Суњробњо ва Зевсу Прометейњо ислоњ кард.
Њамин наќши таъсиргузориву таѓйирсозии расонањо боис мешавад, ки бархе аз кишварњои соњибтамаддун, монанди Њинд, Чин ва кишвари мо, бояд
роњњоеро барои пешгирии фарњанги њуумкунандаи нав
тай намоянд, то тавонанд пеши харобшавии фарњанги
худро гиранд.
Имрўзњо кишварњои бисёре ба ин дарк расидаанд,
ки расонањо нерумандтарин силоњи кишварњои ќудратманд барои тасхири миллатњои дигар њастанд. Дигар
замони њууми неруњои низомї барои таѓйири фарњангу
боварњо ва одобу русуми миллатњо гузаштааст, зеро расонањо бидуни ње зањмату мушкилї, бе он ки дари хонаи касеро зананд, фаќат бо ишорае сафњаи рангинро
мекушоянд ва он гоњ фазои хилвату танњои мардумро
пур мекунанд. Ин расонањо њатто бо њилањои латиф
мањрами рози мардум мешаванд ва мардум ба ин умед,
ки њам аз танњої наот меёбад ва њам рафиќеву ёри
наверо пайдо менамояд, ба онњо эътимод мекунад ва
њамаи доштањои худро нисорашон месозад.
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Расонањо дар муќобили расонањо
Воситањое, ки тавассути онњо мешавад бо расонањои дорои ќасди хароб кардани фарњанги миллатњо
муќобилат кард, танњо њамин расонањо мебошанд.
Муњимтарин воситањои мубориза бо фарњанги њуумкунанда фарњангу расонањои ќавии миллї ва низ огоњии
сањењ аз вижагињои тарафи муќобил ва интихоби роњи
дурусти корбасти онон мебошанд. Баъзе аз кору
иќдомњо дар ин замина инњоянд:
− нуќтањои сусту осебпазири фарњанги њуумкунандаро бояд шинохт, аз тањмили он ба мардум
ва густариши он дар байни ќишрњои омеа
илавгирї кард;
− фарњанги миллї ва асили худро пойдортар карда, дар шакли неруманд дар муќобили фарњанги
њуумкунанда бояд ќарор дод;
− ниёзњои фарњангї ва ахлоќии мардумро бояд баррасї кард ва ба он дар бењтарин шакл посух дод;
− бо кумаки коршиносон ва андешамандони расонањои миллї бояд њилањо ва тарфандњои таблиѓиро ошкор кард, худ тарфандњои нав сохт ва
онњоро рў ба рўи фарњанги њуумкунанда ќарор
дод;
− рукнњои фарњангие, монанди забон, одоб, боварњо ва анъанањо, наќши таъйинкунандае дар
ин замина доранд. Дар кишвари мо, ба уз
рукнњои фарњангии зикршуда, метавон ба фалсафаи Наврўз, ки мамўи омўзањои нодири
фарњангиву ахлоќї мебошад, рўй овард;
− нуќтањои неруманди фарњанги миллии худро бояд бозшиносї кард ва онро ба дурустї ба мардум
бозшиносонд;
− роњбарон ва масъулони телевизиони миллї бояд
низомњои њоким бар иртибототи байналмилали144
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−

−

−

−

−

ро ба хубї шиносанд ва нисбат ба пахши паёмњо
– то аз дурустиашон воќиф нашаванд – онњоро
пахш накунанд;
бо тавауњ ба он, ки сохторњои итимоии њар
кишвар бо кишвари дигар тафовут доранд ва
сохторњои итимоии омеаи мо дорои табоњии
камтаре нисбат ба омеањои ѓарбї мебошанд,
дар мавриди истифодаи маводи фарњангии кишварњои ѓарбї нињояти эњтиётро риоя кунанд ва
фаќат пас аз баррасии комил онро ба паёмгирандагон пешнињод намоянд;
таќлид аз воситањои ахбори умуми ѓарбї пайомадњои уброннопазир барои истиќлоли кишвар
дорад ва телевизиони миллї дар ин замина бояд мувофиќ бо ниёзњои паёмгирандагони ватанї ба сохтани барномањо иддан иќдом намояд;
пахши аз њад зиёди суруд, мусиќї ва саргармї аз
ониби расонаи неруманде, чун телевизион, як
навъ харобкории фарњангї аст. Аз ин рў, расонањо – бо тањия ва пахши барномањои тарѓибкунандаи анъанаву суннатњои асили фарњанги миллї, арзишњои таърихиву фарњангї, омўзиши илму дониш ва касбу њунар, тарзи њаёти солим –
бояд неруи авононро барои хидмат ба кишвар
ва омеа равона созанд ва барои болоравии
сатњи маърифату фарњанг, тафаккур ва ањонбинии авонон мусоидат намоянд;
телевизион набояд асири васвасаи сарватамъкунї
ва њавасронї шавад ва њатто дар ин замина вазифа
дорад њокимони мутлаќи ѓайриќобили ташхиси
сарватамъкунї ва њавасрониро, ки афкори
омеањои ањонро - барои дидгоњњои табоњи худ мавриди сўистифода ќарор медињанд, фош намояд;
телевизион ва радио, ки дастгоњи неруманди
омўзишианд, бояд дар хидмат ба мардуму оме145
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апазирии афрод ва њадафманд шудани зиндагї
кумак кунанд. Истифодаи ѓайриоќилона ва нокоромад аз ин анбаи телевизион на танњо боиси
бар њадар рафтани сармояњои моддию маънавии
омеа мешавад, балки сармояњои маънавию
итимоиро ба нуќсон рў ба рў месозад;
− муњимтарин раќиби расонае расона аст. Пас бо
«дасти» расона метавон пеши расонањои вайронгарро гирифт ва фарњанги омеаро њифз намуд.
Вазифањо ва масъулиятњои
ахлоќии расонањо
Дар ањони имрўз расонањо на танњо воситаи
муњим дар интиќоли илму дониш њастанд ва
масъалањои марбут ба омеаро дар ихтиёри паёмгирандагон мегузоранд, балки дар њавзаи фаъолиятњои сиёсиву итимої наќши бисёр њассосеро ифо мекунанд.
Расона – њамчун воситаи иттилоърасонї – дорои
коркардњои дутарафа ва ба њам муќобил мебошад.
Њамон андозае, ки метавонад мўиби равшангарї, дониш, вањдат ва рушди фардиву итимої бошад, њамон
андоза метавонад омили харобкорї, ањолат, тафриќаву нобудии фикру фарњанги омеа шавад. Пас арзёбии
расона вобастагї ба он дорад, ки дар ихтиёри чї касе
ва бо чї њадафњое мавриди истифода ќарор мегирад.
Барои ин њам усули ахлоќї муњимтарин тарзи бањрабардорї аз расонањо мебошад. Коршиносон бо тавауњ ба
ањамияти пайравї аз меъёрњои ахлоќї дар фаъолиятњои
расонаї ба баъзе аз вазифањои муњими ахлоќии расонањо ишора намудаанд. Њарчанд ин усулњо дар робита
ба рўзноманигорї гуфта шудаанд, дар њавзањои дигар
низ метавонанд мавриди тавауњ ќарор гиранд:
*Эњтиром ба истиќлоли давлатї, амнияти миллї,
њифзи манфиатњои миллї, њимоят аз нињодњои ќонунї
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ва маќомоти њукуматї аз умлаи вазифањои итимоиву
ахлоќии муњими роњбарон ва кормандони расонањо ба
шумор мераванд.
*Расонањо бояд њамвора ба усулу меъёрњои
ахлоќї, расму оинњои миллї, эътиќоди мазњабї эњтиром гузоранд ва аз њар гуна гироиш ба кинаву адовати
нажодию динию аќидавї ва таблиѓи хушунат дар ин
замина, њамчунин аз ташвиќу тарѓиби анг бо кишварњои дигар худдорї кунанд.
*Рисолати расонањо гиромидошти арзишњои милливу фарњангї, тарѓибу ташвиќи арзишњои омеаи раиятпарвари демократї, аз ињати маънавию ахлоќї
роњнамої кардани омеа ба хотири рушди бештари
фарњангу маънавиёт ва парвариши насли авони дорои
тафаккури созанда, донишу ањонбинии пешрафта,
миллатдўсту ватанпараст мебошад. Рўзноманигорон
бояд барои боз њам ободу шукуфо сохтани кишвар
мушкилоту масъалањои њалталаби зиндагии итимоиро
ба миён гузоранд ва роњу равиши њалли онњоро пешнињод намоянд.
*Расонањо бояд дар сафи пеши посдорї ва гиромидошти муњимтарин рукни фарњанги миллї – забони
тоикї – бошанд. Рўзноманигорон бояд аз ќоидањои
забони адабї, махсусан ќоидањои имло, фасоњат ва балоѓати сухан огоњии хуб дошта бошанд, дар гуфтору
забони навиштањояшон ѓалат роњ наёбад.
Ташкили барномањои олиб дар шабакањои радиову телевизиони марказї ва мањаллї роеъ ба забони
тоикї, тарѓибу ташвиќи асолату покизагии он ва
даъват ба забони гуфтугўи доимии ањли омеа табдил
кардани забони адабии тоикї аз умлаи вазифањои
муњимтарини расонањо мебошанд.
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*Расонањо вазифадоранд, ки - њангоми чопу интишори хабару тафсиру тањлил ва интиќоди созанда аз ифшои иттилоот, ахбор, тасвирњо, гузоришњо ва
ѓайра, ки ононро ба сурати мањрамона ба даст меоваранд, уз мавридњое, ки ќонун муайян намудааст, худдорї намоянд.
*Расонањо бояд аз имкониятњои демократия ва
озодии сухан – њамчун аз шароити мусоиди танќиди мусолињатомез ва баёни пешнињодњои созанда оид ба њалли масъалањои таќдирсози зиндагии омеа – истифода
намоянд. Њар камбудиву норасоиеро, ки рўзноманигорон дар фаъолияти ин ё он сатњи маќомоти роњбарикунанда ва ё муассисаву ташкилоте мушоњида мекунанд,
бояд дар тањлилњои худ бо далелњои муътамад нишон
дињанд ва – бо парњез кардан аз баёни тањќиромез ва бидуни расидан ба иззати нафси шахсиятњо, њамчунин бо
пешнињод намудани равишњои сањењи ислоњи камбудињо
– дар ихтиёри паёмгирандагони худ ќарор дињанд.
*Рўзноманигорон ба маводи расонаї бояд њамчун
ба хидмати итимої, на ин ки чун ба молу колои
тиоратї, нигоњ кунанд. Аз ин рў, роњбарон ва кормандони расонањо дар аноми вазифањои касбии хеш на
танњо дар назди соњибон ва мудирони расонањо, балки
дар пеши паёмгирандагон масъулият доранд. Ин
масъулияти итимої талаб мекунад, ки рўзноманигорон дар њама гуна шароиту вазъият њамвора бар асоси
видони ахлоќии худ амал намоянд.
*Роњбарон ва кормандони расонањо бояд ба дурустии амали касбии хеш тавауњи вижа дошта бошанд
ва танњо ахбору иттилоотеро, ки сарчашмаю манбаи он
мушаххас аст, интишор кунанд, аз пахши ахбори
насанида ва пањн кардани овозањо парњез намоянд.
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*Тањриф кардани матнњо ва пинњон намудани иттилооти асосии марбут ба воќеаву рўйдодњо бояд дар
итимои рўзноманигорон њамчун кори нангин ва
рафтори нодуруст дарёфт шавад. Барои ба даст овардани ахбор, њуатњо, аксњо ва монанди инњо набояд аз
шевањои нодурусту ѓайриќонунї истифода шавад. Пойбандї ба усули ахлоќї бояд мењвари фаъолияти рўзноманигорон бошад.
*Роњбарон ва кормандони расонањо вазифадоранд,
ки фаъолиятњои расонаии худро бо кори тиорату бозаргонї ё фаъолиятњои сиёсї ба њам наомезанд. Видони
ахлоќиву шарофати касбии рўзноманигорон таќозо мекунанд, ки аз гирифтани њар гуна мукофоти моддии
ѓайриќонунї худдорї шавад.
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НАЌШИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ
ДАР РУШДИ АХЛОЌИИ ФАРЗАНДОН
(Андешањо дар атрофи Ќонуни Љумњурии Тоикистон
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»)
«Имрўз дар замони истиќлолият бояд эњёи маънавии миллат ва рушди илму маорифро дар ои аввал гузорем. Зеро бе ин омеаи мо мустањкам ва пешрав нахоњад
шуд».
Бар тасдиќи ин гуфтањои Сарвари давлат ин нуктаро бояд зикр намуд, ки, бо вууди рушди бошитоби
азнавсозии омеа, русуму назари муњофизакоронаи бисёре аз шањрвандони мо дар роњи ногузири ворид шудани Тоикистон ба фазои умумиањонии рушди техникї ва фановарї як навъ садде эод мекунанд.
Бо ин ки дар омеаи мо бањрабардорї аз
пешрафтатарин дастовардњои илму технологияи муосир кори маъмулї аст, миёни бисёре аз мардум чунин
назари нодуруст мавуд аст, ки ихтироъкорињо ва
эодњои фановарї аслан кори дигар кишварњову миллатњост ва мо ќодир ба чунин корњо нестем. Бархи дигар ба таври худогоњона ањонбинї ва њатто таассуби
динии худро аз њар гуна афкору назарияи пешрафтаи
илмї бењтар мењисобанд.
Мо њама огоњ њастем, ки дар атрофи Ќонуни
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд» чї бањсњое сар
заданд. Ва њамаи ин мубоњисањо барои ин буд, ки чанд
нафар аз намояндагони рўњониён дар ин ќонун мањдуд
кардани њуќуќи диндоронро диданд. Њатто намояндагони давлатњои хориї ва созмонњои байналмилалї
изњоротњо пахш карда, нигаронии худро «дар мавриди
150
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

посух ба пайомадњои манфии ањонишавї

мањдуд намудани озодињои мазњабї дар Тоикистон»
иброз доштанд.
Њар касе, ки ин ќонунро ба пуррагї хондааст, медонад, ки њадафи аслии ин ќонун, чуноне ки аз номаш
бармеояд, мањз водор кардани падару модар ба таълиму тарбияи неки фарзандон аст. Фаќат дар як банди
ќонуни мазкур, дар робита ба вазифањои падару модар,
гуфта шудааст, ки волидайн уњдадор њастанд, ки
«иштироки фарзандони ноболиѓро дар фаъолияти иттињодияњои динї ва чорабинињои дастамъонаи динї
(ба истиснои чорабинињои азодорї) роњ надињанд». Вале аз он шўру валвалае, ки дар васоити ахбори умумї,
асосан дар Интернет, барпо шуд, чунин тасаввур пайдо
мешавад, ки ќонун билкул ба масъалањои динї ва
мањдуд кардани њуќуќњои диндорон бахшида шудааст.
Аслан интишор шудани чунин ќонунњо худ далели
он њастанд, ки омеа на бар он самте, ки як омеаи мутамаддин ва бархўрдор аз арзишњои демократї бояд
биравад, равон аст. Вале давлат наметавонад дар
вазъияти баамаломада, ки дар омеа «идеологияи» танпарварї, кеши истеъмол, парастиши либоси фохира, таассуб ва бегонапарастї бар арзишњои пешрафтаи итимоиву фарњангї бартарият пайдо кардаанд, вокуниш
накунад ва бо истифода аз дастгоњњое, ки Сарќонун дар
ихтиёраш гузоштааст, барои ба самти матлуб орї
сохтани њаёти итимої чорањои зарурї наандешад.
Худи чунин аќида, ки давлати Тоикистон бар он
аст, ки њуќуќи диндоронро мањдуд кунад, аз маънову
мантиќ бегона аст. Чаро бояд давлат њуќуќи диндоронро мањдуд кунад ва мањдуд кардани њуќуќи динии
шањрвандон ба давлат чї манфиат меоварад? Магар
идеологияи Љумњурии Тоикистон атеизм аст? Онњое,
ки чунин иддањои бебунёдро мекунанд, ин њаќиќатро
нодида мегиранд, ки ње давлате дар фазои пасошўравї, мисли Љумњурии Тоикистон, дар тарѓибу
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гиромидошти ѓояњои дини мубини ислом ба иќдомњои
густурда даст назадааст. Дар тўли 20 соли истиќлол дар
кишвари мо Маркази исломшиносї дар назди Президенти Љумњурии Тоикистон, Шўрои уламои Маркази
исломии Тоикистон, Донишкадаи давлатии исломии
ба номи Имоми Аъзам, 19 мадраса, 39 масиди омеи
марказї, 344 масиди омеъ, 3363 масиди панваќта
бунёд ва таъсис гардидаанд.
Љумњурии Тоикистон дар шахси Президент
Эмомалї Рањмон барои дар рўњияи эњтиром ба арзишњои волои дини ислом тарбият кардани насли авони кишвар пайваста талош мекунад. Ва худи Президент
Эмомалї Рањмон, ки борњо аз зиёрати Каъбаи мукаррама бархўрдор шудааст, дар миёни роњбарони кишварњои низоми исломї ва бонуфузтарин уламои дин
обрўю эътибор дорад.
Бо маќсади аз фармудањои Парвардигор ва
фарњанги исломї ба таври васеъ бархўрдор намудани
мардуми кишвар ба забони тоикї ва хатти кириллї
интишор додани Ќуръони карим, ба манзури шинохти
бењтар ва амиќтари ањдоф, маъно ва мазмуни волои
таълимоти мазњаби њанафї баргузор кардани ашни
бузургдошти Имоми Аъзам, тарѓиби ислом дар
умњурї, њимояи дини муњаммадї аз минбарњои баланди мањфилњои бузурги ањонї иќдомњое њастанд, ки
Президент Эмомалї Рањмон тайи чанд соли охир аном
додааст.
Сарвари давлати мо, бо эътиќоди мањкам бар он
ки шариати исломї њама гуна терроризмро, ки як амали берањмонаю худонописандона аст, ќатъиян мањкум
мекунад, халќњоро ба њамкориву њамбастагии бародарона даъват менамояд.
Президент Эмомалї Рањмон арзишњои дини мубини исломро, ки дар зоти худ як дини маърифату ахлоќ
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аст, баланд арзёбї намуда, анбањои адолату башардўстї, маорифпарварї, накухоњї ва рўњонияти
пешќадами онро ба авонон талќин мекунад. Ва њамзамон аз ањли рўњонияти кишвар даъват менамояд, ки ба
тарѓиби арзишњои олии умумибашарии ислом тавауњ
намоянд ва бикўшанд, ки ањли омеаро ба тарбияи
фарзандон ва ба роњи нек њидоят кардани онњо ташвиќ
кунанд.
Вале, мутаассифона, барои баъзе намояндагони
рўњониён даъвати Сарвари давлат гўшрас нест. Ва онњо
дар доираи фањмиш, биниш ва донише, ки аслан бо
рукнњои муњими тарбия, чун илмњои педагогика ва равоншиносї, гирањ намехўранд, бо «тарбияи» насли авон машѓул њастанд.
Барои ин ки садамаеро, ки ашхоси бесалоњият бо
њузури худ дар њавзаи таълиму тарбия ба омеа ворид
месозад, ба хубї дарк намоем, руўъ карда, пораеро аз
суњбати Мањозир Муњаммад, собиќ нахуствазири Малайзия, меоварем.
Мањозир Муњаммад, ки дар муддати 22 сол мамлакаташро ба яке аз лидерњои иќтисоди ањонї табдил додааст ва ислоњоти итимоиву иќтисодии баргузорнамудаашро роњи исломии тавсеа ба ќалам медињад, ба суоли
рўзноманигорон: «Чї робитае байни ин ду омилњои мухталиф – мазњаб ва иќтисод – мавуд аст?», чунин посух
гуфтааст:
«– Дар дунёи имрўз, мутаассифона, шумораи зиёди давлатњое бо ањолии мусулмон њастанд, ки наметавонанд тараќќї кунанд. Сабабгори ин ањвол таълимоти
ислом намебошад. Дар 1400 соли гузашта муфассирони
ислом, уламо, муллоён ин дини воњидро њамчунон ба
навъу гунањои мухталиф тафсир кардаанд, ки мо имрўз
њазорњо динњои гуногун ва хилофи якдигарро мушоњида мекунем.
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Мо дар Малайзия талош кардем, ки ба суннатњои
аслии ислом, он суннатњое, ки дар Ќуръон њастанд ва аз
тарибаи таърих гузаштаанд, бозгардем. Ќуръон ба мо
мефармояд, ки ќироат кунем, яъне дониш ба даст оварем. Мусулмонони аввалин тибќи ин таълим рафтор
карда, осори олимони Юнони ќадим ва дигар њакимони
ќабл аз исломро меомўхтанд ва барои бањравар кардани
дигарон ин китобњоро тарума мекарданд. Ин донишмандони мусулмон бо тањќиќоти худ барои ѓанї гардондани хизонаи дониши умумибашарї сањми бузург гузоштаанд. Аз миёни мусулмонони даврањои пешин риёзидонњо, табибон, мунаимони бузург бар арсаи дунё
падид омадаанд. Онњо дар тамоми риштањои дониши
замони худ ба дастовардњои бузург ноил гашта буданд.
Дар натиа мусулмонон тавонистанд, ки аз ѓановати
сарзаминњои худ бањраманд гарданд, аз тиорати хориї суд бардоранд, амнияти давлаташонро таъмин
намоянд, мардуми мамлакатро аз хатарњо њифз кунанд
ва – ба ин васила – барои онњо шароити мусоиди
зиндагї, тибќи фармудањои ислом, фароњам оваранд.
Дар вазъияте, ки сокинони Аврупои асрњои миёна хурофотиву аќибмонда буданд, мусулмонони бофарњанг
тамаддуни бузургу муњтарами мусулмонии худро бунёд
нињоданд ва ќодир буданд бо дигар нуќоти ањон ба
раќобат пардозанд ва уммати хешро аз таовузи хориї дифоъ намоянд.
Вале пас аз паймудани ними роњ дар масири тамаддуни исломї тафсиргарони нав зуњур намуданд, ки тибќи
дастури онњо дониш андўхтан маънои фаќат илоњиётро
омўхтан дошт. Омўзиши илмњои табиї, тиб ва амсоли
онњо дигар тањсин намешуданд. Аз лињози пешрафти
фикрї дар омеаи мусулмонї давраи рукуд фаро расид.
Мусулмонон бештару бештар ба доираи бањсњои бебунёд дар атрофи масъалањои узъие, аз ќабили «оё
пўшидани шалвори танг ва ба сар гузоштани кулоњи
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сояафкан хилофи ислом нест?», «кор кардан бо мошинаи чопиро ислом манъ намекунад?», «истифода бурдани рўшноии электрї дар масид мумкин аст?» ва амсоли инњо, кашида шуданд. Бо ин ањвол мусулмонон аз
инќилоби саноатї ба ѓафлат монданд...
Чињоро мо аз ислом сармашќи кори худ кардем?
Рўњи тањаммул ва усули њамкориро. Дар Малайзия бар
он мекўшанд, ки фаќат аз таълимоти аслии Ислом, на аз
дастуроти фирќањову воизони мухталиф пайравї намоянд. Ман фикр мекунам, ки кишварњои мусулмоннишин
бояд босубот, пойдор ва соњиби њукумати ќобил
бошанд. Онњо бояд аз лињози иќтисодиву молиявї
нерўманд ва аз назари саноатї ва фановарї пешрафта
бошанд.
Албатта, барои расидан ба ин њадаф ваќт лозим
аст, ваќту фурсате, ки набояд бар њадар равад. Барои
ин мо бояд, њамчуноне ки Ќуръон мефармояд, такя ба
аќлу хирад намоем. Дини мо таълим медињад, ки сабур
бошем. Возењ аст, ки сабр муќаддамтарин фазилати инсон аст».
Илова бар ин иќтибос, ин нуктаро бояд таъкид кунем, ки дар он давроне, ки Мањозир Муњаммад масъулияти рањо намудани ватан ва миллати хешро аз буњрони
шадиди иќтисодиву итимоиву маънавї ба дўши худ гирифт, њадафи интиќоди доирањои рўњониёни дохилу хории кишвар гашта буд. Кишварњои пайрави демократия ва созмонњои байналмилалї Њукумати Малайзия ва
шахсан нахуствазири онро ба урми мањдуд кардани
њуќуќу озодињои диндорон мутањњам мекарданд. Вале
гузашти замон бебунёд будани ин њама иттињомотро
нишон дод. Имрўз омеаи Малайзия на танњо бо
пешрафти худ дар њавзаи иќтисодї, балки бо баландтар
бардоштани нуфузи арзишњои дини ислом дар ањон
маќому манзалати хосе касб кардааст.
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Президент Эмомалї Рањмон дар баробари корњои
азиме, ки дар поягузорї ва тањкими иморати давлат, ки
нерўи фикриву исмонї ва ваќти зиёди ўро сарф кардаанд ва мекунанд, фурсат пайдо мекунад, ки бо кори
таълиму тарбия ва эоди осори таърихї-фалсафї
машѓул шавад. Зеро њамчун сиёсатмадор медонад, ки
бидуни тарбияи насли худогоњ, ватандўст, бофарњанг,
бомаърифату соњибилм ба ояндаи хушу босаодат умед
бастан муњол аст.
Бояд тазаккур дод, ки њамаи иќдомњое, ки дар
њавзаи фарњангї ва итимої аз ониби Президент
Эмомалї Рањмон гузошта шудааст, њамагї барои ирои
муњимтарин њадаф – тарбияи насли наврас – равона
карда шудаанд.
Консепсияи танзими оила, ки дар назари аввал
кўшиши њалли масъалаи демографї ба назар мерасад,
моњиятан ба тарбияи фарзандон равона карда шудааст.
Зеро танњо њамон оилае фарзандро-њам аз лињози
исмонї ва њам аз назари ахлоќї-метавонад солим парвариш кунад, ки ќудрати молиявї ва ваќту њавсала барои машѓул шудан бо таълиму тарбияи фарзандонро
дошта бошад. Ваќте ки дар хонавода њафт-њашт фарзанд њаст ва падару модар аз субњ то шом барои касби
маош зањмат мекашанд ва кўфтаву шикаста аз кор бармегарданд, оё фурсати онро доранд, ки бо њар яке аз
фарзандон машѓул шаванд, њамроњашон дарсњои мактабро тайёр кунанд, бо њам китоб хонанд...?
Њадафи асосии Ќонун «Дар бораи танзими анъана ва
ашну маросимњо» низ таълиму тарбияи фарзанд мебошад. Танњо падару модаре, ки худашон сарфаў, ботадбир
ва парњезгор аз зоњирпарастї ва худнамої њастанд, метавонанд фарзандони хушодобу некахлоќ тарбия кунанд.
Барои чунин падару модар на зоњири маросимњо, балки
моњияти онњо арзиш дорад. Волидоне, ки худашон бо156
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фарњанг њастанд ва ба арзишњои ахлоќиву маънавии миллати хеш ар мегузоранд, ње гоњ намегузоранд, ки фарзандони онњо зери таъсири фарњанги номатлуби бегонагон
бияфтанд ва њувияти хешро аз даст дињанд.
Ба уз асноди зикршуда, як силсила њуатњои
муњим, ба монанди ќонунњои Љумњурии Тоикистон
«Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олї ва
тањсилоти баъд аз муассисањои тањсилоти олии касбї»,
«Дар бораи авонон», њамчунин ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тоикистон дар бораи Вазорати маориф, дар
бораи стандартњои тањсилоти миёнаи умумї, тањсилоти
ибтидоии касбї ва олии касбї, «Низомномаи мактаби
тањсилоти њамагонї», Консепсияи миллии тањсилоти
Љумњурии Тоикистон, Консепсияи миллии тарбия ва
дигар асноди меъёрии њуќуќї ќабул шудаанд, ки њадаф
аз њамаи инњо такмил намудани дастгоњи таълиму тарбия, тарењи роњу усулњои бењтари тадрис ва ба вууд
овардани њамоњангии ќавии раванди таълиму тарбия
бо пешрафти бесобиќаи илму фановарї мебошад.
Аммо, дар баробари ин њама, њаќиќати раднопазири зиндагї ин аст ва таърихи тамаддуни инсоният
собит кардааст, ки дар ирои вазифаи калидии омеа –
таълиму тарбияи насли наврас – онњое, ки дар оянда
битавонанд шукуфоии омеаро таъмин намоянд ва онро ба тарафи фарњанги тараќќиву тавсеа њаракат
дињанд, оила наќши аввалия дорад.
Таълиму тарбияи кўдакон ќадимтарин умури инсонї аст. Ње њакиму файласуф, шоиру нависанда, олиму донишманди бузургеро наметавон пайдо кард, ки
дар бобати таълиму тарбияи насли наврас изњори аќида
накарда бошад ва афкори судманд нагуфта бошад. Ва
авњари аќидаи њамаи ин бузургони илму маърифат ин
аст, ки конуни аслии парвариши фарзанд оила аст.
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Албатта, наќши давлат бобати омода кардани
шароит барои парвариши инсонњои мусаллањ бо илму
дониши пешрафта бузург аст. Вале бењтарин конуни
илму маърифат – бо муосиртарин озмоишгоњњо, бо
утоќњои фаннї, бо пешрафтатарин тањизот – аз вууди
авонон холї хоњад буд, агар падару модар дар зењни
фарзандонашон шавќи донишомўзиро бедор накунанд
ва онњоро барои бањраманд шудан аз илму фарњанг ташвиќ нанамоянд.
Президенти Љумњурии Тоикистон Эмомалї
Рањмон, бо дарки ањамияти њаётии таълиму тарбия ва
роњ надодан ба фасоди ахлоќии авонон, масъалаи
ќабули ќонуни махсусеро, ки масъулияти падару модарро дар парвариши фарзандон фаро гирад, ба миён
гузошт. Дар лоињаи Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки Сарвари
давлат барои омўзиш, тањлил ва бо пешнињодњои
дархўри ањамият такмил намудани он ба омеаи
Тоикистон пешнињод намуд, тамоми вазифањо ва
уњдадорињои волидайн, ки аз моњият, мазмун ва мантиќи зиндагии хонаводагї бармеоянд, дар гардида буданд. Ба њамин сабаб буд, ки лоињаи ќонун аз ониби
ањолии мамлакат хеле хуш пазируфта шуд ва дар
муњокимаи он зиёда аз 2 миллион шањрвандони
умњурї иштирок карданд ва аз тарафи 80 маќомоти
давлатї, садњо корхонаю муассисањо ва 11 њазор
шањрвандон бобати боз њам пурратар кардани
муњтавои ќонун пешнињодњо ироя гардиданд.
Лозим ба зикр медонем, ки Ќонун «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», ки дар таърихи 2 августи соли 2011 ќабул гардид,
дар радифи Ќонун «Дар бораи танзими анъана ва ашну
маросимњо дар Љумњурии Тоикистон» дуввумин ќонун
дар мамўи ќонунњои Љумњурии Тоикистон аст, ки
эодкори он худи халќи кишвар аст. Зеро ин њар ду ќонун,
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то ин ки аз ониби намояндагони халќ тасвиб гарданд,
дар конуни хиради мардумї маќоми худро њамчун яке аз
сармашќњои зиндагии мутамаддин пайдо намудаанд.
Зарурати ќабули чунин як њуати муњими
давлатї, ки вазифањои аслї ва бадењии волидайнро ба
сурати ќонун даровардааст, аз ин њаќиќати талх низ
бармеояд ва Сарвари давлат ба ин нукта ишора кардааст, ки «солњои охир сатњи тарбияи фарзандон то андозае паст рафтааст ва баъзе падару модарон ба ин
масъалаи њаётан муњим беэътиної зоњир мекунанд.
Коста гардидани ахлоќи ќисме аз наврасону авонон, алб гардидани онњо ба њар гуна њаракату равияњои бегона ва ба инояткорї даст задани иддае аз
онњо, пеш аз њама, натиаи беањамиятї ва бемасъулиятии падару модарон мебошад».
Мусаллам аст, ки дар вазъияти баамаломада
Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд» барои давлат, ки таъминкунанда ва муњофизи фазои солими итимої ва масъули
рушди њамаонибаи шањрвандон аст, ба сифати дастгоњи ислоњи вазъ хидмат мекунад. Ва ба њамин хотир
аст, ки-дар баробари масъули асосии парвариши фарзанд ташхис додани волидайн- ќонун дигар нињодњоро,
ба монанди мактаб, омеа ва њукуматњои мањаллї, дар
амри таълиму тарбияи насли наврас вазифадор менамояд. Илова бар ин, назорати ирои нуктањои ќонун ба
зиммаи комиссияњои доимї оид ба њуќуќи кўдак, ки дар
маќомоти ироияи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои умњурї фаъолият менамоянд, вогузошта шудааст.
Аз касе пўшида нест, ки имрўза омилњо ва иллатњои бероњашавї, гумроњї ва фасоди ахлоќии фарзан159
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дони мо ба шакли ѓайри ќобили тассаввур фузунї ёфтааст. Мо имрўз бо воќеияти талхе рў ба рў шудаем, ки
авонони омеаи асри њозирро озибањои зиёде зери
таъсири худ гирифта ва омилњои бероњагї аз њар сўй
онњоро ињота намудаанд. Волидайн бояд назари даќиќ ба
ин иллатњову омилњо дошта бошанд, то тавонанд, ки
фарзандони худро аз ин фоиаи даврони муосир дар амон
нигоњ доранд, вагарна насли имрўз дучори табањкориву
гумроњии рўзафзун хоњад шуд.
Дар њама давру замон тарбияи фарзанд, бахусус
дар синни нававонї, кори осоне набуд, вале имрўз зиёда тавонфарсо шудааст. Дар тамоми мамлакатњои
ањон падарону модарон, фаъолони омеа, мутахассисони риштаи таълиму тарбия бонги хатар мезананд, ки барои наврасон майл ба машрубот, нўшокињои масткунанда, маводи мухаддир ба сурати як ќоида даромадааст.
Тибќи тањќиќоти Академияи равонпизишкии
кўдакон ва нававонони Амрико, дар рафтори
наврасон хулќу хўйи бад, рафторњои ситезаўёна ва зери по гузоштани ќоидањои одобу ахлоќ зиёд ба мушоњида мерасанд.
Ин суол, ки «волидайн чї гуна фарзандони худро
аз газанди аъмоли зараровар ва натиањои ѓамангези
онњо дар амон доранд?», яке аз масъалањои мубрам дар
тамоми кишварњои ањон аст ва посух ба он ба сифати
яке аз вазифањои муњими омеањо ва давлатњо ба миён
омадааст.
Аз ин рў, дархўри ањамият медонем, ки дар ин робита ва дар партави афкори назариявии тарбиявїахлоќии Президент Эмомалї Рањмон перомуни Ќонуни
Љумњурии Тоикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар тарбияи фарзанд» андеша ва назари хеш ва
њамчунин нуктањои судманди онњоеро, ки тахассусашон
бо кори таълиму тарбияи насли наврас иртибот дорад,
иброз намоем.
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Чун њадаф аз талошњои давлат-бо сарф кардани
маблаѓњои зиёд ба низоми омўзишї-кашф ва рушди лаёќатњо ва истеъдодњо ва равона кардани нерўи зењнии
онњо барои офияти омеа аст, мењвари њама гуна ислоњоти иќтисодї, фарњангї, сиёсї, итимої инсонњо
мебошанд. Аз ин рў, ба вууд овардани як омеаи мутамаддин ва бархўрдор аз арзишњо ва меъёрњои волои
ањони муосир, ки бо истилоњи омеаи шањрвандї ва раванди бархўрдорї аз малакањои онро омўзиши
шањрвандї ба ќалам додаанд, вазифаи муњими њар кишварест, ки барои бунёд ва тањкими низоми воќеии демократї талош меварзад. Ва роњи расидан ба ин њадаф
таълиму тарбия аст.
Таълиму тарбия дар омеаи имрўз ба унвони калидитарин вазифа барои рушди њамаониба ба шумор меравад. Зеро ки дар партави омўзиш инсонњо ба вазифањо
ва масъулиятњои худ њамчун шањрванд огоњ мешаванд,
омеа њолати як нињоди бархўрдор аз назму тартиби
итимоиро ба худ мегирад ва оммаи мардум ба тарафи
рушду тараќќиву тавсеа њаракат мекунад. Бењуда нест,
ки олими инглис Љон Далтон таълиму тарбияро – баъд
аз нон – дуввумин эњтиёи башар шуморидааст.
Тарбияи шањрвандї равандест, ки зимни он донишњо, арзишњо ва муносибатњои зарур барои нигањдории суботи сиёсии омеа аз як насл ба насли дигар интиќол мешаванд. Ин интиќол аз донишњо ва малакањое,
ба монанди огоњї аз таърих, садоќат ва вафодорї ба Ватан ва миллат, гиромидошти арзишњои бунёдии
ахлоќиву маънавї, дарки волоияти ќонун, тањаммулгароии мазњабї, ширкати фаъол дар њаёти сиёсї, итимої
ва фарњангии омеа, иборат мебошад.
Ба њамин тартиб, њадафи асосии тарбияи
шањрвандї дар њар омеа ба наврасон ва авонон
омўзонидани њар он чизе, ки то ворид шудани онњо ба
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арсаи њаёти амъятї дар амри суботи омеа ва тавсеаи
илмиву фарњангї ба даст оварда шудааст, мебошад.
Ва нахустин нињоде, ки дар муњити он ин фароянди муњим сурат мегирад, оила ва нахустин устодон падару модар мебошанд.
Чанд сањифа пеш зикр гардид, ки имрўз омилњо ва
иллатњои бероњашавї, гумроњї ва фасоди ахлоќии фарзандони мо ба шакли ѓайри ќобили тассаввур зиёд
гаштаанд. Ин омилњо кадоманд ва чї тадбирњое бояд
андешида шаванд, ки ин омилњои харобкунандаи бунёди
маънавии омеа ба коњиш раванд ва батадри ба нестї
кашонида шаванд?
Камбизоатї
Камбизоатї омилест, ки бар баъзе оилањо соя афкандааст. Кўдаке, ки дар хонае чашм мекушояд, ки
фаќру мањрумият ба он соя афкандааст ва падару модар
наметавонанд барояш хўроку пўшок фароњам оваранд,
чун андаке калон шавад, ба фикри аз ин хона ба ои
дигар паноњ бурдан меафтад ва мехоњад ба њар воситае
худашро аз ин ниёзњо бениёз кунад. Дар ин њолат эњтимоли зиёди он аст, ки ё ба доми табањкорон ва инояткорон афтад ва ё ба дуздиву ѓоратгарї одат кунад.
Бекорї яке дигар аз иллати бероњашавии фарзандон аст. Ваќте ки сатњи бекорї дар омеа баланд аст ва
саробони оила имкони соњиб шудан ба кору касби бонону оберо надорад, тамоми аъзои он хонавода дар
мазњари фасод ва дар масири аъмоли хилофи одобу
ахлоќ воќеъ мешаванд.
Сиёсати имрўзаи Тоикистон дар соњаи њифзи
итимої ба он равона карда шудааст, ки њар
шањрванди ниёзманди кишвар аз дастгириву кумаки
давлат бархўрдор гардад. Ва низ амалї намудани нуктањои Консепсияи шуѓли ањолї барои солњои 2007-2015,
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ки бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат,
таъсиси ойњои нави корї ва дастгирии итимоии
шањрвандонро дар бар мегирад, умед медињад, ки дар
солњои наздик дар мамлакат сатњи бекорї коњиш меёбад ва, мутобиќан ба ин, шумораи ањолии камбизоат
ба таври ќобили мулоњиза кам мешавад.
Ихтилофи падару модар
Омили бисёр муассири дигаре, ки боиси фасоди
фарзандон мешавад, ангу идол байни падару модар
аст. Дар хонаводањое, ки бисёр ваќт оташи вайронгари
идол ва бархўрди волидайн аланга мезанад ва тирагии
шуми номуросии доимї бар аъзои оила соя афкандааст,
кўдак ба фикри он меафтад, ки барои ба даст овардани
оромиши рўњї чунин фазои пур аз хусумату ангу
идолро тарк намояд ва ба макони осудатаре гурезад.
Вай бо аќли кўчакаш гумон мекунад, ки дар берун аз
муњити оила дўстони наву тифоќе хоњад ёфт ва ваќташро бо онњо дар муњаббату дўстї хоњад гузаронид. Вале
он «дўстон»-и нав, ки чун худи ў аз оилањои нотифоќ
берун шудаанд ва тарбияи сањењ нагирифтаанд, батадри вайро ба доираи ахлоќу одатњои зишт мекашанд
ва ба ботлоќи табањкорї ва аъмоли хилофи ќонун ѓарќ
мекунанд. Дар натиа баъд аз чанд соле ў ба авоне
мубаддал мешавад, ки балои они мардум ва миллати
худ мегардад.
Илои воќеаро пеш аз вуќўъ бояд андешид. Барои
ин бояд ки падару модар – њангоми хонадор кардани
фарзандони худ – ба онњо чунин шароите муњайё намоянд, ки писар ё духтар интихоби дуруст намоянд ва бинои зиндагии хешро бар заминаи мењру муњаббат устувор созанд. Онњо, дар навбати худ, фарзандони худро
дар фазои њамфикрї, дўстї ва мењрубонї парвариш
намоянд.
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Низоъ ва ихтилоф байни падару модар, бахусус
дар њузури фарзандон, боиси фасоди онњо мегардад.
Бинобарин волидайнро лозим аст, ки дар пеши кўдаконашон ангу ситезаву таънаву даъво накунанд ва њар
кадом барои хомўш кардани шуълаи низоъ – њанўз пеш
аз даргирифтанаш – саъй намоянд. Дар анги падару
модар касе, ки бештар озурда мегардад, фарзанд аст. Аз
ин рў, падару модар, ки масъули хушваќтї ва хуррамии
фарзандон њастанд, дар њадди имкон бар он бояд
кўшанд, ки ба низову нифоќ байни њамдигар роњ
надињанд, то ин ки сафои хонавода ва зиндагии фарзандон тира нагардад.
Саломату саодати омеа ба саодат ва пўёии низоми оила вобаста аст. Ва тавозуни низоми хонаводагї
низ ба сифати муносибатњои дохилиоилавии байни зану
шавњар, падару модар ва фарзандон вобастагї дорад.
Њар ќадар муносиботи байни њамсарон бењтар, солимтар ва пурозибатар бошад, зиндагї ширинтар, мустањкамтар, босафотар мегардад ва фарзандон пурнишот ва муваффаќ тарбият мешаванд.
Бинобарин тааллои истеъдодњо ва шукуфта шудани нерўмандињо ва масъулиятшиносии фарзандон
дар муњити оила ва дар канори волидайни мењрубону
дилсўз фароњам мегардад ва, баръакс, њар гуна мањрумият аз муносиботи матлуб бо волидайн ва ё удоии
зану шавњар аз якдигар ва дурии фарзандон аз падару
модар заминаи изтироб, афсурдагї, аќибмондагии
фарњангї, бероњагии ахлоќї ва каравињои итимоиро
ба вууд меоваранд.
Дар ин бобат Президент Эмомалї Рањмон гуфтааст: «Шарти нахустини тарбияи фарзанди солењ
мавудияти сафою покизагї, рањму шафќат ва дўстиву
дўстдорї миёни падару модар ва муњити хонавода мебошад. Эњтирому мењрубонии мутаќобила ва риояи њуќуќи
њамдигар аз ониби падару модар дар зењни фарзанд
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эњтиром ба шахси худ, эњтиром ба инсон ва эњтиром ба
амъиятро парвариш медињад».
Људо шудани падару модар
Дигар аз омилњои асосии фасоди итимоии фарзандон, ки аз хонавода сарчашма мегирад, удо шудани
зану шавњар аст. Људо шудани зану шавњар зарбаи
рўњии бисёр сахт аст, ки мўиби наќзи равонии кўдакон, бебандуборї ва табоњии онњо мешавад ва дар тамоми тўли зиндагии фарзандон садамаи тарбиятии он
дар нобасомонии рўзафзунашон инъикос меёбад.
Кўдаке, ки падару модараш аз њам удо шудаанд,
ба таври матлуб на мењри модарї мебинад ва на њимояи
падарї ва на муњити гарме, ки дар партави ин конуни
гарму пурмењру муњаббат ба шеваи сањењ парвариш
ёбад.
Он чи бар мушкили ин вазъият меафзояд, шароитест, ки модар баъд аз удо шудан аз шавњар бо марди
дигаре издиво мекунад ва ё барои дарёфти маош
мабур мешавад, ки кор кунад ва фарзандонашро бидуни назорат ба њоли худашон гузорад. Чунин кўдаконе, ки беназорат мемонанд ва бидуни лутфу мењри
падар ва дилсўзиву тавауњи модар калон мешаванд,
чї касе ба воя хоњанд расид? Бисёре аз умлаи ин кўдакони маъсум, ки бо зарбањои рўњї, аз як тараф, ва бо
фаќру гуруснагиву барањнагї, аз сўи дигар, калон мешаванд, табиист, ки ба гирдоби фасод ѓарќ мешаванд.
Дар самти њимояи итимоии фарзандони чунин
оилањое, ки дар боло зикрашон рафт, Давлат ва Њукумати Тоикистон бетараф намебошанд. Тавауњ ва
ѓамхорї ба ятимон, бепарасторон ва оилањои камбизоат яке аз самтњои муњими фаъолияти Њукумат мебошад
ва дар ин самт як силсила тадбирњои муассир амалї
карда шудаанд. Њанўз дар замони душвори солњои навадуми асри гузашта Њукумати Тоикистон барои
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кўдакони оилањои камбизоат ва ятимону бепарасторон
мактаб-интернатњо таъсис дода буд, ки имрўз шумораи
онњо ба маротиб афзудааст. Илова бар ин, дар Ќонун
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар боби махсус маќомоти ироияи
мањаллии њокимияти давлатї вазифадор карда шудаанд, ки-дар сурати аз ониби падару модар иро нагардидани уњдадорињо дар таълиму тарбияи фарзанд бо
сабабњои норасоии маблаѓ-барои нигоњубини фарзанди
ноболиѓи онњо кумак намоянд.
Истифодаи ѓалат
аз ваќти фароѓатї
Дигар аз омили бероњашавии фарзандон истифодаи ѓалат аз ваќти фароѓатии онњост. Кўдак аз замоне,
ки рўи пои хеш меистад ва ќодир ба роњ рафтан мешавад, хоњиши шадид ба даводаву бозї дорад. Кўдакон ва
нававонон ба гардиш ва тамошои манзарањои табиат
бисёр алоќаманд њастанд. Агар ба рафтори кўдакон тавауњ кунем, мебинем, ки онњо доимо дар њаракат
њастанд ва нерўи исмонии саршори худро дар бозињои
гуногуни варзишї, монанди футбол ва дигар бозињо,
сарф мекунанд.
Аз ин рў, падару модар ва мураббиёнро лозим аст
назорат кунанд, ки кўдакон нерўи исмонии худро ба
тарзи матлуб сарф кунанд ва аз ваќти фароѓати хеш барои њифзи саломатї ва парвариши исмонии хеш бањра
бардоранд. Барои ин њадаф лозим аст, ки дар мањаллањо ва дар фазои кушоди хонањои бисёрошёна майдончањои варзишї ва ойњои махсуси бозї сохта шаванд. Ва муњим боз ин аст, ки кўдакон пайваста тањти
назорати калонсолон ќарор гиранд, то ин ки бар
соиќаи шавќу завќи кўдакона ба аъмоли ношоиста ва ё
хатарнок, аз ќабили оташбозї ва амсоли инњо, даст
назананд.
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Дўстони бад
ва њамроњони гумроњкунанда
Аз омилњои асосии дигар, ки ба бероњагии кўдакон сабаб мешаванд, дўстони бад ва њамроњони гумроњкунанда мебошад. Хусусан замоне, ки бачаи наврас
аз лињози зењнї рушди муносибе надорад ва аз ињати
аќидатї заиф ва сустахлоќ бошад, хеле зуд тањти таъсири рафиќи бад меафтад. Аз ин дўстони фосид ахлоќи
вайрон ва одатњои зишт ва нописандро ёд мегирад, ба
роњи бад ва бадбахтї ќадам мегузорад, то он ки урму
иноят кардан узъи рафтори табии ў мешавад ва
бадкорї барои ў ба одат табдил меёбад. Пас аз ин
марњалаи бозгардондани ў ба роњи рост ва берун кашидан аз ботлоќи бадбахтиву фасод кори мушкил ва њатто
ѓайриимкон мешавад.
Яке аз нуктањои муњим дар равиши тарбиятї, ки
бояд волидайн ва мураббиён ба он тавауњ намоянд,
дўстон ва рафиќони наздики бачањои онњост. Бахусус
дар синни нававонї ин мавзўъ ањамияти бештар пайдо
мекунад.
Бояд рафтуомадњои онњо тањти назорати иддии
волидайн бошанд ва падару модар бидонанд, ки фарзандони онњо ба куо мераванд ва ба чї корњое машѓул
мешаванд. Падару модар бояд бар он бикўшанд, ки
фарзандонашон дўстони шоиста дошта бошанд, одоби
матлуб, ахлоќи арзишманд ва одоти писандидаро ба
онњо ёд дињанд ва ононро аз њамнишинї бо рафиќони
бад бар њазар доранд, то фарзандон дар доми гумроњї
ва бероњагї гирифтор нашаванд.
Бархўрди номуносиби
падару модар бо фарзандон
Омили дигаре, ки ба фасоди фарзандон сабаб мешавад – ва дар мавриди таъсири ин омил аксари соњибназарони умури таълиму тарбия назари яксон доранд –
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муносибати нолоиќи падару модар бо фарзанд аст.
Ваќте ки кўдак ё наврас аз ониби волидайн ё мураббї
бо рафтори хашин рў ба рў мешавад, пайваста сарзаниш мешунавад ё ин ки њадафи тањќир ва тамасхури калонсолон воќеъ мешавад, ба зудї ба ин рафторњои ношоиста аксуламал нишон медињад. Одатан асари ин аксуламалњо дар ахлоќи кўдак ё наврас, њамчун узъи
рафтори ў, мустањкам мешавад ва дар њар мавриде, ки
аз касе андаке сухани хашин ва ё кинояву њарфи масхараомез шунид, ба таври худноогоњона авоб мегўяд.
Ин ќабил фарзандони зулмдида ва тањќиршуда
маъмулан ё ба худкушї даст мезананд, ё бо падару модар дар кўи ангу идол ќарор мегиранд ва ё ин ки хонаи падариро тарк мекунанд, то худро аз рану озоре,
ки мекашанд, рањо намоянд.
Тамошои филмњои иної ва фањш
Яке дигар аз омилњои бисёр муассир, ки ба бероњагии фарзандон боис шуда, онњоро ба ониби иноят ва бебандубориву фасод такон медињад, филмњоест,
ки бар сафњаи синамо, видео ё телевизион ба намоиш
дода мешаванд. Ин гуна филмњо аксаран иної ва
фањш њастанд. Мааллањо ва нашриёти бисёр зараровар, ки ќиссањо ё тасвирњои шармовар чоп мекунанд, бо
ин амр дар вууди наврасону авонон оташи вайронгариро дармегиронанд. Тамошои ин гуна мавод сабаби
он мешавад, ки эњсосоти инсї дар наврасон ва авонон барангехта шуда, њисси даст задан ба урму иноят
дар онњо афзун мегардад.
Ин гуна воситањои харобиовар ахлоќи бузургсолонро вайрон мекунанд – чї расад ба наврасон ё авононе, ки истеъдоди пазириш ва тањаввули ахлоќии онњо
аз салиќаи калонсолон бештар аст?
Асари бисёр бади васоити ахбори умумї дар
рўњияи кўдакон ва нававон ошкор аст, зеро бунёди ра168
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вонии њар инсоне асосан дар даврони кўдакї ва
наврасї шакл мегирад. Дар ин даврон тафаккури инсон
шурўъ ба нумў мекунад ва њофизааш барои ёдгирї бисёр ќавї аст. Тасвирњо ва мафњумњо хеле зудтар дар
зењн наќш баста, то дер замоне пойдор боќї мемонанд.
Кўдакон ё наврасон, бо дидани ин гуна филмњо ва
хондани достонњои шањвонї, тањти таъсири онњо ќарор
мегиранд ва саъй мекунанд, ки ба кору рафтори ќањрамонњои достон таќлид кунанд ва бо тањрики инсии барангехташуда аз тамошои ин тасвирњо ба дунболи баровардани ниёзњои ѓаризї даст ба аъмоли хилофи иффат ва покизагї мезананд.
Бинобарин волидайн бояд огоњ бошанд, ки фарзандонашон чї филмњое тамошо мекунанд ва чї китобњоеро мехонанд.
Бар асоси тозатарин тањќиќоти равоншиносї, дар
иртибот бо таъсири филмњои хашин ва иної дар
рўњияи кўдакон, дар Амрико ба ин натиа расидаанд:
кўдаконе, ки соатњои бештарро ба тамошои филмњои
иної ва фањш мегузаронанд, аз лињози даст задан ба
аъмоли иної ва бероњагии ахлоќї фоизи бештари
инояткорони наврасро ташкил медињанд.
Нуктаи дигаре, ки мусалламан падарону модарон
бояд бидонанд, ин аст, ки баъд аз он, ки кўдак ё наврас
дар чунин фазои фасод ва касиф ќарор мегиранд ва аз
ињати рўњї дучори лаѓзиш мешаванд, дигар насињати
падару модар ва муаллиму устод ба онњо коргар намешавад.
Бетавауњии падару модар
ба тарбияти фарзанд
Бетавауњї ва бетафовутии падару модар ба
таълиму тарбияи фарзанд, дар миёни омилњои бабор
оварандаи фасоди фарзандон, омили аз њама пуртаъсир
ба шумор меравад. Ин омил боис мешавад, ки волидон
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аз шаклгирии шахсият ва ташаккули рўњияи фарзандони худ ѓофил ва бехабар мемонанд. Модарон дар ин
маврид наќши њассостаре доранд.
Масъулият ва вазифаи модар дар иртибот бо фарзандон на танњо баробар бо масъулиятњои падар аст,
балки аз бисёр ињат муњимтар ва њассостар аст. Зеро аз
ибтидои таваллуди кўдак то замоне, ки ў роњ рафтан
меомўзад ва бо ин роњ рафта, ба инсони комил мубаддал мешавад, модар њамроњу мўниси ўст. Модар аст, ки
нахустин тухмињои нињоли шахсияти инсонро мекорад
ва дар тамоми марњалањои зиндагии ў – аз навзодї то
наврасиву авонї – наздиктарин шахс барои фарзанд
аст ва аз њолу вазъи вай ба хубї огоњї дорад.
Аз ин рў, агар модар ваќти зиёди худро сарфи
мењмонї рафтану мењмон пазируфтан, бо дўстону хешованадон нишастану бархостан кунад ва падар низ
нисбат ба фарзандон бетавауњу бетафовут бошад ва
ваќти фориѓ аз кори худро ба саргармињо бо рафиќон
ва ба гардишу тафрењ гузаронад, фарзандон саргардону
бепаноњ мемонанд ва монанди ятимон калон мешаванд.
Мусаллам аст, ки фарзандони чунин волидайн метавонанд ба осонї ба доми фасод ва бероњагї гирифтор шаванд.
Президент Эмомалї Рањмон бо тавауњ ба хатари
бузурги чунин рафтори бемасъулиятонаи падарону модарон таъкид мекунад, ки «дар натиаи бемасъулиятиву
беназоратии бархе аз падару модарон иддае аз наврасону
авонон бе тарбия монда, ба корњои ношоиста даст мезананд, дар кўчаву хиёбонњо аз субњ то шом гаштугузор
менамоянд ва бо шахсони бадрафтор њамроњ шуда, ба
амалњои ношоиста даст мезананд. Наврасон, ки њоло
њаракату рафтори худро пурра дарк накарда, миёни
сиёњу сафед фарќ гузошта наметавонанд, баъзан фирефтаи амалњои шахсони инояткор гардида, оќибат
худашон низ даст ба иноят мезананд... Вазифаи муќад170
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даси падару модарон ва дигар калонсолон дар оила, пеш аз
њама, ба таълиму тарбия фаро гирифтани фарзандон ва
ба роњи рост њидоят намудани онњо мебошад».
Дар робита бо омилњои зикршуда, ки алоќаи
мањкам бо ду иллати хоси омеаи имрўз – гироиши авонон ба маводи мухаддир ва фарњанги бегона – доранд, овардани чанд нуктаро дорои ањамият медонем.
Яке аз балоњои хонумонсўз ва офате, ки бар пайкари омеаи башарї шудааст ва ќудрати тафаккур, нерў
ва кўшиши созандагиро аз инсонњо гирифта, бунёди оилањоро дар маърази фурўпошиву нобудї ќарор додааст,
масъалаи маводи мухаддир ва нашъамандї мебошад.
Имрўз масъалаи нашъамандї ба сурати як мушкили ањонии фарогир даромадааст. Оморњои пахшшуда,
аз умла аз ониби созмонњои байналмилалї, махсусан
Созмони Тандурустии ањонї ва Кумитаи назорати
ањонии маводи мухаддир, баёнгари афзоиши бемайлони истеъмоли ин зањри ќотил дар тамоми ањон аст.
Аз ње кас пўшида нест, ки густариши ин раванд
теша бар решаи бунёдњои ахлоќї, иќтисодї ва итимоии омеањо мезанад ва онњоро аз дарун дучори фасод
мекунад ва дар нињояти кор ба вайроншавї мебарад.
Натиаи
баррасињои
мутахассисон
нишон
медињад, ки наврасон ва авонон бештар аз гурўњњои
синни гуногун дар маърази хатари нашъамандї ќарор
доранд. Ва сабаби асосии рўй овардани наврасону авонон ба нашъамандї, ба истиснои дигар њолатњо, бар
пояи омилњои зерин ќарор мегирад:
Ихтилофоти хонаводагї ва тазоду кашмакашњо
байни волидайн. Даргирињои хонаводагии байни падару модар мўиб мешаванд, ки фарзандон аз назорати
лозим бархўрдор намебошанд. Ин вазъият ва фазои
номуносибу номусоиди хонаводагї ва адами самимият
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байни аъзои оила мўиб мегардад, ки фарзандони чунин хонаводањо барои худ «дўстоне» пайдо кунанд ва
ба воситаи онњо ба сўи нашъамандї кашида шаванд.
Дўстони нобоб ва нашъаманд. Баъзе аз одамони
сустнињод ва беирода, ваќте мебинанд рафиќонашон бо
истеъмоли маводи мухаддир ѓаму андуњи худро «хомўш
карда», њолати «оромиш» ва «шодї»-и муваќќатї ба
даст меоваранд, аз рўи кунковї моил ба истифодаи ин
мавод мешаванд. Аммо њамин гироиши муваќќатї сабаб мешавад, ки нашъаманд шаванд ва як умр пушаймону бадбахт гарданд.
Нобасомонињои зиндагї ва бекорї. Майл ба бекориву њарзагардї, фирор аз мушкилоти зиндагї ва нотавоноии фард аз рў ба рў шудан бо масъалањои итимої
дигар омилњое њастанд, ки сабаб мешаванд шахс маводи мухадирро барои худ паноњгоње интихоб кунад ва то
охири умр ба ќайди он биафтад.
Танњої, эњсоси бепаноњї, надоштани дўстони хуб.
Танњоиву бекасї, шикастњои зиндагї, надоштани
дўстони дилсўзу мењрубон низ мумкин аст фардро ба
тарафи нашъамандї такон дињанд.
Фишорњои асабї ва равонї. Дар аксари њолатњо
омили равониву фишорњои асабї кашише барои
нашъамандї дар фард ба вууд меоваранд. Мушкилот
ва ниёзњои равонї ва эњсосии бениёзнашуда ва омилњои
номусоиду нороњаткунандаи зиндагї боис мешаванд,
ки шахс ба тарафи маводи мухаддир майл пайдо кунад.
Лаззатњои нафсонї ва зудгузар. Гурўње бо тасаввурњои нодуруст барои пайдо кардани орзуњои гумшудаи худ ба истеъмоли маводи мухаддир рўй меоваранд ва онро манбаи лаззат ва рафъи ниёзмандињои худ
мепиндоранд.
Фаровонї ва дастрас будани маводи мухаддир.
Намешавад инкор кард, ки фаровонии маводи мухаддир ва имкони осон дастрас кардани он таъсири зиёд ба
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нашъаманд кардани инсонњои зудбовар, бахусус
наврасон ва авонон, дорад.
Тасаввури лаззати инсии бештар. Бархе аз одамон
решаи нашъамандиро дар робита бо алоќањои инсї
медонанд ва тасаввур мекунанд, ки истеъмоли маводи
мухаддир лаззати инсиро афзоиш медињад. Аммо
воќеият ин аст, ки масрафи маводи мухаддир на танњо
тавоноии инсиро зиёд намекунад, балки мўиби заиф
гардидани тавоноии шањвонї, безурётии мардон ва нозоии занон мешавад.
Хулоса, нашъамандї аломати як бемориест, ки
дар заминаи беназоратии фарзандон, иродаи сусти онњо
ва тасаввуроти нодуруст аз хушињои зиндагї ба вууд
меояд. Мавзўи маводи мухаддир калобаи печидаест, ки
гирењњои кўри онро ба осонї кушодан ѓайримумкин
аст. Мавзўи мубориза бо нашъамандї бояд дар маѓз
андар маѓзи масъалањои дохиливу хориї, иќтисодиву
фарњангї ва итимоиву хонаводагї мавриди баррасї
ќарор гирад. Бояд тамоми воситањои мавуда ба кор
бурда шавад, то ин ки ба решакан кардани сабабњои
нашъамандї муваффаќ гардем.
Дигар аз масъалаи ташвишовар
гироиши авонон ба фарњанги бегона мебошад
Нававонї бањри пурталотуми зиндагї аст, зеро
наврасиву авонї бењтарин даврони зиндагии инсон ва
бањори зиндагии одамї аст. Ин давра саршор аз шўру
шавќ, тавоноии исмониву эњсосї ва созандагиву навоварї аст.
Наврасон ва авонон неруњои созандаи њар омеа
њастанд. Њамон омеае солим ва пўё ба њисоб меравад,
ки ќишри наврас ва авони он аз тарбияти дуруст
бархўрдор бошад.
Дурнамои зиндагии ояндаи инсонро метавон бар
асоси амалкарди ў дар давраи авонї пешбинї кард.
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Агар наврасон ва авонони кишваре дар масири созандагиву ободонии он омеа ќадам зананд, истеъдодњои билќувваи худро ба фаъолият табдил дињанд
ва аз њууми фарњангии бегонагон дар амон бошанд, он
кишвар ба самти пешрафту тараќќї хоњад рафт ва ба
осонї ба уфуќњои рушду камол хоњад расид.
Барои парњезкор будани авонон аз шабехуни
унсурњои фарњангии бегона ва барои тарбияти авонони барўманд, тавоно, навовар, бофикру андеша ва
боѓайрат бояд онњоро рањнамої кард. Ба ин манзур бояд бо рўњияи авонон ва ниёзњои эњсосї ва равонии
онњо ошно шуд ва забони иртиботи муносиб бо онњоро
устуў кард.
Њидояти рўњиву равонии авонон барои нигоњ
доштани фазои солими ахлоќии омеа наќши муњиме
дорад. Зеро агар низоми тарбиятии кишвар тавонад, ки
идеалњои созанда ва мутаносиб бо рўњи наврасон ва авононро дар ихтиёри онњо гузорад, бо ин роњ насли
наврасро аз гироиш ба идеалњои дурўѓин ва вайронгар
бозмедорад.
Наврасон ва авононе, ки дар хонаводаи нобасомон ва муњити омехта аз ихтилофоти хонаводагї парвариш ёфтаанд, заминаи ноустуворе барои тарбиятпазирї хоњанд дошт. Агар падару модар беш аз ниёзњои
моддии фарзандонашон ба анбањои рўњии њаёти онњо
пардозанд, ба зуњур омадани падидањои номатлубе, аз
ќабили бероњагї, фасод, гироиш ба маводи мухаддир,
хеле коњиш ёфта, батадри рў ба нестї мегузоранд.
Омори марбут ба сатњи ањонї нишон медињад, ки
бештари кўдакони бадрафтор аз набудани муњити гарму самимї дар оила ва камбуди муњаббати падару модар гила кардаанд.
Аз ин рў, хусусиятњои даврони балоѓат ва нававонї ниёзњои хоси худро доранд. Суръати зиёди рушд
дар даврони наврасї, ки баъзе аз донишмандон онро
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«тавлиди дубора» номидаанд, ниёз ба хўроки серѓизоро
дар ин давра талаб мекунад. Њамчунин шароити равонии хоси ин даврон баёнгари ин аст, ки наврасон ва авонон ба оромиши равонии бештар ва муносибати самимонаву дўстона ниёз доранд. Онњо њамдаму дўсте
металабанд, ки вуудашонро дарк кунад ва њаргиз бо
онњо нохушоянд рафтор накунад. Наврасон дар ин
даврон намепазиранд, ки касе онњоро танќид кунад,
тањќиру тањдид намояд. Касонеро мехоњанд, ки, бидуни
лањни омирона, њокимона ва носењона, бо онњо дўстона
ва самимона сухан гўянд. Љавонон ниёз доранд, ки дигарон вуудашонро, њамон тавре ки њаст, дарк кунанд.
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ЧАНД СУХАН ДАР БОРАИ
УСУЛЊОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД
Вууди кўдакон монанди замини киштнашудаест ва
падару модар ба мисли кишоварзонанд. Ва њамчуноне ки
дар зиндагї мебинем, падару модар метавонанд боѓбони
хубу ботадбире бошанд ва он гоњ замини замири фарзанди худро ба боѓи сарсабзу њосилхез табдил медињанд.
Ё ин ки волидон метавонанд дењќони бесалиќа, бепарво
ва хунсард бошанд ва гузоранд, ки сарзамини нињоди
фарзандашон пур аз њашра шавад. Бењуда халќ нагуфтааст, ки «фарзанди хуб боѓи падар, фарзанди бад доѓи падар». Вале ба боѓ ва ё ба доѓ мубаддал кардани фарзанд
вобаста ба худи падару модар аст. Яъне дар салоњияти
комили падару модар аст, ки фарзандонашон инсонњои
комил, огоњ, боодобу бофарњанг шаванд ва ё њанўз дар
овони наврасї аз роњи рост ба пайроњаи карафторї ва
табоњкориву урму иноят печ зананд.
Донишмандони риштаи таълиму тарбия барои
тарбияи неки фарзандон ба падарону модарон якчанд
тавсия ва ё ќоида пешнињод кардаанд, ки чанде аз умдарини онњоро меоварем.
Фарзанди худро бояд дўст дорем
Тамоми таърихи инсоният ба исбот расонидааст,
ки гармиву муњаббати хонаводагї аз муњимтарин ва
муассиртарин омилњои таќвияти созгорї ва дурї аз фасоду олудагињо мебошад. Ва кўдаке, ки дар муњити
гарми ин конун паноњ мебарад, роњу расми зиндагиро
ёд гирифта, масъулиятпазиро мешавад ва ба як шахси
фаъоли итимої мубаддал мегардад.
Ње кас, ба мисли кўдак, ба ишќ, муњаббат, навозиш ва тавауњ ниёз надорад.
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Падару модар метавонанд њар рўз ишќу тавауњашонро ба кўдакон – аз навзод то наврас ва аз
наврас то авони њаждањсола – нишон дињанд. Волидон
хеле зуд диќќат медињанд, ки ниёзњои њаётии кўдак мутаносиб бо афзоиши синнии ў таѓйир мекунанд, аммо
дар бисёр маврид фаромўш мекунанд, ки ишќу муњаббат ба фарзанд як ниёзи доимї аст.
Падару модари мењрубон фарзандони мењрубонро
тарбият мекунанд. Падаре, ки аз њад сахтгир ва худраъй
аст, наметавонад фарзандони бомуњаббат дошта
бошад.
Њамеша ба кўдакони худ бифањмонем, ки онњоро
дўст медорем ва њар њодисае, ки пеш ояд, ба онњо кумак
хоњем кард. Кўдакон бояд бидонанд, ки, агар кореро аз
надонистан нодуруст аном дињанд, танбењ нахоњанд
шуд. Онњо бояд итминон дошта бошанд, ки хатоњояшонро бо роњнамоии падару модар ислоњ хоњанд кард.
Бисёре аз мардум гумон мекунанд, ки муњаббат ба
фарзанд ин озод гузоштани ў дар аном додани корест,
ки он лањза мехоњад аном дињад. Ин навъ рафтор ишќ
ба фарзанд нест, балки бебандубор кардани ўст. Эњтиром гузоштан ба фарзанд асоси муњаббат аст ва ин кор
ваќте имконпазир мешавад, ки падару модар ба хотир
дошта бошанд, ки кўдакон аъзои хонаводаанд ва дар
њар коре сањм доранд ва метавонанд изњори назар кунанд.
Падару модар набояд бо доду фарёд ва изњори норозигї аз ирои супорише, ки ба кўдак дода буданд,
натиагирї кунанд. Ин гуна рафтор, уз тањќир кардан,
аз байн бурдани эътимод ба иззати нафси кўдакон, ба
туѓён водоштани онњо ва нињоятан сар задани њисси
беэњтиромї нисбат ба падару модар хоњад шуд.
Гўш додан ба њарфњои кўдак хашми онњоро коњиш
медињад ва омодаи њамкорї мекунад. Баъзе аз падару
модар, мутаассифона, наметавонанд розї бошанд, ки
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кўдакон њаќ доранд фикри шахсии худро дошта
бошанд.
Гуфтугў ва табодули назар бо фарзандон бисёр
ањамият дорад. Аз њамон даврони кўдакї падару модар
бояд бо фарзандонашон гуфтугў кунанд ва онњоро барои фањмондани мавзўъњои гуногун ба доираи суњбат
кашанд. Дар ѓайри ин сурат авонон дар синни балоѓат, њангоми бархўрд бо мушкилот, ба падару модари худ ба сурати як дўсти ќобили эътимод наменигаранд ва мушкилоташонро бо дигарон дар миён мегузоранд.
Фарзандонро бояд ташвиќ кард, то афкору эњсосоташонро ба забон оваранд. Эњтироми падару модар
нисбат ба кўдак бояд низ дар он зоњир гардад, ки ба
онњо ваќти бозї карданро удо кунанд. Ба фаъолиятњои
онњо ва њатто ба дўстонашон тавауњ нишон дињанд.
Имрўз модарони бисёре њастанд, ки фарзандони
хурдсоли худро ба дасти мураббиён дода, ба кор мераванд. Ин метавонад асароти нохушоянде барои фарзандон ба њамроњ оварад. Омори марбут нишон
медињад, ки модарони корманд ваќти нињоят камеро бо
фарзандони худ мегузаронанд ва, чун аксар ваќт, аз кори корхона ё идора ва масъулиятњои хона хаставу монда мешаванд, наметавонанд фарзандони худро ба таври
кофї таълим дињанд.
Падару модаре, ки фарзандони худро ба оѓўш мекашанд ва онњоро дўстдориву навозиш мекунанд,
пояњои бењдошти равонии онњоро устувор месозанд.
Барои фарзанди худ
сармашќи хуб бошем
Идеал ё сармашќ шудани падару модар муњимтарин омили таълиму тарбия ва тазмини бењдошти равонии фарзандон аст. Бояд дар хотир дошт, ки кўдакон
маъмулан аз роњи таќлид њар кореро ёд мегиранд, на аз
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тариќи ташвиќи калонсолон. Кўдакон мисли оинае
њастанд, ки тамоми рафтори калонсолон дар онњо
мунъакис мешавад.
Тамоми калимотеро, ки падару модар ба кор мебаранд ва назареро, ки нисбати одамон, њодисаву воќеа
ва ѓайра иброз медоранд, кўдакон ба таври комил дар
хотир нигоњ медоранд. Бинобарин падару модар дар
њузури кўдак бояд тавре сухан гўянд ва роеъ ба чизњое
суњбат кунанд, ки барои фарох шудани домани ањонбинии фарзандон муфид бошад.
Падару модар вазифадоранд, ки бо тавауњ ба
ниёзњои фарзандони худ бењтарин рафтор ва гуфторро
аз худ нишон дињанд. Онњо њамчунин масъулият доранд, ки тарбияти фарзандони худро то синни калонсолї бар уњда дошта бошанд. Ваќте волидон дар бораи
тарбияти фарзандон сањлангорї мекунанд, дар воќеъ
вазифаи худро аном намедињанд.
Ваќте падару модар дар њузури фарзанд риё мекунанд ва дурўѓ мегўянд ва, бадтар аз ин, ба фарзандон
ин корро ёд медињанд, табиатан бењдошти равонии
онњоро дар хатар меандозанд.
Равоншиносон одат доранд ба падару модар
таъкид кунанд, ки «риояти гуфтору аъмоли нек бењтарин равиши таълим мебошад». Воќеан њам, агар падару
модар кўдакони худро аз гуфтору аъмоли бад манъ кунанд, вале худашон ба ин аъмоли бад даст зананд, дар
назари фарзандњояшон инсонњои дурўя ва дурўѓгў илва карда, таълиму тарбияашон бесамар хоњад буд.
Барои мисол, агар падару модар мехоњанд содиќ
буданро ба фарзандонашон биёмўзанд, бояд аввал худашон намуна бошанд. Баъзе калонсолон ба фарзандонашон таъкид мекунанд, ки, агар касе телефон карда
маро пурсид, гўй, ки падарам ё модарам дар хона нестанд, дар њоле, ки падару модар дар хона њастанд ва
намехоњанд бо шахси телефонкарда суњбат кунанд. Аз
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ин рў, дурўѓ гуфтанро ба фарзандони худашон
меомўзанд ва барои сафед кардани худ мегўянд, ки
дурўѓи маслињатомез кори ношоистае нест.
Чунин одамон ин анбаи масъаларо ба њисоб
намегиранд, ки кўдак аз мушоњидаи чунин рафтори падару модар дучори сардаргумї мешавад ва мумкин аст
дар оянда, ваќте калон мешавад, дурўѓ гуфтанро, мисли
волидайнаш, дар њама о ба кор барад, то кораш пеш
биравад, дар њоле, ки мумкин аст барои пеш бурдани
кораш аслан ниёз ба дурўѓ гуфтан надошта бошад.
Дар њар сурат, агар падару модар бихоњанд, ки
фарзандонашон босадоќат, њушёр, поку солим ва
соњиби рафтори дилпазир шаванд, бояд худашон намунаи хубе бошанд.
Баъзе падару модар, ки тасаввур мекунанд имондор њастанд, саъй мекунанд, ки имонашонро ба фарзандонашон талќин кунанд, то онњо низ инсонњои боимоне шаванд. Ва дар ин њол падару модар аслан аз фарзандони худ намепурсанд, ки оё онњо моил њастанд ба
тавру тарзе ки волидон воиботи диниро ба иро мерасонанд, аном дињанд? Оё имони худи падару модар
сармашќи фарзандонашон њаст? Ё фаќат мехоњанд чизеро ба зўрї њам ки бошад, ба фарзандонашон ёд
дињанд. Аз ин рў, ваќте фарзандон бузург мешаванд,
роњи дигареро бањри дарки бењтари маънои зиндагї
дар пеш мегиранд.
Агар падару модар мехоњанд, ки фарзандонашон
пайрави меъёрњои волои ахлоќї бошанд, бояд сараввал
худашон онњоро сармашќи кори худ кунанд.
Дар роњи тарбият њар як аз волидон наќшњои
бешумореро бар уњда доранд. Дар ин миён наќши тарбиятии падар бисёр муњим аст. Падар, ба манзури
намунаи ибрат будан барои аъзои оила, вазифањои
азиму муњимеро бар уњда дорад ва масъулияти ў дар ин
бора бисёр сангин аст. Падар барои фарзанд як идеале
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ба тамоми маънї аст ва вуудаш барои ў омўзишњои
зиёдеро дар бар дорад.
Дар равоншиносии кўдак ва низ усули тарбияти
фарзанд муайян шудааст, ки кўдакон падарро чењраи
бараста, бузургтарин шахсият ва оќилтарин инсон медонанд. Агар касе бар интиќоди падари онњо чизе гўяд,
онњо падари худро дифоъ мекунанд.
Падар – аз назари кўдак – намоди ќудрат ва зомини њифзи хонавода аст ва њама орзуи кўдак ин аст ва
пайваста мекўшад, ки мисли падараш бошад.
Падар – аз назари кўдак - зомини рафъи ниёзњост.
Њар чизеро, ки аъзои хонавода ба он эњтиё доранд, падар омода мекунад. Кўдак дар сояи падар наку парвариш меёбад. Њар чи ќадар синни кўдак бештар шавад,
эътиќоди ў ба тавонмандї ва замонати падар бештар
мешавад. Ба тавре ки фарзандон дар нававонї модарро омили мењру муњаббат ва падарро омили таъмини
зиндагї медонанд.
Падар намояндаи дунёи хории фарзанд, маркази
доної ва огоњї аст. Кўдакон гумон мекунанд, ки падарашон дар њама кор ва њама масъала тавоно ва доно
аст. Њатто кўдаконе, ки муддате бар иллати чї њодисае
аз падар дилгир мешаванд, њамвора дар бораи ќудрату
азамат ва аќлу фикри ў андешаи баланд доранд.
Падар бо аз роњи мењнат ба даст овардани рўзии
њалол ва таъмин намудани оила аз эњтиёоти зиндагїбарои фарзандон намунаи бењтарини омўзиши ахлоќу
рафтори хуб мебошад. Зеро рўзии њалол дар сарнавишти фарзандон бисёр муассир аст. Фарзандон бояд
њамеша ќадрдони чунин падар бошанд.
Дар иртибот ба ин мавзўъ Президент Эмомалї
Рањмон гуфтааст: «Яке аз омилњои асосии ташаккули
шахсияти кўдак мавќеи тарбиявии падару модар мебошад, ки тарзи умумии тарбияро муайян менамояд. Роњи
асосии таъсиррасонии калонсолон ба ташаккули шахси181
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яти кўдак ба онњо омўзондани меъёрњои ахлоќист.
Рафтору муносибатњои калонсолон метавонанд барои
кўдак чун намуна хизмат кунанд».
Фарзандони худро омўзиш дињем
Баъзе аз падару модар ба ои омўзиш додани фарзандон, дар мавриди аз уњдаи коре набаромадан,
онњоро танбењ мекунанд. Зеро танбењ кардани фарзандон осонтар аз омўзиш додан ё тарбият кардан аст. Ин
навъ рафтор, ба ои ин ки фарзандонро ислоњ кунад,
онњоро саркаш менамояд.
Натиањои амали нек ва пайомадњои кори бадро
ба кўдакон бояд дар мисолњои равшан, ки зиндагї аз
онњо мамлў аст, бояд фањмонд. Бояд њамеша дар хотир
дошта бошем, ки алб кардани кўдак ба њар коре на бо
фармони омирона, балки бо мулоимат хубтар аст. Агар
ба кўдак ба ои «рав фалон корро кун» гуфтан, «дар ин
кор ба ман кумак кун» гўем, ўро бештар ба кор дилгарм
мекунем.
Мо масъулем, ки роњњои дурусти омўзиш додан ба
фарзандонамонро ёд бигирем.
Аќидаи равоншиносон ин аст, ки бо рафтори
боэњтирому бомуњаббат нисбат ба кўдак бисёре аз
мушкилотро њал кардан мумкин аст. Мо набояд кўдакро дар баробари дигарон кўчак шумурем, барои хатоњое, ки аз нофањмї аз вай сар мезананд, маломат кунем.
Падару модар бояд њамеша њангоми пушаймонии
фарзанд аз кори хато узрашро бипазиранд ва бесабаб
ўро танбењ накунанд. Балки бо ташвиќ ва сабр ўро ба
ислоњ даъват кунанд.
Албатта, падарону модарон, дар баробари дар
шахси худ нишон додани сармашќ, бояд заминаи онро
фароњам созанд, ки фарзанд худ низ дар пайи ноил шудан ба саодати хеш кўшиш намояд, дар масири тарбият
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ќадамњои баланд бардорад ва батадри равиши мустаќили зиндагиро ёд гирифта, аз зери њимояти волидайн барояд. Дар ин марњала вазифаи волидайн њидоят
кардан, назорат намудан ва замина сохтан барои
таълиму тарбияи худўши фарзанд аст.
Волидон фарзандони худро
бояд боинтизом ва гапдаро тарбия кунанд
Баъзе аз падару модар фикр мекунанд, ки аз байни
ишќ ба фарзанд ва интизом бояд якеро интихоб намуд.
Дар сурате, ки дидгоњи сањењ дар мавриди тарбияи фарзандон ин аст, ки ишќ ба фарзанд ва интизоми онњо
яко бошад ва яке бидуни дигаре фоида надорад.
Дар мавќеиятњои њассос ва хатарнок кўдакон бояд
мутеи падару модар бошанд. Дар мавридњое, ки кўдакон ба корњои хатарнок даст мезананд ва корњое мекунанд, ки падару модар намедонанд, наметавон танбењњои узъиро барои онњо дар назар нагирифт. Аммо
набояд фаромўш кард, ки танбењ њамеша бояд пас аз
дарки сањењи иллати он ба иро дарояд.
Вале фарзандро њаргиз набояд танбењи баданї
кард. Зеро њар навъ танбењи баданї осори зараровари
фаромўшнашуданї бар бењдошти кўдак хоњад гузошт.
Вале танбењњои ѓайриисмонї, аз ќабили бардурўѓ
дареѓ кардани муњаббати падариву модарї, мањрум
кардан аз тамошои телевизор ба муддати чанд рўз,
боздоштан аз бозї бо рафиќон ва амсоли инњо, бар
манфиати кор хоњанд буд. Албатта, набояд ки муддати
танбењ тўлонї бошад.
Фарзандонро беш аз њад сарзаниш кардан хуб
нест, зеро онњо метавонанд дилгир ва асабонї шаванд.
Барои ба даст овардани натиаи матлуб бояд равиши
танбењ бо муњаббат омехта бошад. Зеро фарзандон
гавњаре гаронбањо ва самараи ишќи падару модар
њастанд. Агар волидон хоњанд, ки фарзандонашон ар183
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зишњои ахлоќии хонаводаро ба фарзандони худ
биомўзанд, бояд бомуњаббат, мењрубон ва гарму самимї бо онњо рафтор кунанд.
Агар аз фарзандонатон хатое гузарад, бо
накуњишу танбењ ба ое расидан намешавад, балки бо
тааммул ва шикебої мешавад хатои фарзандро ислоњ
намуд. Аз тарафи дигар, хуб аст ва бояд кўшиш ба хар
дод, ки фарзандон ба оќибатњои рафтори нодурусти худ
пай бибаранд. Барои мисол, агар фарзанди волидайне
бо касе пархош кард ва ё нисбати касе бадрафторї
кард, аз ў бояд талаб кард, то фавран узр пурсад. Ин
таври њалли масъала кам-кам дар вууди ў наќши хубе
пайдо мекунад ва њангоме, ки пой ба зиндагии мустаќил менињад, пешпо нахоњад хўрд.
Падару модар бояд
аз масъулиятњои худ огоњ бошанд
Баъзе аз падарону модарон фикр мекунанд, ки
агар хўрок, пўшок ва манзили фарзандонро фароњам
оваранд ва онњоро ба мактаб бифиристанд, ба пуррагї
вазифаи волидайнии худро иро кардаанд. Ва ё фикр
мекунанд, агар гаронбањотарин либосњо ва боњашаматтарин хонањоро дар ихтиёри фарзандони худ бигузоранд ва онњоро ба донишгоњњои бонуфуз бифиристанд,
падару модари хубу бомуњаббате ба њисоб мераванд.
Аммо ин меъёрњо наметавонанд нишон дињанд, ки
падару модар ба вазифаи аслии худ ошної доранд. Падару модар замоне ба масъулиятњои худ огоњ мешаванд, ки дар бораи таълиму тарбияти кўдакон иттилои
кофї дошта бошанд. Замоне метавонанд мутобиќ ба
вазифањои худ амал кунанд, ки бидонанд ниёзњои кўдак
дар зинањои гуногуни рушд кадомњост ва чї гуна бояд
онњоро шинохт ва амал кард.
Дар вууди њар инсон истеъдодњое гузошта шудааст ва ин истеъдодњо дар партави парвариши сањењ шу184
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куфо мешаванд. Илова бар истеъдодњои фитрї, ки дар
њама инсонњо вууд доранд, њар фард аз тавоноињои
вижа низ бархўрдор аст. Ва зарур аст, ки ин истеъдодњо
дар партави диќќат ва назорати волидайну муаллимону
мураббиён ба хубї шинохта ва њимоят шаванд ва тарбияти фарзанд ба тарзи матлуб сурат гирад.
Тарбия кори осон нест, балки зариф, даќиќ ва мураккаб аст. Илми башар бо њама пешрафте, ки дорад,
њанўз дар шинохти тамоми жарфои вууди инсон
тавфиќи комил наёфтааст. Бинобарин амри нозуку зарифи тарбият ба талоши хастагинопазир ва пайваста
ниёз дорад.
Равшан аст, ки барои фарзандон ње хидмат ва
сармояи бењтар аз адабу тарбияи сањењ нест, чунон ки
барои падару модар низ ње вазифае муњимтар аз
таълиму тарбия вууд надорад.
Чунинанд умдатарин омилњо, иллатњо ва усулњои
тарбиявї, тибќи афкору назар, пажўњишњо ва
тањќиќотњо, рисолањо ва маќолот, ки донишмандон
гуфтаанду рўи кор овардаанд. Умедворем, ки ин нуктањои санида ва аз имтињони зиндагї гузашта барои
њамватанони гиромї дар кори душвор ва пурифтихори
таълиму тарбияи фарзандон судманд хоњанд буд.
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САРЧАШМАИ АХЛОЌУ МАЪНАВИЁТ
Сухане чанд аз роњкорњои омўзиш ва
гиромидошти забони тоикї
Забони тоикї, ки дар пайванди мањкам бо
гўишњои њамрешаи худ – забони дарї ва форсї – дар
араёни дањњо садсолањои таърихї њамчун забони тамаддунбахш дар минтаќањои густурдаи ањон аз
мавќеияту азамати фарњангии вижа бархўрдор будааст,
бисту чањор сол аст, дар зодгоњи худ маќоми пешина ва
деринаи худро соњиб шуда, чун дар асри тиллоии тамаддуни тоикон – ањди Сомониён – ба забони расмї,
сиёсат, њуќуќ, иќтисод, илму фарњанг табдил шудааст.
Инак, чанд сол аст, ки аз минбари баланди Созмони
Милали Муттањид, дар њамоишњои бонуфузи сиёсии
байналмилалї, дар кохњои муњташами раёсати
давлатњои муътабар лафзи ширину шевои тоикї садо
медињад. Ва дар Тоикистон ин забони ширин бо лањну
овои дилангезаш гўшу ќалби мењмонони воломаќом ва
њар касеро, ки ба ин хоку бум меояд, менавозад ва
рўњашро фарањ мебахшад.
Таърихи омеаи башарї ва тарибаи давлатњои
куњан ва пешрафтаи дунё ба равшанї нишон медињад,
ки истифода аз як забони умумї ба эоди миллате бо
пайванди итимоии ќавї ва давлати неруманд боис мегардад. Хушбахтона, дар Тоикистон забони тоикї ин
мавќеияти шоистаи сиёсиву итимої ва илмиву
фарњангиро доро мебошад.
Њарчанд ки забони тоикї маќоми забони расмиро њанўз дар замони шўравї, яъне соли 1989, соњиб
шуда буд, раванди ба забони сиёсат, иќтисод ва илму
фарњанг табдил шудан ва ба самардињї пардохтани он
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дар даврони истиќлолияти давлатии Тоикистон –ва
дурусттар –баъд аз Илосияи таърихии ХVI Шўрои
Олии Љумњурии Тоикистон оѓоз шудааст. Ва дар амри
ба њаќиќат пайвастани њадафњои ин раванди муњим, чун
дар аноми муваффаќиятомези дигар араёнњои њаётофарин ва созандае, ки кишвари моро ба диёри сулњу субот, бархўрдор аз вањдати миллї ва рўй ба инкишоф
табдил додааст, сањми Президенти Љумњурии Тоикистон Эмомалї Рањмон нињоят бузург аст. Мањз бо талошњои пайваста ва пурбори Сарвари давлати тоикон
забони тоикї дар ду дањсола – муддати барои инкишофи падидаи мураккабе, чун забон, нињоят кўтоњ – забони адабии миллии мо марњалаи наверо дар такомули
худ оѓоз намуда, роњи беш аз пеш боландатар ва пўётар
шуданро аз сар гирифтааст.
Њамчуноне ки Президент Эмомалї Рањмон гуфтааст, «забони миллї симо ва пайкари миллат мебошад».
Аз ин рў, вазифаи њар фарди мењанпараст, огоњ ва дилсўз ба фарњанги миллї аззоб, зебо, солим, неруманд ва
ќобили созандагї нигоњ доштани ин симову пайкар аст.
Забон њам, ба монанди миллат, пир намешавад ва њар
ќадар солхўрдатар шавад, боз њам авонтар, шодобтар
ва нерумандтар мегардад, – ба шарте, ки бо вай дар
нињояти эњтиёту зарофату назокат рафтор кунанд, онро
дар њадди муќаддасот гиромї доранд, барои покизагиву асолаташ талош варзанд, барои њифзи он аз «беморињо» ва хатарњои доимї ва барои таќвият додан ба истиќлолияташ пайваста пайкор намоянд.
Забони тоикї аз замонањои ќадим ба мо расидааст. Њар кас ки таърихро хуб хонда бошад, медонад, ки
чї хуни дилњо барои нигоњдории ин ёдгори бузург
рехта шуда, чї зардобњои дил хўрда шуда! Агар ниёгони барўманди мо ин забони латифу зеборо аз кўраи озмоишњои басе сахт бегазанд берун намеоварданд, аз
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лафзи шевову дилпазири модариамон чизе намемонд!
Ва баъд аз ду садсолаву чањоряк асри фармонравоии
Умавиёну Аббосиён, ки мањз дар њамин замони дароз
бисёре аз вожањои дарї аз миён рафтаанд ё ба арабї
иваз шудаанд, агар сиёсатмадорони матину мењандўст,
монанди Саффориёну Тоњириёну Сомониён ва суханофаринњои бузурге, чун Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино
ва садњову њазорњо фарзандони дилбохтаи ин марзу буми муќаддаси ориёї, намебуданд, аз забони тоикї
танњо хотирае боќї мемонд. Пас яке аз бехаёлињо ва
сатњинигарињо ба забони тоикї огоњї надоштан аз
таърих аст.
Ба њамин манзур аст, ки Президент Эмомалї
Рањмон доимо ва такрор ба такрор њамватанон, пеш аз
њама, насли авонро даъват мекунад, ки фарњанги
ѓании гузаштаи миллати худро хуб омўзанд, аз мероси
гаронбањои шоирону мутафаккирони асрњои пешин
бањрабардорї намоянд, ба ќадри тамаддун ва арзишњои
фарњангї, забони миллї ва шеъру сухани оламгири
ниёгонамон бирасанд.
Фаќат омўзиши сабаќандўзонаи таърих, расидан
ба ќадри давлати миллї ва гиромидошти забони модарї ва дигар арзишњои волои халќамон кумак мекунанд беадолатињое, ки нисбати халќу миллати мо шудааст, такрор нагарданд. Он захмњое, ки дар сарооѓози
бунёди давлати Шўравї аз табартаќсими њудуди таърихии тоикон бар ќалби миллати мо нишастаанд ва ин
табартаќсим асосан бо сањми тоикони аслунасабгумкарда ва бегонапараст сурат гирифтааст, њанўз хуншоранд. Дар ин замина андешаманди испанї Љор Сантана хеле хуб гуфтааст: «Ононе, ки аз таърих дарс намегиранд, мањкум ба такрораш мебошанд». Бо назардошти
ин ки њасаду душманиву хусумат ба фарњанги тоикон
ва миллати тоик њанўз њам идома доранд ва дар расонањои хориї ва сањифањои Интернет ин душманї њар
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гоње ба њадди ифрот расида, муаллифони ин «ковишњои
илмї» њатто мавудияти миллати тоикро инкор мекунанд, бар феълият ва зарурати таъкидњои Сарвари
давлати тоикон бобати рў овардан ба таърих ва
омўзиши он барои боз њам боло бурдани худогоњї, бедорї ва њушёрии миллї меафзояд.
Гиромидошти мо аз арзишњои миллї, ки забон аз
аркони муњими онњо мебошад, омўхтану аз бар кардан
ва ба ќудрати он афзудан аст. Моро зарур аст, ки
њамеша боэњтиёт бошем ва нагузорем, ки аз масирњо ва
араёнњои ѓалат нопокињое ба дарёи софу покизаи забони тоикї ворид шаванд ва ин лафзи поку мубарроро
тираву олуда кунанд.
Тавсеаву такомули забон як раванди бисёр душвор, тўлонї ва мустаќим аст. Барои њатто кўчактарин
таѓйирот дар забон гоњо бештар аз сад сол лозим меояд.
Аммо хароб шудани забон фароянди хеле бошитоб аст
ва метавонад ногањон оѓоз шавад ва дар кўтоњтарин
муддат забонро ба нобудї барад. Коршиносон пешбинї
кардаанд, ки дар сад соли оянда њаштод дарсади забонњои зиндаи дунё аз байн мераванд. Оё мо бо итминон
метавонем гўем, ки ба забони тоикї хатари аз байн
рафтан тањдид намекунад? Чї бояд кард, ки мо низ, чун
ниёгонамон, ки ин ганинаи маънавиро бароямон бегазанд расондаанд, тавонем забони тоикиро боз њам покизатару расотару ќудратмандтар намоем ва барои
ояндагон ба армуѓон барем?
Ин китоб, аз умла, посух ба ин пурсишњост.
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РОЊБУРДИ ПОСДОРИИ ЗАБОН
Нигоњи гузоре ба ду дањаи гузашта ба равшанї
нишон медињад, ки алораѓми вазъияти печидаву мураккаби сиёсиву њарбї ва баъдан дар шароити боз њам душвори эњё ва тањкими бунёди иќтисоди миллї ва
аноми дигар фаъолиятњои марбут ба устувор намудани пояњои давлатдорї, Њукумати Тоикистон тањти
роњбарии Эмомалї Рањмон ње ваќт аз њаллу фасли
масъалањои марбут ба рушду густариши забон фориѓ
набудааст. Њукумати Љумњурии Тоикистон њанўз аз
поёни соли 1992 ва аввали соли 1993 ба манзури таќвият бахшидан ба маќоми забони давлатї ба иќдом пардохт. Љашнгирии њамасолаи Ќонуни забон ба роњ монда шуд ва вобаста ба татбиќи нуктањои Ќонуни забон
Њукумати Љумњурии Тоикистон тадбирњо ва иќдомоти
лозимро ба амал баровард.
Баъд аз то ба андозае ба эътидол омадани вазъи
сиёсиву итимої Њукумати Љумњурии Тоикистон ба
манзури татбиќи Ќонуни забон ва рушду густариши забони тоикї ба иќдому чорабинињои иддї пардохт.
Дар ин замина бо ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон аз 31 октябри соли 1995 таъсис ёфтани Комиссияи
татбиќи Ќонуни забон дар назди Њукумати Љумњурии
Тоикистон иќдоми муассир ва оѓози марњалаи дуюми
татбиќи Ќонуни забон мебошад.
21-уми октябри соли 1997 вобаста ба татбиќи сиёсати давлатї дар бораи рушди забон Барномаи Њукумати Љумњурии Тоикистон доир ба тавсеа ва рушди
забони давлатї ва забонњои дигари ќаламрави
Љумњурии Тоикистон ќабул гардид ва 3 сентябри соли
1998 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тоикистон Имлои нави забони тоикї тасдиќ шуд.
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Дар охири солњои 90-уми садаи гузашта забони
тоикї ба таври куллї ба забони давлатї табдил ёфт ва
њанўз дар оѓози соли 2000-ум њадди аксари вазорату
идорањо ва ташкилоту муассисањои кишвар коргузории
худро ба забони давлатї ба роњ монданд.
Аз соли 2000-ум араёни ба забони давлатї гузаштани муассисањо ва сохторњои ќудратии умњурї низ
боз њам бештар таќвият пайдо намуд. Дар ин давра як
ќатор вазорату нињодњои иќтисодии Тоикистон, аз
умлаи вазорати молия, вазорати савдо ва рушди иќтисод, бонкњо, ба коргузории тоикї гузаштанд.
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар паёми
табрикии худ ба муносибати Рўзи забон дар соли 2003
наќши забони давлатиро дар рушду инкишофи омеа
чунин арзёбї намуд: «Дастоварди бузурги мо дар бахши сиёсати забон аз ин иборат аст, ки забони давлатї
дар марњалаи кўтоњ, вале нињоят њассоси таърихї,
наќши вањдатовариро адо намуд».
Соли 2004 70-солагии Институти забон ва адабиёти Академияи илмњои Тоикистон дар сатњи давлатї
талил гардид. Президенти Љумњурии Тоикистон
Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар малиси
ботантана ба ифтихори санаи камолоти Институти забон ва адабиёт ба тањлили раванди татбиќи Ќонуни забон пардохта, барои боз њам тавсеа бахшидан ба ин араёни муњим дар назди роњбарият ва кормандони Институт, муњаќќиќони соњаи забон ва зиёиёни кишвар вазифањои мушаххас гузошт. Сарвари давлат, аз умла,
гуфт: «Яке аз вазифањои асосї ва пурифтихори Институти забон ва адабиёт дар давраи истиќлолият пуштибонї ва густариши забони давлатї, тањкими маќому
мартабаи он, аз њисоби захираи забони классикї ва
халќї суфтаву ѓанитар намудани забони адабї, оммафањм сохтани забони нашрияњо, пеш аз њама китобњои
дарсї, забони матбуот ва тоза нигоњ доштани забони
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муошират мебошад. Њамчунин зарурати эод ва эњёи
забони илмии тоикї кайњо расидааст, ки ин њам аз
умлаи вазифањои муњимтарини муњаќќиќон ва зиёиён,
аз умла Институти забон ва адабиёт, аст».
Дар партави дастуру рањнамоии Президенти кишвар ва ба манзури рушду такомули забони тоикї
муњаќќиќон ва коршиносони соња «Фарњанги тафсирии
забони тоикї»(дар ду илд) ва «Донишномаи Рўдакї»ро тањия ва ба чоп расонданд. Њамчунин дар ин давра
дар Пажўњишгоњи забон ва адабиёти ба номи Рўдакї
тањияи «Фарњанги мукаммали забони тоикї» дар шаш
илд оѓоз гардид.
Бо фармони Президенти Љумњурии Тоикистон аз
26 июли соли 2007 соли 2008 Соли забони тоикї эълон
гардид ва дар њамбастагї бо 1150-солагии устод Рўдакї
дар саросари кишвар бо шукўњу азамат талил гардид.
Бо дарки он, ки муќаррароту меъёрњои Ќонуни
забони дар даврони шўравї тањия ва ќабулгардида дар
бисёр маврид эњтиёу талаботи омеаро дар истифодаи
забони давлатї натавонистанд ба пуррагї амалї созанд, бо ибтикори Президенти Љумњурии Тоикистон
лоињаи Ќонуни нави Љумњурии Тоикистон «Дар бораи
забони давлатии Љумњурии Тоикистон» тањия гардид
ва 5 октябри соли 2009 бо имзои Президенти кишвар
тасдиќ гардида, мавриди бањрабардорї ќарор дода
шуд.
Президенти Љумњурии Тоикистон Эмомалї
Рањмон аз рўзњои нахустини фаъолияташ ба њайси
роњбари давлат – дар баробари аном додани вазифањои мураккаб ва печидаи марбут ба тањкими сохтори
сиёсии давлат, омода ва баргузор намудани ислоњоти
иќтисодї ва њалли мамўи масъалањои мубрами њаёти
давлатї – њамеша бар он мекўшад, ки соатњое удо кунад, то бо њамватанон дидору мулоќотњо ороста, сухан
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аз омўзиш ва гиромидошти арзишњои миллї бикушояд
ва мардумро ба роњи фарогирї ва сабаќандўзї аз
таърихи миллати хеш њидоят намояд. Дар ин замина
Президент Эмомалї Рањмон нахустин ќадамеро, ки барои худшиносї ва огоњии миллї тавсия медињад, гиромидошти забон аст. Сарвари давлат забонро появу бунёди њастии миллат медонад ва бо далелњои муътамад
нишон медињад, ки эњёи давлатдории миллии тоикон
пас аз њукмронии дусадсолаи арабњо аз ба сањнаи сиёсї
баргардондани забони модарї оѓоз гардидааст. Ва бо
рўй овардан ба сањифањои таърих иброз медорад, ки
барои гузаштагони мо ифтихор аз Ватан ва забон
њамеша ангезандаи эњсоси олї буда, дар њама давру замон аз умлаи мафњумњои муќаддастарин арзёбї гардидааст.
Њамчуноне ки таърих шањодат медињад, дар воќеъ
њам бо ба майдони сиёсат зуњур намудани Тоњири
Пўшанї, Яъќуби Лайси Саффорї растохези бузурге
дар риво додану ба кор гирифтани забони тоикї
(дарї) ба ои арабї оѓоз шуду батадри суръат гирифт
ва ин давра ба ривои забону адаби тоикї замина гузошт, ки баъдан дар замони Сомониён њарчи бештар ба
масобаи забони меъёрї ва расмї неруманд шуд.
Пуштибонии Сомониён аз шоирону адибону донишмандон ва тарумаи матнњои ѓайритоикї ба
тоикї (дарї) забони тоикиро забони дониш, адаб ва
сиёсат гардонид, шањрњои Бухоро, Балх, Самарќанд,
Хоразм, Хуанд, Бадахшон, Фарѓона, Чоч, Фороб, Ќубодиён, Хева, Марв, Нисо, Абевард ва дигарњо ба марказњои илмї, фарњангї ва адабї табдил гаштанд, ки
Бухоро мењвари онон буд. Ин муњимтарин давроне аз
таърихи миллати мо ва тамоми нажоди ориёї аст, ки
сарнавишти ояндаи миллатњоро таъйин сохт ва донишмандон, адибон, файласуфон, шоирон ба ањон осори
гаронмояро таќдим карданд ва ойгоњи шоиставу
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эътирофи ањониёнро ба адабу афкори баланди
тоикон ба даст оварданд.
Ањди Сомониён – давраи тиллоии давлатдорї,
даврони дар ави тааллї ќарор доштани илму фарњанги миллї – беш аз асре тўл накашид ва халќи тоик ба
роњи дарози таърихї, роње пур аз имтињонњои сахту
сангин, саршор аз таовузи душманон, саркўбњои
хушунатомез, сахтињо, озору азият рањсипор шуд, то ин
ки фаќат баъд аз дањ садсола соњиби давлате бо
марзњои ба маротибањо хурдшуда гардад. Вале олиб
ин аст, ки миллати тоик на танњо он ганинаеро, ки
дар баѓал дошт, дар он шебу фарозњои пурхатари роњи
њазорсола гум накард, балки болои он боз ганњои гаронбањо илова карда, барои муосирон ва ояндагон армуѓон овард. Президенти кишвар дар ин бора гуфтааст:
«Талошу кўшиш ва андешаи истиќлол миллати моро
њатто баъди суќути давлати Сомониён ва дар даврањои
абру зулми сулолањои бегона ќувват бахшидааст, ки аз
шебу фарози таърих, аз озмоишњои сахту сангини садсолањо бо сарбаландї гузашта, забони модарї, илму
адабиёти оламгир, анъанаву суннатњои неки таърихиву
фарњангї ва, муњимтар аз њама, њувият, худогоњї ва
худшиносии миллиро то замони мову шумо расонад».
Мавудияти забони мукаммали тоикї ва
шоњкорњои адабиву илмї ба забони тоикї мўиб шуд,
ки халќи тоик дар тўли њазор соли бенасибї аз давлату
давлатдорї аз байн наравад. Зеро онњое, ки бар ў њукумат
мекарданд ва ўро дар панаи зулму асорат нигоњ медоштанд, њамвора ниёз ба забони ў ва неруи эодкориву созандагии ў доштанд. Забони тоикї – офаридаи миллати
тоик – нигањбони њастии ў дар тўли садсолањо гардид.
Шукри неъмати истиќлол, ки забони тоикї дар
гањвораи худ боз аз сари нав, чун њазор сол пеш, забони
расмї шуд ва маќоми пешина ва деринаи худро касб
кард.
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Нуктаи равшан аст, ки дар даврони шўравї халќи
тоик истеъдодњои нуњуфтаи фаровонеро ба фаъолият
расондаву нависандагону шоирони зиёдеро дар арсаи
адабиёт парвариш дод, ки дар заминаи насру назм осори олибе ба вууд овардаанд. Ба шарофати хидматњои
устод Садриддин Айнї ва устодон Абулќосим Лоњутї,
Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Мирсаид Миршакар, Лоиќ Шералї ва дигар суханварон забони осори
бадеї ба сатњи ќобили мулоњизае бардошта шуд.
Вале дар шароити соњибистиќлолии Тоикистон
забони тоикї, ки маќоми баланди забони давлатиро
соњиб шудаву њавзањои истифодааш густариш пайдо
намудааст ва бар њайси забони сиёсат, иќтисод, илм,
ќонунгузорї, фарњанг корбурд мешавад, ба нерумандии
бештар ниёз дорад. Ва ин давра, беш аз њар даврони дигар, азму иродаи созанда ва дастгириву пуштибонии
самимонаи њамаи соњибзабононро таќозо мекунад, ки
рушду такомули ин забони асилро – бо назардошти талаботи замони нав – марњала ба марњала таъмин намоянд, ба тавоноиаш биафзоянд, онро аз њар гуна газандњо њифзу њиросат намоянд ва аз вожањои бегона
поку беолоиш нигоњ доранд.
Президент Эмомалї Рањмон – бо дарки амиќи
масъулияти хеш бар њайси роњбари сиёсии кишвар – ба
ойгоњи забон тавауњи беандоза дорад ва забони
тоикї, дар андешаи ў, бар масобаи яке аз рукнњои асосии њувияти миллии тоикистониён аз мавќеияти хосае
бархўрдор мебошад.
Эмомалї Рањмон мутмаин аст, ки як риштаи пайванди неруманди таърихии муњимро њамин забону
адабиёти тоик ташкил додааст. Ва Сарвари давлат
ишќу алоќа ба забону адабиёт ва гиромидошти
анъанањои миллиро аз ониби тоикон сабаби асосии
дар арсаи таърих пойдор мондани миллати тоик ар195
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зёбї мекунад ва муътаќид аст: ин ду омил дар њамоягї
чун сипаре будаанд, ки пайкари миллатро аз тирњои
кушанда, ки душманони фарњанги тобноки мо ба таври
фаровон ба ониби ниёгони мо њаво додаанд, њифз
намудаанд.
Президент Эмомалї Рањмон дар тайи њамаи
солњои роњбарї бар кишвар њамеша саъй ба таќвияти
забону адабиёт дорад. Муњимтарин унсур ва умдатарин
коре, ки Сарвари давлат барои равнаќ бахшидан ба забону адабиёти тоик кардааст, суханронињои сањењу
фасењи ўст, ки эрод кардааст ва бо хитобањои пурмазмун арзишу ањамияти забонро ба таври табиї ба
миллат ва бавижа ба зиёиён, интиќол намудааст. Агар
суханронињо ва хитобањову даъватњои Сарвари давлатро бо гуфтаву навиштањои бисёри дигар аз адибону суханварон ва равшанфикрон муќоиса кунем, хоњем дид,
ки суханронињои Эмомалї Рањмон дар риояи забони
меъёрї намунаи бењтарин барои пайравї мебошанд. Аз
ин рў, бидуни тардид ин суханронињо муњимтарин
унсур ва умдатарин роњ барои таблиѓи равнаќ бахшидан ба забони тоикї мебошанд.
Сухан гуфтани Сарвари давлат бо баёни гиро ва
комилан малисоро, бо оњанги сайќалхўрда ва оинагун
бисёр асаргузор аст. Ин суханронињо мисли шишаи
шаффоф ва дурахшон мебошанд. Лањни сайќалї ва каломи фасењ њунари волоест ва авонони тањсилкардаи
мо бояд донанд ва омўзанд, ки чї гуна бояд суханронї
кард. Бидуни муболиѓа, Президент Эмомалї Рањмон барои насли авон дар заминаи сухангўї як устоду омўзгори ќобили пайравї аст.
Дар баробари суханронињо, китобњо ва маќолањои
Президент Эмомалї Рањмон, ки тайи солњои гузашта
эод ва интишор шудаанд, дорои ањамияти бузург мебошанд. Ин осор, дар баробари аз лињози маънову
муњтаво хеле бозарфият будан, аз назари сабку услуб ва
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нигориш хеле суфтаву равон аст. Ин китобњову
маќолањо ба сифати намоёнгари ќудрати баёни андеша
хеле арзишманд мебошанд.
Бо фармони Президенти мамлакат Соли бузургдошти забони тоикї эълон гардидани соли 2008,
ќабули Ќонун «Дар бораи забони давлатии Љумњурии
Тоикистон», таъсис шудани Кумитаи забон ва истилоњот дар назди Њукумати мамлакат, таъсиси «Конуни
забони тоикї», тањия ва ќабули «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии Тоикистон барои солњои
2012-2016», таъсис шудани мааллаи илмии «Забоншиносї», нашрияи миллї эълон гардидани мааллаи
муътабари адабии кишвар «Садои Шарќ», дар маркази
диќќати њамешагии хеш ќарор додани ирои муќаррароти Ќонуни забон, њамгунсозии истилоњоти соњањои
гуногун, риояи меъёрњои забони давлатї ва, дар
мамўъ, татбиќи сиёсати давлатии забон нишонаи ѓамхорї ва пуштибонии Сарвари давлат бањри рушду такомули забон мебошанд.
Хидматњои Эмомалї Рањмон ба унвони муњаќќиќи
равандњои умдаи забон ва назариётчї, ки роњњои бењтарини омўзиш ва фаро гирифтани забони тоикиро баён
намудааст, дорои ањамияти бузурганд. Ва агар њам бихоњем ба таври фишурда нуктањои бунёдии дар њавзаи
забон баёнкардаи Президент Эмомалї Рањмонро номбар кунем, фењристи дарозе њосил хоњад шуд.
Президент Эмомалї Рањмон забони тоикиро
рукни муњими њувияти миллї номидааст. Ва ин бесабаб
нест, чунки забон на фаќат воситаи муњимтарини иртиботи инсонї ва падидаи итимоист, балки нишонаи
асосї ва муайянкунандаи асолати миллат мебошад.
Таърихи пур аз шебу фарози тоикон пас аз фурўпошии
Давлати Сомониён, ки миллати фарњехтаи мо дар тўли
њазор сол, ба уз забон, аз дигар омилњои миллатсоз
197
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Густариши ахлоќи миллї –

мањрум буд, вале бо вууди ин аз кўраи озмоиши сахту
сангин бо сарфарозї гузашт ва низ ба мавудияти
адабиёти оламгираш, ки авњарашро ин забони зебову
шево ташкил мекунад, соњиби давлату давлатдорї шуд,
ќотеътарин далели њувияти миллї будани забони
тоикї аст. Бинобарин Сарвари давлат таъкид менамояд, ки њар як фарди соњибзабон бояд забони модарї ва
ба воситаи он њувияти миллї ва фарњанги миллии худро њифз кунад ва гиромї дорад. Ње фаромўш насозад,
ки забони модарї яке аз рукнњои асосии давлатдорї ва
сарчашмаест, ки тоиконро ба асолати миллї пайванд
додааст.
Президент Эмомалї Рањмон, бо натиагирї аз
даврони кўтоњ, аммо пурмуњтавои истиќлолият, таъкид
менамояд, ки забони тоикї – бар њайси рамзи њувияти
миллї – аз умлаи омилњои муттањидкунандаи миллат
мебошад. Ў мегўяд: «Бо гузашти бист сол мо амиќан
дарк намудем, ки забони тоикї њамчун рамзи њувияти
миллї ва худогоњиву худшиносии миллї аз умлаи
омилњои асосии муттањидкунанда ва пайвандгари миллат мебошад».
Омили муттањидкунанда ва пайвандгари миллат
будани забон аз хусусияти бунмояи адабиёт будани он
бармеояд. Омўзиши жарфи таърихи фарњанги миллат
ба Президент Эмомалї Рањмон кумак намудааст, то
ќудрати адабиётро њамчун илваи боризе аз тавоноињои инсонї ва афзункунандаи ќудрати забону баёни
инсон ташхис намояд. Ва маслињат медињад, ки аз зарфияти адабиёт ва уфуќњои фарохе, ки он пеши њар инсони огоњ боз менамояд, њамватанон, пеш аз њама авонон, набояд ѓофил бимонанд.
Дар тавзењи боз њам равшани гуфтањои боло Президент Эмомалї Рањмон самимитарин бархўрдро бо забон ва гиромї доштану муќаддас шуморидани онро дар
омўхтан ва фаро гирифтан мебинад. Аз ин рў, мегўяд:
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«Донистани забони модарї эњтиром ба миллат ва гузаштаи хеш мебошад».
Аслан њадафи њар иќдому тадбире, ки дар њавзаи
забон ба амал меояд ва ё њар нуктаву назаре, ки дар робита бо забон гуфта мешавад, омўхтан ва ба кор гирифтани зарфият ва тавонмандии забон мебошад. Яъне
даъватњои Президенти кишвар, хоњ ба манзури тањкими
маќоми забони давлатї ва хоњ барои поку беолоиш нигоњ доштани забон, садо дињанд, њадафашон аз ониби
њама ва њар шањрванд омўхтани забон ва корбурди
сањењ ва дурусти ин лафзи шевою ширин мебошанд. Аз
ин рў, ба нуктањову андешањо ва пешнињодњои судманди Сарвари давлат, ки бобати роњу тарзи њалли мушкилоти мавуда дар њавзаи забон иброз доштааст, аз
њамин нуќтаи назар бояд нигарист.
Равшан аст, ки муњимтарин масъалае, ки дар пеши
роњи инкишофи забон ќарор дорад, масъалаи муќаррар
намудани меъёрњои забони адабї мебошад. Танњо дар
сурати ба амал овардани меъёрњо ва ќоидањои равшани
забони адабї мо метавонем ба пешрафт дар орї кардани забони умумитоикї ноил гардем.
Хусусияти хоси забони тоикї ин аст, ки забони
адабї аз забони гуфтугўї фарќи назаррас дорад. Бар
њасби шароити таърихї ва мавќеи уѓрофии ватани
тоикон соњибзабонон дар мањаллу нуќоти гуногун ба
лањањо ва шевањои мутафовут њарф мезананд. Бо назардошти чунин вазъи истифода аз забони тоикї, њанўз
дар ибтидои асри гузашта устод Садриддин Айнї бар
садад баромада буд, ки дар тамоми марзу нуќоти
Тоикистон забони ягонаи адабии тоикї – забони
меъёрро интишор дињад. Устоди бузурги адабиёти
тоик – бо маќсади њарчи зудтар ва осонтар ба зењну
тафаккури ањли миллат расонидани калимањои забон –
таркиби луѓавии онро аз калимањои душворњазми арабиасос ва луѓатњои пурдабдабаву пуртакаллуф покиза
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намуда, аз њисоби калимањои барои бештари мањалњо
шинос ва маъмул забони адабии њозираро тадвин
намуд. Вай таълим медод, ки забонро фаќат ба тарзи
амалї мешавад фаро гирифт. Аммо раванди минбаъдаи
омўзиши забон, ки ба дасти дигарон – онњое, ки аз
фарњанги пешрафтаи миллати рус дар мавриди лозиму
нолозим пайравї мекарданд, афтод, бар хилофи нишондодњои устод араёни дигареро пеш гирифт.
Барои њар миллати мутамаддин пеш бурдани тамоми илмњои муосир зарур аст. Бидуни шубња, илми
забоншиносии тоик аз илмњоест, ки пешрафти хосаеро
касб кардааст. Вале дар мавриди омўзиши рукни асосии
фарњанги миллат, ки он њамоно забон аст, бояд хеле
боназокат ва эњтиёткорона рафтор кунем. Дар ин
маврид вазифањои мактаби миёна ва мактаби олиро аз
њам удо намоем. Мактаби ибтидої ва миёна – ои савод омўхтан ва дониш андўхтан; ва мактаби олї ои
фаро гирифтани илм ва конуни омўзиши роњу усули
тадќиќот ва тањќиќоти илмї аст.
Президент Эмомалї Рањмон аз худ кардани забони модариро аз ониби наврасону авонон ва густариш
додану дар тафаккури миллї пойдор кардани онро
њамчун забони давлатї масъалаи муњими давлатї ва вазифаи муќаддаси мактабу маориф муайян кардааст.
«Забон хишти аввалини кохи миллат буда, яке аз
рукнњои асосии давлати миллї ва нахустунсури тафаккури миллї мебошад», – мегўяд Сардори давлат ва
тавзењ медињад: «Таърих гувоњ аст, ки агар забон ва
фарњанги миллї аз байн раванд, миллат низ дер ё зуд
тафаккури миллии худро аз даст дода, оќибат завол меёбад».
Сарвари давлат дар амри ба таври иддї бо доираи омўзиши забони адабї фаро гирифтани мактабиён
наќши ду конуни итимої – оила ва мактабро хеле бу200
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зург арзёбї менамояд. Президенти кишвар наќши падару модарро дар соњибмаърифат кардани фарзандон
ва омода намудани онњо ба њаёти мустаќилона зикр
намуда, тавсия медињад, ки њар як падару модар бояд
дар тарбияи забономўзии фарзандони худ масъулияти
бештаре дошта бошанд. Ў иброз медорад, ки омўзиши
забони модарї, ки нахуст аз хонавода, кўдакистон ва
мактаб оѓоз мешавад, пеш аз њама, аз падару модар ва
муаллим ба хотири њифзи асолати миллї иддият ва
ќатъияти тамомро дар донистани забон дар тарбияи
наслњо таќозо дорад.
Наќши волидайн на танњо дар фаро гирифтани
забони модарї, балки дар ёд гирифтани гуфтори фасењ
бо ин забони латифу шоирона нињоят бузург аст. Дар
ин замина бахусус наќши модарон болотар аст.
Наќши падару модар дар пайгирии машќу тамрини забономўзии фарзандон дар хона бисёр дорои
ањамият мебошад. Волидон, ки нисбат ба муаллимон
ваќти бештареро бо фарзандонашон мегузаронанд, метавонанд назоратгари гуфтори фарзандонашон ва
рафтори куллии онњо ва кумакрасони ќудратманде дар
ин замина бошанд.
Рушди забони кўдак бо мизони сухангўии падару
модар бо кўдак робита дорад. Омилњои муњитии гуногун дар сухангўии кўдак таъсир доранд. Кўдакони хонаводањои тањсилкарда ва тарбиятшуда бо вожањои дуруст ва суханњои шоиста сари кор мегиранд ва аз онњое,
ки аз ин неъматњо мањруманд, фарќ мекунанд. Яъне ки
падару модар, пеш аз ин ки ба кўдак унс гирифтан бо
китобро омўзанд, бояд худашон китоб хонанд ва њамеша дар фикри такмили дониш ва боло бурдани сатњи
ањонбинии худ бошанд.
Падару модар бояд фарњанги китобхонї ва мутолиаро ба фарзанд омўзанд. Кумак ба фарзандон дар интихоби китобњои хуб ва мавзўъњои олиб яке аз вази201
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фањои муњими волидайн аст. Баъзе аз одамон гумон мекунанд, ки барои соњибмаълумот шудани фарзандон
хондани фаќат китобњои дарсї басанда аст. Албатта,
ин фикри нодуруст аст ва падару модар бояд бо ташвиќи фарзандон ба мутолиа роњи донишафзоии ононро њамвор созанд ва одати китобхониро дар фарзандон
ба вууд оваранд.
Бењтарин муаллимони кўдак падару модар
њастанд, ки аз забон омўхтан ва дониш андўхтан пуштибонї карда, онњоро ба китобдўстї ташвиќ мекунанд.
Гироиши дуруст ба омўзиш муњимтарин дарсест, ки
кўдакон аз падару модар ёд мегиранд. Наќши падару
модар дар ин ёдгирї калидї аст. Мактаб метавонад
фаќат бар малакаву одати кўдакон, ки дар оила њосил
шудааст, афзояд.
Барои касби муваффаќият на танњо дар омўзиши
забон, балки дар фарогирии њар фанни дигар дахолати
хонаводаи мактабхон ба унвони як омили фаъол бисёр
муњим мебошад. Ба назар мерасад, ки бидуни чунин дахолате аз сўи хонавода таъсири барномањои омўзишии
мактаб аз байн меравад. Ва дар сурати дахолати фаъоли
волидайн дар њар иќдоми муњими мактаб таъсироти
барномањои омўзишї таќвият пайдо мекунад.
Падару модарон барои тањрик намудани завќи
кўдакон бояд онњоро ба хондани китобњои бадеї ва
афсонаву њикояњои олиб ташвиќ намоянд. Нахуст худашон барои кўдак китоб хонанд ва батадри онро водор ба китобхонї кунанд. Бо подош додан ба талошњои
гуфтории фарзанд дар ў нисбат ба алоќаманд шудан ба
китобхонї ангеза эод намоянд. Барои фарзанд шунавандаи хуб бошанд ва мавриде, ки ў китоби хондаашро бозгў мекунад, аз худ тавауњи даќиќ нишон дињанд.
Президент Эмомалї Рањмон наќши адабиёти
тоик ва таърихи пайдоиш ва инкишофи адабиёти
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классикиро дар фарох сохтани доираи дониши
наврасону авонон, аз умла дар ѓанигардонии захираи
луѓавии онњо, бисёр муассир медонад. Сарвари давлат
тавсия медињад, ки дар њамаи мактабњои тањсилоти
умумї ва олї омўзиши забони адабї бояд дар заминаи
адабиёти классикиву муосир ба роњ монда шавад.
Он чи ки афроди њар миллатеро ба њам пайванд
медињад, ањонбинї, хўю хислат, кирдорњо, рафторњо,
тарзи гуфтор ва бархўрд бо њамнавъон аст, ки ба таври
куллї муносибатњои итимоиро таъйин мекунад. Дар
мавриди тоикон ње омиле, монанди забони тоикї ва
адабиёти тоик, баёнкунандаи ин рафторњо ва хислатњо
нест. Агар тоикон сесад китоб мутолиа кунанд, ње яке
аз онњо ои «Шоњнома»-и Фирдавсї ва ё «Гулистон»-и
Саъдиро-ро нахоњад гирифт. Бењуда нест, ки дар забони
мо барои њамаи маќулањои ифодакунандаи њолати
маънавии инсон, яъне ањонбинї, хўю хислат, кирдорњо,
рафторњо, тарзи гуфтор ва бархўрд бо њамнавъон ва амсоли инњо, як калима – «адаб» – истифода мешавад. Вожаи «адаб» аз забони пањлавї омадааст ва баъдан ба забони арабї гузаштааст. Ин калима њам маънои доштани
адабро медињад ва њам маънои адабиётро. Ба њамин
ињат дар Тоикистон њастии итимої ва њувияти миллї
бидуни забону адабиёти тоикї ќобили тасаввур нестанд.
Бинобарин роњи бањра бурдан аз ин сарчашмаи
ѓановатманди адабї танњо хондани он аст ва бо ње
тарзи дигар, масалан, бо тамошои барномањои телевизионї ва ё филмњое, ки аз рўи шоњкорњои адабиёти
классикї тањия намудаанд, ин хазинаи бузурги забону
адабиётро намешавад аз бар намуд.
Дар чанд дањсолаи ахир чунин гумони ботиле
пайдо шудааст ва имрўзњо низ њар гоње мешунавем, ки
гўё забони тоикї дар навиштани осори фалсафї ва
мантиќ оиз аст. Онњое, ки чунин даъвоњоро мекунанд,
яќинан осори ба тоикї навиштаи Ибни Сино, «Мас203
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навии маънавї»-и Мавлоно, «Асос-ул-иќтибос»-и Хоа
Насриддини Тўсї ва садњо китобњои ниёгони моро
нахондаанд. Аз ин рў, бо итминон метавон гуфт, ки забони тоикї барои баёни хирад, мантиќ ва фалсафа
зарфият ва ќудрати кофиро доро мебошад.
Вале мушкили дигаре ва, сањењтар бигўем, сањву
хатое, ки мо пайваста дар чанд соли охир мекунем, ин
аст, ки дар эњёи забони тоикї ва њини таълими адабиёти асрњои гузашта мо ба осори адибон ва шоирони дарааи дањуму понздањум такя менамоем.
Матну ќитъањои шеърї, ки аз ин муаллифон дар
китобњои дарсї оварда шудаанд, дар баробари душворфањм буданашон комилан орї аз фасоњату балоѓати
фикрї мебошанд ва он натиаи матлуберо, ки як чунин
сарчашмаи муњими худшиносї бояд дињад, намедињанд.
Чунин рафтор дар сурате, ки фаќат худи «Шоњнома» метавонад, чун дар ањди Сомониён, эњёгари забон бошад
ва низ осори дигар бузургони адабиёти классикї, ки ба
њалли масъалањо ва вазифањои омеаи имрўзи мо комилан дархўр мебошанд, аиб менамояд. Аз ин рў, бањрабардорї аз осори адабиёти оламшумули тоику форс дар
мамлакати мо ба ислоњи иддї ниёз дорад. Адабиёт, ќабл
аз њама, маъно ва њикмат аст, – маъно ва њикмате, ки дар
ќолаби сухани дилчасп, наќли олиб ва бо истифода аз
санъатњои баланди бадеї, ташбењу истиораву таносуби
калом офарида шудааст. Пас бояд дар китобњои дарсии
адабиёт фаќат намунањое аз осори пур аз маънињои баланд, мўшикофињои файласуфонаю њакимонаи ниёгон
баргузида шаванд, ки тавассути онњо мактабиён тавонанд ба дунёи афкору андешањои баланди башардўстона
ва одобу ахлоќи сутуда роњ ёбанд ва дунёи маънавии
худро ѓанї гардонанд.
Забони тоикї забони мањаллї ва бумї нест.
Љуѓрофиёи аслии ин забон аз Мадоин то Агра ва аз Са204
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

посух ба пайомадњои манфии ањонишавї

марќанд то Гана доман густурдааст ва ин забон он
ќадар тавоност, ки аз њамлањои фаровоне худро њифз
намудааст ва кохњои баланду устувораш аз боду борон
газанде наёфтааст. Забони тоикї забони тамаддун, донишгоњи тафаккур ва њофизаи таърихии мост. Ин забон
ба андозае неруманд буду њаст, ки на араб тавонист онро нобуд гардонад ва на ќабилањову тоифањои зиёде, ки
ба ин марзу бум омаданд ва њамагї дар ин фарњанг
фурў рафтаву гудохта шуданд. Бинобарин доштани
њувияти миллї бидуни забони тоикї ѓайримумкин аст.
Ба ин сабаб њам Президент Эмомалї Рањмон забону адабиётро аз сарчашмањои муњими худшиносї
муайян намудааст ва иброз доштааст, ки њамаониба
омўхтани осори ниёгони бузург ва бањра бардоштан аз
афкори файласуфона ва њакимонаи онњо вазифаи њар
шахсест, ки худро вориси осори шуњратманди адабиёти
оламшумули тоик медонад.
Президент Эмомалї Рањмон насли авонро њидоят
мекунад, ки осори адибони муосирро низ њарчи бештар
мутолиа кунанд. Ва ба манзури дастраси хонандагон
гардондани осори нависандагону шоирони имрўз Сарвари давлат ба ањли ќалам бобати чопи китобњояшон
пайваста кумаку ѓамхорї менамояд. Сол то сол маблаѓњое, ки аз фонди захиравии Президент барои нашри китобњои адибон удо карда мешаванд, зиёд мегарданд. Дар баробари ин Президенти кишвар аз адибон
таќозо менамояд, ки асарњои баландѓоя эод намоянд
ва бо эоди асарњои пурмазмун ва таблиѓкунандаи арзишњои волои милливу умумибашарї барои тарбияи
кўдакону наврасон сањм гиранд.
Дар тайи солњои гузашта бо маблаѓњои удогардида аз њисоби буети давлат ва фонди эњтиётии Президент, ки дањњо миллион сомониро ташкил медињанд,
китобњои илмї, ахлоќї ва асарњои гаронбањои таърихї,
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ки садсолањои дароз дар гўшаи фаромўшї монда буданд,
чоп ва дастраси мардуми кишвар гардонида шуданд.
Эњтиром гузоштан ба забони миллї омўхтану аз
бар кардани он аст. Инсон, ваќте ба чизе дил мебандад,
шефта мегардад, ки онро донад ва бо мафњуму моњияти
он ошно бошад. Омўхтан ва ба малакаи гуфтори њамешагї табдил додани забони адабии тоикї на фаќат
ањамияти фарњангї, балки ањамияти сиёсї дорад.
Имрўзњо мушоњида кардан мумкин аст, ки шеваи
гуфтори як мањал ё минтаќа барои намояндаи мањал ё
минтаќаи дигар мўиби тамасхур ва писханд мегардад.
Њатто баъзењо аз гуфтори мањалли дигар, ки ба назарашон аиб намудааст, латифањо бофта, дар чойхонањо
ва дар тўю маъракањо ба њамсуњбатон бо обу ранги
махсус наќл менамоянд. Албатта, ин зуњуроти номатлуб
дар мамлакат анбаи саросарї надорад, вале мавудияти онро касе наметавонад инкор кунад.
Аз ин лињоз, интишор ва густариши забони умумитоикї метавонад ин гуна зуњуротро аз байн бурда, омили вањдату ягонагї ва ба партоби таърих сарнагун шудани њисси мањалгарої ва худхоњї гардад.
Барои даст ёфтан ба густариши забони умумитоикї Президент Эмомалї Рањмон тавсия мекунад, ки
забони давлатиро бояд бар пояи меъёрњои адабї устувор сохта, онро аз њама гуна ќолабњои сунъии бегона ва
унсурњои лањавї озод кардан лозим аст. Ў таъкид мекунад, ки инкишофи устувори забонро танњо дар асоси
риояи ќоидањо ва ќонуниятњои меъёрї ва таърихии он
таъмин кардан мумкин аст. Сарвари давлат наќши расонањоро дар њалли ин масъалаи муњим наќши бузург
арзёбї намуда, иброз доштааст, ки дар ин самт рўзномаву мааллањо, радиову телевизион ва дигар воситањои иттилоотї бояд иштироки фаъолона дошта
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бошанд. «Ташкили барномањои махсуси олиб тавассути шабакањои радиову телевизиони марказї ва мањаллї
роеъ ба забони тоикї, тарѓибу ташвиќи асолати он
ва танзими фаъолияти воситањои таблиѓоту иттилоот
бо забони давлатї аз умлаи вазифањои муњимтарини
рўз мебошанд. Вале бояд гуфт, ки фазои иттилоотї
танњо аз рўзномаву маалла ва шабакањои радиову телевизион иборат набуда, балки он имрўз дар шароити
пешрафти босуръати технологияњои компютерї ва Интернет хусусияти умумимилливу умумифарњангї пайдо
кардааст ва аз мактабу маориф шурўъ карда, то одитарин роњњои ирсоли маълумот ва дигар воситањои
алоќаро фаро мегирад».
Президент Эмомалї Рањмон масъалаи ба забони
илм табдил додани забони тоикиро яке аз масъалањои
бисёр муњими инкишофи забони модарї њисоб мекунад.
Бар асоси тавауњи хосе, ки ба забони тоикї дорад ва
талошњое, ки барои пешрафти кишвар мекунад, Президенти умњурї муътаќид бар он аст, ки дар Тоикистон
илмро набояд бо дигар забон пеш бурд ва чунин
фикрњоро комилан намепазирад, ки гўё забони тоикї
ќобилияти баёни мафњумњои илмиро надорад. Сарвари
давлат махсусан таъкид медорад, ки забони тоикї бояд забони илм шавад. Ў дар ин замина оид ба масъалаи
истилоњот ва махсусан тањияи истилоњоти илмї, ки барои ба забони илм табдил ёфтани забони модарии мо
ањамияти аввалиндараа дорад ва аз масъалањои њалталаб барои омеаи мо ба шумор меравад, дастур медињад,
ки барои њарчи зудтар ба њадаф расидан – аз олимони
ботарибаи соњањои гуногун гирифта, то корманди одї
– дар ин кори њаётан муњим сањм гиранд.
Равшан аст, ки забони тоикї фаќат дар сурате
њамчун забони илму фарњанг инкишоф меёбад ва
мавриди истифода ќарор мегирад, ки бо ин забон исти207
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лоњоти илмї ба вууд оварда шавад. Ва Президент
Эмомалї Рањмон таъкид мекунад, ки зарурати тањияи
истилоњоти илмї барои њавзањои гуногуни забони
тоикї на фаќат вазифаи илми забоншиносї, балки
масъалаи умдаи сиёсати давлат оид ба забон, бахусус
забони давлатї, мебошад. Бо назардошти ин нукта, ба
хотири такони тоза бахшидан ба кори сохторњои илмї,
идорї ва ба манзури танзими истилоњот, аз умла истилоњоти илмї, фаъолияти коргузорї, њифз ва покиза нигоњ доштани забони адабї, мусоидат ба њалли масъалаи
баланд бардоштани сатњу сифати таълими забони
давлатї ва, муњимтар аз њама, риояи њатмии Ќонуни
забон аз ониби њамаи шањрвандон Президент
Эмомалї Рањмон ба таъсиси сохтори нави мустаќил –
Кумитаи забон ва истилоњот – иќдом намуд.
Кумитаи мазкур, ки ба фаъолияти худ соли 2009
оѓоз намудааст, ягона нињоди умњуриявї дар амалї
сохтани сиёсати давлат дар масъалањои марбут ба забони давлатї мањсуб мешавад. Кумита, ки дар амри
танзим ва њамгунсозии истилоњот, назорати ирои
муќаррароти Ќонун ва риояи меъёрњои забони адабї
масъулияти муњимро ба уњда дорад, дар ин муддати
кўтоњ корњои арзишмандеро ба аном расондааст.
Тањияи «Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии
Тоикистон барои солњои 2012-2016», тањия ва пешнињоди «Ќоидањои имлои забони тоикї», тадвину
нашри «Фарњанги имлои забони тоикї» аз ин умла
мебошанд. Кумитаи забон ва истилоњот – якоя бо
Прокуратураи генералї – назорати ирои нуктањои
Ќонун «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тоикистон»-ро дар фаъолияти тамоми вазоратњо, идорањо,
ташкилоту корхонањо ва мактабњои олї таъмин менамояд. Кумитаи забон ва истилоњот бо фаъолиятњои
муњиму самарбахшаш дар арсаи сиёсати давлатии забон аз њоло натиањои хуб ба даст овардааст.
208
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

посух ба пайомадњои манфии ањонишавї

Масъалаи муњими дигаре дар њавзаи забон, ки
Президент Эмомалї Рањмон тавауњи олимони соњаи
забон, адибону рўзноманигорон, умуман соњибзабононро бар он алб менамояд, масъалаи ѓанигардонии таркиботи луѓавии забон мебошад. Сарвари давлат дар ин
бора гуфтааст: «Њар миллат ва ќавме, ки ба густаришу
рушди фарњанг ва маънавиёти хеш рў меорад ва мехоњад, ки по ба пои равандњои омеаи пешќадами
ањонї ќадам бардорад, ногузир бояд ганина ва захираи луѓавии худро њамеша ѓанї гардонад, забони
адабиро сайќал дињад ва рушди умумии забонро бар
асоси меъёрњо ва ќонунмандињои инкишофи таърихии
он таъмин созад».
Таѓйироти таркиботи луѓавии забон як раванди
табиист. Забон, ба монанди як организми зинда, њамеша дар њоли тањаввулу таѓйир аст, – ё рушд менамояд
ва ё ба харобї меравад. Албатта, мафњумњои «рушд» ва
«харобї» дар иртибот бо забон нисбї њастанд ва метавонанд ба сифати анбањои рушди табии забон дарёфт
гарданд. Вале бо ин ки раванди тањаввули забон як
амри ногузир аст, ба рушд расонидан ва ё ба харобї
кашондан фарояндњои комилан идорашавандаанд.
Яъне агар соњибзабонон, ба гуфтаи Президент
Эмомалї Рањмон, дилсўзона ва масъулиятшиносона
дар садади њифзу њиросати забон бошанд, вуруди анбўњи калимањо ва таркибњои ба табиати забони мо бегонаро роњ надињанд,он гоњ метавонем забонамонро
њамчун як забони мустаќил, бо њама зебоиву тавоноияш
ва хушоњангиву дилпазириаш, нигоњ дорем ва ба
наслњои оянда ба мерос гузорем.
Дар шароите, ки забони тоикї имрўз дар њамаи
соњањои њаёти омеа ба сифати забони расмї корбурд
мешавад, нињодњои масъули њолату вазъияти забон,
пеш аз њама Кумитаи забон ва истилоњот, наметавонанд пеши роњи амалкардњои номатлубро дар ин њавза
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бигиранд. Зеро миќёси ин амалкардњои номатлуб ба
андозае густурда аст, ки ислоњи хатокорињои то имрўз
ба вуудомада ва њамарўза ба шумораашон афзудашаванда талоши њамагониро таќозо мекунад. Ва чун дар
њар иќдом, ки Президенти кишвар дар сафи пеши
фаъолиятњои созанда ќадам мезанад, ў дар њалли
вазъияти ба амаломада дар забон ва рушду инкишофи
минбаъдаи он роњу равиши дуруст нишон додааст ва
андешањои судманд иброз намудааст.
Дар фарояндњои забонї – хоњ мусбат бошанд ва
хоњ манфї – масъалаи вожасозї ва вожапазирї умдатарин масъала ба њисоб меравад. Вожасозї фарояндест, ки
тайи он барои як мафњуми мушаххаси илмї, фаннї,
касбї, њунарї ва ѓайра маъмулан як ва гоње беш аз як
вожа баргузида ё сохта мешавад.
Вожасозї дар забони тоикї собиќаи бисёр дерина дорад ва то ба замони Сосониён мерасад. Дар
матнњои ба забони пањлавї навишташудае, ки ба дасти
бостоншиносон расидаанд, истилоњоти зиёде дар
риштањои фалсафа, пизишкї ва ситорашиносї ба назар
мерасад.
Ин анъана дар забони дарї идома ёфт ва донишмандоне, монанди Ибни Сино, Ѓаззолї, Носири Хусрав, Афзалиддини Кошонї ва дигарон, дар соњањои
гуногуни илм ба ёфтани вожањои њаммаънои порсї ба
ои калимањои арабї њиммат намудаанд.
Аммо аз садаи XII ба баъд аз ин равиш таќрибан
пайравї нашуд ва иќтибосгирии бењаддуњисоб аз забони арабї ои вожасозї ба забони тоикиро гирифт, то
ин ки сараном, пас аз инќилоби Октябр, бо тањаввулоти бузурге, ки бо соњиби давлатдорї шудани тоикон
дар њайати давлати шўравї дар арсаи итимої падид
омад, бо саъю талоши устод Айнї коркардњои тозае
бар дўши забони тоикї гузошта шуданд ва вожасозї
назму сомони дар он замон дархўре ба худ гирифт.
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Равандњои носолими сабабгашта ба фурўпошии
Иттињоди Шўравї, њамчуноне ки тамоми назму сомони
то он замон барќарорро тагу рў карданд, дар њавзаи забон низ њару мар ба вууд оварданд. Озодии сухан аз
ониби зиёиёни эодкор, ки ташнаи дигаргунињои куллї
дар забон буданд, озодии амал низ фањмида шуд. Ва
онњо гўйи сабќатро ба даст гирифтанд ва њар касе дар
доираи донишу ањонибинии худ ба ислоњи забон камар
баст. Ба забони тоикї, чун дар рўзи боронї, сели шадиде аз вожањову таркибњо рехтан гирифт.
Равшан аст, ки ваќте дар як раванди боназокату
эњтиётталабу олимона шумораи зиёди одамон – ва на
њамаву њамеша босалоњият – ширкат мекунанд ва њар кас
хостаи худро мекунад ва мепиндорад, ки мањз вожаву
таркибе, ки ў истифода мекунад, дурусттарин ва муносибтарин вожаву таркиб аст, забон ба чї ањвол меафтад.
Ба ои манзараи воќеии забонро тасвир кардан гуфтаи
донишманди фарзона Акбар Турсонро овардан кофист:
«…Мо дар замони истиќлолият бо дасти худамон ба забон калимаю унсурњои бегонаро аз забони арабию форсї
гирифта, ворид карда истодаем. Кор то ое расидааст, ки
ман њатто матбуотро бо луѓат мехонам».
Ин суханњоро шахсе мегўяд, ки ба забондониву
зењнияти ќавии ў шубњае нест.
Содалавњї хоњад буд, агар биандешем, ки вожаи
бегонаеро бипазирем, осебе ба забонамон намерасад ва
таъсири манфии чандоне бар забонамон нахоњад расонд. Баръакс, њар калимаи бегона бо ворид шуданаш
ба пайкари вожагонии забон, монанди вирус, шурўъ ба
сироят мекунад.
Гоње низ шунида мешавад, ки забон як падидаи
пўё аст ва ба таври њатмї бо забонњои дигар додугирифт мекунад ва аз ин рў, дар дунё ње забони покеро
наметавон пайдо кард, њатто забони англисњо њам дар
таркибаш вожањои бегонаи зиёде дорад.
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Њадаф аз поку беолоиш кардани забон маънои аз
забон берун кардани њар калимаи бегона нест, балки
бархўрди хирадмандона бо вожањои иќтибосї ва посдории забони тоикї аст. Барои мисол, агар шумораи вожањои иќтибосии забони тоикиро бо вожањои аз дигар
забонњо ба забони англисї воридшуда муќоиса кунем,
хоњем дид, ки дар сурате, ки калимањои иќтибосии забони англисї танњо 17-18 дарсадро ташкил медињанд,
калимањои иќтибосии забони тоикї ба 80 дарсад мерасанд. Ин нишонгари пўёии забонамон набуда, баёнгари сањлангорї ва бархўрди ноандешонаи мо бо вожагони бегона аст.
Забони тоикї забони тавонманд аст ва агар ба
вожањои иќтибосї ниёз дошта бошад, ин ниёз дар њадди ниёзест, ки њар забони дигар метавонад дошта
бошад. Ва агар хуб биандешем, ниёзмандии забони мо ба
вожањои иќтибосї камтар аз ниёзмандињои забонњои дигар аст.
Осеби дигари вожањои иќтибосї ин аст, ки вижагињои савтии забони моро дигар мекунанд. Њар забоне вижагињои савтии худро дорад ва вожагони нав
низ њамоњанг бо њамон сохтори савтї сохта мешаванд.
Агар вожањои иќтибосї бо сохтори савтии забони иќтибосгиранда њамсадої надошта бошанд, оњиста-оњиста
сохтори савтии забонро ба вайронї мебаранд.
Аз њама нигаронкунанда дар ин таѓйирњо ин аст,
ки њар ќадар сохтори савтии забон дигар мегардад,
роњро барои омадани вожагони бегона бештар њамвор
мекунад ва соњибзабонон пас аз муддате бо сохтори
савтии забони худ бегона мешаванд ва ба сохтори дигаре хў мегиранд.
Вожагони бегона дар зоњир як гурўњ вожаанд, ки
вориди забон шудаанд, вале дар ботин равишу тарзи
вожасозї ва сохтори забони манбаъро дар худ нигоњ
доштаанд ва хатари ворид шудан ба забони иќтибосги212
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ранда аз онњо њамеша боќї аст. Яъне на танњо вожањои
иќтибосї ойро барои вожањои тоикї танг мекунанд ва
сохтори савтии забонро хароб менамоянд, балки сохтори
умумии онро низ дигаргун месозанд ва зояндагии онро аз
байн мебаранд.
Њаќиќат ин аст, ки мо барои сохтани вожа ба суроѓи равишњои забони худ намеравем, балки равишњои
осонтари забони бегонаро бармегузинем ва ин бештару
бештар сохтори забонамонро вайрон мекунад ва зењни
моро бо равишњои забони бегона беш аз пеш унс мегиронад. Ва ин унсгирї тавоноии забонро коста мегардонад.
Бо ин ки ниёзи имрўзи мо ба равишњои фаромўшшудаи вожасозии забонамон бештар аз њар замони дигар аст, вале аз он о, ки вожањои иќтибосї
гардишњои бунёдине дар забону андешаи мо ба вууд
овардаанд, зинда кардани он равишњо рўз аз рўз душвортар ва њатто имконнопазир мегардад.
Хулосаи сухан ин, ки вожањои забони бегона, уз
мањдудият ва нотавонї, барои забони мо армуѓоне
намеоваранд. Мо, агар мехоњем пешрафти илмиву
фарњангї дошта бошем, бояд тавонем ба забони худ илм
тавлид кунем ва – то метавонем – ба асли забонии хеш
бозгардем. Ва аз он о, ки забони тоикї бо забонњои
илмии имрўзи дунё њамхонавода ва њамсохтор аст, метавонем умедвор бошем: бозгашт ба асли забони
тоикї то њадди зиёде моро аз ин парешонињо ва
ошуфтагињои забонї мерањонад. Вожапазирии фаровони забони тоикї – нахуст дар асрњои миёна аз забони
арабї, сипас аз забонњои туркї ва ахиран аз забони
русї – ба фаромўш шудани бисёре аз тавоноињои забонамон аномид. Вале бо вууди ин, агар аз имкониятњои
нуњуфтаи забонамон, ки њанўз ба таври боястї истифода нашудаанд, бо пайравї ба ниёгони бузургамон барои бозсохтани як забони пуртавон талош намоем, ба
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пирўзї даст хоњем ёфт. Пас бояд чї корњоро аном
дињем, ки њарчи пештар ба ин њадаф ноил гардем?
Президенти кишварамон ба ин пурсиш дар оѓози
марњалаи нави тањким ва рушди забони давлатї дар соли 2009 посух додааст. Агар њама афкору андешаву
роњу равиши дар ин замина ибрознамудаи Президент
Эмомалї Рањмонро барчинем, фењристи чорабинињо ва
иќдомњо ба таври куллї аз ин ќарор хоњад буд:
1.Вожапазирї ва вожасозии дуруст бо истифодабарии сарчашмањои муносиб;
2.Корбаст, таъмин ва назорати риояи забони
давлатї дар њамаи њавзањои истифодаи забон. Интихоби
роњу равиши муносиби омўзиш додани забони модарї.
1.Вожапазирї ва вожасозии дуруст
бо истифодабарии сарчашмањои муносиб
Имрўзњо забони тоикї дар даврони бесобиќае аз
таърихи мавудияти худ ќарор дорад. Ин даврон аз ин
ињат бесобиќа аст, ки дар як замон њам тањавуллоти
бузурги сиёсиву итимоиву иќтисодї ва њам
пешрафтњои босуръати илмиву фановарї ба амал омадаанд ва илму фановарї рўз аз рўз ба суръаташ меафзояд. Ва ин њама дигаргунињои куллї ба дўши забон, ки
як падидаи тањаввулпазир аст, бори вазнине аз њазорњо
вожаву таркиб гузоштаанд. Тасаввур кардан душвор
нест: дар забони мардуми кишваре чун Тоикистон, ки
њанўз ду дањсола пеш риштањое, монанди сиёсатшиносї, итимоъшиносї, низоъшиносї, ки авњари
маќолањову маводи расонањои имрўз бо онњо мањкам
алоќаманд аст, надошт, чї селе аз вожањову таркибњо
ба вууд омаданд! Агар тасаввур кунем, ки фаќат барои
ба шеваи имрўз, яъне ба забони тоикї, гуфтани он дарёе аз вожањои русї, ки ойгоњи мустањкамеро дар
гуфторамон доштанд, чї шуморае аз вожањои нав лозиманд. Ва олиб дар ин раванд ин, ки «ба асолат боз214
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гардондан»-и забони тоикї ба як маъракаи њамагонї
табдил шудааст ва њар касе мехоњад, дар аноми ин кор
«камари њиммат мебандад».
«Акнун замоне фаро расидааст, ки мо низ бояд
мисли дигар кишварњои пешрафтаву мутамаддин пайваста дар андешаи пок ва солим нигоњ доштани забони
давлатии худ бошем, вуруди њар як унсури навро ба забон дар асоси меъёрњои адабї танзим намоем ва, дар
навбати аввал, ба њама гуна ѓалатгўиву ѓалатнависї хотима бахшем. Интихоб, танзим ва истифодаи истилоњу
мафњумњои нави ањонї дар тамоми бахшњои њаёти
омеа яке аз муњимтарин вазифањоест, ки онро бояд мутахассисони варзида бо масъулияти тамом ба дўш дошта бошанд». Ин суханњоро Президент Эмомалї
Рањмон ба сифати дебочаи иќдомњои зарур дар роњи ба
танзим даровардани фароянди вожасозї ва иќтибоспазирї баён дошта, дар идомаи мантиќии он ба таври
мушаххас ба сарчашмањои муносиб дар замина ишора
намудааст.
Вожасозї бо истифода
аз имкониятњои дохилии забони тоикї
Сарвари давлат бар он аст, ки истифода бурдан аз
имконоти фаровони дохилии забони тоикї дар
ќолабњои мухталифи вожасозї, ки яке аз роњњои пайдоиши мафњумњо ва истилоњоти нав мебошад, бењтарин
гироиш дар ин замина аст.
Мо ње гоњ иќтидору имконоти забонамонро дар
маќоми забони илм набояд нодида гирем ва онро камарзиш шуморем. Забони миллии мо тавоноии забони
илмро, чунонки аз ањди Сомониён ва минбаъд дошта
буд, њоло низ аз чунин имконот бархўрдор мебошад. Дар
ин замина лањањо ва шевањои гўяндагони забони
тоикї яке аз муњимтарин манбаъњои такмили забон мебошанд, ки адибону олимони гузашта њамеша бо исти215
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фода аз захирањои ин ганинаи гаронбањо луѓату истилоњоти фаровоне тањия намуда, вориди забони адабї
кардаанд.
Аз ин рў, зарур аст, ки забоншиносон ва мутахассисони соњањои гуногуни илм ин сарчашмаи гаронбањоро мавриди омўзишу баррасии иддї ќарор дињанд
ва бо ба кор бурдани афзорњои вожасозї истилоњоти
тозаву нав сохта, ба ин васила хазинаи забони меъёрро
такмил дињанд ва ѓанї гардонанд.
Сарвари давлат ин равиши муносибро пешнињод
намуда, итминон дорад, ки дар лањањо намунањои хуби
калимоти куњани дорои собиќаи хаттї бисёранд ва
онњоро – бо муќоиса ва истифода аз осори тоикии дарии даврони Сомониён ва асрњои баъдї – бояд дубора
ба забони меъёр ворид сохт, то забон аз њар нигоњ бо
асолати таърихии хеш иртибот пайдо намояд.
Иќтибоспазирї аз забонњои хориї
Забон, њамчун падидаи бисёр њассос ба тањаввулоти илмиву фановарї, дар њар замон майл ба манбаъњое
мекунад, ки вожањои мавриди ниёз дар онњо нисбатан
зиёд њастанд. Масалан, барои забони тиб то ба имрўз
забони лотинї њатто нисбат ба забонњои пешрафтаи
дунёи муосир аз имтиёз бархўрдор аст. Ба далели он ки
дар асрњои миёна дар њавзаи тамаддунии форсизабонон
забони илм забони арабї ба њисоб мерафт, ниёгони мо
истилоњоти илмиро асосан аз забони арабї мегирифтанд. Бо њамин равиш имрўз мардумони дунё, чун
ба фикри дарёфти истилоњи тозаи марбут ба фановарињо меафтанд, рўй ба забонњои аврупої, бештар аз
њама ба забони англисї, меоваранд.
Албатта, зарур нест, ки барои њамаи калимањои
мавриди ниёз ба забонњои пешрафтаи дунё муроиат
кунем. Бинобарин лозим аст, ки бо назардошти мушаххасоти илмиву фановарии муосир дар бахши истилоњот
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аз имконоти дохилии забони модариамон, яъне аз
ќолабњои суннатии калимасозии забони тоикї, истифода шавад.
Дар замони ањонишавї ва пешрафти бесобиќаи
илму техникаву технологияњо яке аз роњњои ѓанї гардонидани забони илм ва иттилооти илмї тарумаи осори
илмї аз забонњои хориї ба забони тоикї ба њисоб меравад. Бо пайравї аз тарибаи кишварњои дигар, ки муддатњо пеш ин марњаларо гузаштаанд, тарумаи осори илмии олимони хориї бояд дар сатњи баланди илмї ва бо
алби мутахассисони варзидаи риштаи забон сурат гирад.
Рўињамрафта Президент Эмомалї Рањмон таъкид
мекунад, ки иќтибосгирї аз забонњои дигар набояд аз
њадди эътидол барояд ва дар иќтибоспазирї имконоти
фаровони дохилии забон дар ќолабњои мухталифи вожасозї, ки яке аз роњњои пайдоиши мафњумњо ва истилоњоти нав мебошад, истифода шавад. Зеро ваќте ба забон анбўњи калимањо ва њатто таркибњои фаровоне аз
забонњои дигар бидуни зарурат ворид мешаванд, он гоњ
мавудияти ин забон њамчун як забони мустаќил зери
хатар ќарор мегирад.
Сарвари давлат тавсия медињад, ки њар як калима
ва истилоњи хориї дар ќолабу савтиёт бояд ба хусусияти меъёрњои забони адабї мутобиќ гардонида шавад.
Аз ин рў, дар танзими истилоњоти њама соњањо, аз умла тиб, низомї, варзиш ва соњањои итимої, ки дар
суннати мо собиќаи дерина доранд, чунин равиш бояд
ба таври яксон истифода гардад. Ва дар зимн хотиррасон мекунад, ки «интихоб, танзим ва истифодаи истилоњу мафњумњои нави ањонї дар тамоми бахшњои њаёти омеа яке аз муњимтарин вазифањоест, ки онро бояд
мутахассисони варзида бо масъулияти тамом бар дўш
дошта бошанд. Дар хотир бояд дошт, ки барои таќвияти истиќлоли фарњанги миллї, пеш аз њама, пояњои
забони миллиро устувор кардан зарур аст».
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Хулосаи равиши мавриди зикр ин аст: фаќат дар
сурате, ки вожае барои мафњуми мавриди назар дар забони тоикї ёфт нашавад, метавонем вожа ё таркибе аз
забонњои аврупої иќтибос гирем. Ин иќтибосгирї, агар
санида ва воќеан бар асоси ниёз сурат гирад, бар дороии вожагонии забони тоикї меафзояд.
Истифода аз захираи луѓату
истилоњоти њамзабонон
Президент Эмомалї Рањмон истифода аз захираи
луѓату истилоњоти њамзабононро барои ѓанигардонии
хазинаи луѓавии забони тоикї яке аз муносибтарин
равиш тавсиф намудааст.
Љое ба бањс кардан нест, ки ба сабаби дар тўли
садсолањо дар муњити сиёсиву итимоии гуногун ба сар
бурдан ва тањти таъсири забонњои гуногун ва омилњои
мухталиф ќарор доштан забони муштараки мо, њамзабонон, бори гуногуни вожагонї гирифта, шохањои он
ба андозае аз њам фарќ мекунанд. Вале рўињамрафта ин
тафовутњо ба андозае нестанд, ки се шохаи забони классикии порсиро ба забонњои ба њам бегона табдил дода
бошанд. Яъне ин тафовутњои баамаломада дар забонњои мо фаќат вижагии бумии забонњои тоикї, дарї
ва форсї мебошанд, ки натиаи роњи ба таври мустаќил
паймудаи се халќи бародар дар гузаргоњи таърих аст.
Вале олиб ин аст, ки њам дар Эрон ва њам дар
Афѓонистон масъалаи њарчи бештар покиза намудани
забони Рўдакї аз олудагињои садсолањову дањсолањои
гузашта яке аз масъалањои муњими њаёти фарњангї ба
њисоб меравад. Ва бояд иќрор шуд, ки њамзабонони
эрониву афѓонистониамон – дар заминаи аз ќаъри
таърих пайдо намудану берун кашидани вожањои асили
ниёгонї ва бо истифода аз пасвандњову пешвандњои
порсї сохтани вожањои нав – аз мо пешќадамтаранд. Ва
эњё кардани њамин номгузории асили ориёї, ки мо дар
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Тоикистон аз он пайравї мекунем, дар Эрон дар
солњои сивуми садаи гузашта оѓоз шуда буд. Бинобарин додугирифти мо бо бародарони њамзабонамон дар
њавзаи забон њамин вожањои асили ориёї бояд бошад, на
ин ки арабизмњое, ки, мутаассифона, њамзабононамон аз
онњо хеле фаровон истифода мекунанд.
2. Корбаст, таъмин ва назорати риояи забони давлатї
дар њамаи њавзањои истифодаи забон.
Интихоби роњу равиши муносиби
омўзиш додани забони модарї
«Фаромўш набояд кард, ки бе рушди забони
давлатї њамчун рукни муњими тањкими худшиносии
миллї ва давлатдорї мо ба маънои томаш
соњибистиќлол буда наметавонем. Аз ин рў, риояи
меъёрњои забони адабї, пеш аз њама, масъулияти бевоситаи њар як роњбару корманди тамоми шохањои њокимияти давлатї, воситањои ахбори омма ва њар як зиёї
мебошад. Инро њар як фарди бонангу номуси миллат, ки
ба ояндаи неки Ватан хушбин аст ва мехоњад давлаташ
комилан соњибистиќлолу мутараќќї бошад, бояд дарк
намояд». Ин суханони Президент Эмомалї Рањмон барои њар шањрванди масъулиятшинос – хоњ мансабдори
воломаќоми давлатї, хоњ роњбари вазорату муассисаву
корхона, хоњ сарвари нињодњои омўзишї ва ё расонањои
иттилоотї, хоњ мутахассиси соњаи забон ва хоњ инсони
одї – бояд дастури рафтори итимої дар заминаи корбаст, таъмин ва назорати риояи забони давлатї дар
њамаи њавзањои истифодаи забон ва интихоби роњу равиши муносиби омўзиш додани забони модарї бошад.
Бењтар кардани сифати таълими забон
дар низоми омўзишии кишвар
Шароити истиќлолияти милливу давлатї ва равандњои умдаи густариш ва такомули шахсият, њамчун
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инсони худшинос, таќозо мекунанд, ки мактабу донишгоњ дар маркази ањду талош бањри расидан ба
њадафњои бузурги пешрафту тавсеа дар њамаи соњањои
њаёт ќарор гиранд. Тарбият кардани шахсиятњои
бархўрдор аз донишњои комили ањони муосир, инсонњои худшинос, хирадпеша ва ќодир ба њифз ва густариши њарчи бештари вањдати миллї бидуни ба онњо
омўзондани забони модарї ѓайримумкин аст. Агар инсоне чандин забон донад, вале дар сухан гуфтан ба забони модарї ќодир набошад, ўро наметавон шахси
пешрафта номид.
Наќши мактаб барои омўзишу фарогирии забони
модарї нињоят бузург аст, вале, мутаассифона, шевањо
ва усулњои таълими забони модарї мусоидат бар он
намекунанд, то ки мактабиён пас аз ёздањ соли таълим
забони адабиро ба андозаи кофї аз бар намоянд ва ба
таври озод навиштану суњбат карданро ёд гиранд.
Бо тавауњ ба наќши муассири мактаб ба забономўзонї ва нокоромадии усули кунунии таълими забон, Президент Эмомалї Рањмон иброз доштааст, ки
вазифаи асосии мактабу маориф имрўз ба насли наврас
омўзонидани забони умумитоикї – забони меъёр, забоне, ки бояд батадри забони тамоми тоикон, новобаста аз мањаллу минтаќаи зисташон, гардад, мебошад.
Сарвари давлат усули кунунии таълими забони
модариро, ки бар асоси шевањои куњна бунёд ёфтааст,
барои имрўз ѓайри ќобили бањрабардорї арзёбї намуда, ба нињодњои марбута, аз умла Вазорати маориф ва
илм, супориш додааст, ки сабку равиши таълим бояд
тадиди назар карда шавад. Зеро чунин усули таълими
забони модарї барои соњибзабонон ва намояндагони
забонњои дигари сокини кишвар чандон самарабахш
нест. Президенти кишвар њамчунин супориш додааст,
ки тањия ва њамгунсозии истилоњоти забон, тањияи китобњои дарсї, вожаномаву фарњангњои истилоњии
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соњавї, маводи таълимї ва дигар васоити омўзишии
марбута бояд њатман аз ташхиси забоншиносї гузаранд
ва фаќат баъд аз он ба чоп тавсия шаванд.
Нокоромадии усулу шевањои имрўзаи омўзиши
забон аз ин суханони бо таассуф иброздоштаи Президент Эмомалї Рањмон ба равшанї намоён мегардад:
«Пас аз ёздањ соли таълим дар мактаби тањсилоти
умумї ва пан соли омўзиши забон дар мактабњои олї
иддае аз хатмкунандагон забони адабиро ба андозаи
кофї аз бар карда наметавонанд ва бо ин забон ба таври озод навиштан ва суњбат карданро ёд намегиранд».
Муаллифи ин сатрњо, ки солњои дароз ба сифати
котиби матбуотии Вазорати корњои хориї ва Президенти Љумњурии Тоикистон, сипас сарвари Агентии миллии иттилоотии Тоикистон «Ховар» ифои вазифа намудаам ва, метавон гуфт, дар маркази роњбурди забони
меъёр ќарор гирифта будам, аз вазъи дар воќеъ номатлуб ва нигаронкунанда дар њавзаи забон ба хубї
огоњ њастам. Бавижа, њангоми кор дар агентии «Ховар»
бо афроде бархўрд кардаам, ки бо вууди омўзиши
рўзноманигорї доштан, наметавонистанд як маќола ё
хабареро ба таври бояду шояд ва бехато ба риштаи
тањрир дароваранд.
Умедвор њастем, ки донишмандону коршиносони
соњаи забон ва масъулони низоми омўзишии кишвар
бањри ирои дастуру супоришњои Сарвари давлат
ањду талош менамоянд ва муваффаќ ба эоди роњу
усули муассиру муносиб дар таълиму тадриси забони
модарї мегарданд.
Неру бахшидан ба раванди табдили забони
адабии тоикї ба забони умумимиллї
Нерумандатарин забон њамон забон аст, ки сохтори забони меъёр бо сохтори гўишу лањањои гўяндагонаш фарќи хеле кам дошта бошад. Масалан, забони
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русї ба чунин дарааи такомул расидааст, ки сохтори
забони адабї бо сохтори забони гуфторї таќрибан
фарќ надоранд.
Дар сурате, ки имрўз забони тоикї њамчун забони сиёсат, ќонунгузорї, коргузорї, муоширати байни
сокинони кишвар, забони илму фарњанг ва воситањои
ахбори омма дар истифодаи васеъ ќарор дорад ва ба ин
забон санадњои њуќуќї, созишномањо ва ќарордодњои
муњими байналмилалї тањия мегарданд, дар минбарњои
бузург ва муътабари ањонї забони давлатї танинандоз аст ва дар сатњи ањонї беш аз пеш маъруфият
касб менамояд, њамаи ин моро водор месозад, ки ба забони худ ар гузорем ва барои рушду такомули он ба
таври њамагонї талош варзем. Кўшиш намоем, забони
модарии худро ба забони фарогири корї ва муошират,
яъне ба забоне, ки на фаќат дар сањифаи китобњову
рўзномањо менависему аз минбарњо ва дар телевизион
гап мезанем, балки дар њаёти одї ва бо наздикону дўстону њамсоягону њамватанон бо он суњбат мекунем, табдил
дињем.
Чунин ба назар мерасад, ки гўё мо як фурсати мусоидеро мунтазирем, то ин ки ба сухан гуфтан бо забони меъёр оѓоз кунем, дар сурате ки ин фурсат кайњост,
ки оѓоз шудааст. Мо бояд дар омеа чунин муњите барпо
кунем, ки њар фард пеши худ вазифа гузорад: ў бояд на
танњо забони давлатиро хуб донад, балки онро дар
гуфтор бо њама кас ва дар њама о ба кор гирад.
Ба манзури иддї намудани талаботи забондонии
онњое, ки довталаби вазифањои роњбарї ва намояндагї
дар парлумони кишвар ва маќомоти намояндагї дар
мањалњо мешаванд, бо супориши Сарвари давлат дар як
зумра санадњои марбут меъёрњое дохил карда шуданд,
ки донистани хуби забони давлатиро ба таври њатмї
таќозо мекунанд. Чунин талабњо нисбати кадрњои
сатњњои миёнаи роњбарї низ орї карда шудаанд.
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Умед аст, ки иќдомњои мазкур дар якоягї бо
фаъолиятњои муносиби нињодњои таъсиргузор, ба монанди мактаб ва расонањо, дар амри њарчи бештар ва
пештар ба забони умумимиллї табдил гардидани забони меъёр мусоидат хоњанд кард.
Меъёр ва њусни баён
Шевову равон ва дурусту беѓалат сухан гуфтан
мавзўи њамешагї дар њар забон аст. Вале дар забони мо
ин масъала ањамияти бунёдї дорад, зеро зебої, латифї,
ширинї аз вижагињои забони тоикї мебошанд. Забони
тоикї - бо вожагони зебову савти дилнишин ва
бањамомезии мавзуни калимањо - гўши шунавандаро
менавозад ва њамчун наѓмањои парандагони хушхон бо
навоњои дилангез ќалбу рўњи инсонро фарањманд мегардонад.
Зоти забони тоикї ширин аст ва дар њамбастагї
бо савтиёти гуворо ва маънову мафњумњои баланд, зинату зевари њунариву бадеї некутарин ва баландтарин
маќому ойгоњро дар амъи забонњои дунё соњиб
гаштааст. Бисёре аз шарќшиносони номдори ањон забони тоикии форсиро медонанд. Ва њангоме ки аз
онњо мепурсанд, ки чаро забони моро омўхтаанд, посух
медињанд, ки осори навишташуда ба забони форсии
тоикї ганинае аз илму донишу маърифат аст, аз ин
рў, мехоњанд худашон, бидуни миёнї, ба ин гани гаронбањо даст ёбанд ва бањра гиранд.
Дар Банглодеш дар маросими таваллуди навзодон
мардуми ин кишвар ашъори Мавлоноро ба забони асл
аз ёд мехонанд, њарчанд ки забони тоикиро хуб намедоданд.
Ё ин ки суруди миллии кишвари Покистон ба забони тоикї аст ва бисёре аз андешамандон, бузургони
илму адаб ва сиёсати ин мамлакат ба забони тоикии
форсї ошної доранд.
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Мо, ки меросдори азамати таърихии ин забони
тавоно ва шево њастем, бояд аз соњиби чунин забони
оламгир будан бинозем, талош кунем, ки бар тавоноиву
шевоияш биафзоем, бо ишќу дилдодагї ба њифзу њиросаташ камар бандем ва поку беолоиш нигоњ доштани
ин ганинаи гаронбањоро вазифаи фарзандии худ шуморем.
Аммо набояд ин њама изњори муњаббату садоќат ба
яке аз муњимтарин рукни фарњанги миллиамон фаќат
анбаи эъломї дошта бошад, балки дар амал, бо тарзи
гуфтори дурусту бурро, бо риоя намудани ќоидањои имло
ва бо ба кор бурдани санъати каломи бадеї собит намоем, ки мо ворисони сазовори ниёгонамон њастем.
Мутаассифона, имрўзњо дар радио ва телевизион,
ки конуни омўзиш дар њавзаи забони меъёр бояд
бошад, гоње корњое надониста рух менамоянд, ки ба забони расмии кишвар осеб мерасонанд ва наќши ин созмонро ба њайси нињоди омўзишї коста мегардонанд. Ва
ин дар сурате рух медињад, ки гўяндагони радио ва телевизион бояд оинаи забони адабии меъёр бошанд ва
бењтарин намунањои гуфтори адабиро ба мардум намоиш дињанд.
Бисёре аз роњбарон дар идора ва ойњои амъиятї,
дар аласањои сатњи баланд ва њатто парлумон, аз тариќи радио ва телевизион бо забоне њарф мезананд, ки
фосилањо аз забони меъёр дур мебошад. Шумораи ками
роњбароне њастанд, ки забони адабиро медонанд, имло ва
меъёрњои онро риоя мекунанд ва ба њамкорону тобеони
худ ибрати муоширати баландро нишон медињанд.
Забони баъзе рўзномаву мааллањо – бо калимањову истилоњоти ѓалату душворфањм – ба талаботи
забони меъёр ва завќи солим авобгў нест. Дар маводи
чопкардаи ин рўзномањо меъёрњои муќарраргардидаи
забони адабї ва њатто ќоидањои ќабулшудаи имло риоя
намешаванд.
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Чунин муносибат ба ќоидањои имло, ки аз ониби
Њукумат тасдиќ гардидааст, сањлангорию бемасъулиятии муаллифон ва роњбарони чунин нашрияњо дар амри
риоя намудани Ќонуни забон мебошад.
Мусаллам аст, ки њар ќаламкаш дар доираи донишу малакааш эод мекунад, вале ин маънои онро
надорад, ки њар кас худсарона ва бе риоя кардани ќоидањои имло ва сабки хоси забони тоикї чизњое нависад, ки барои доираи васеи хонандагон умуман фањмо
нестанд. Рўзноманигорон ва ањли эод худашон бояд дар
масъалаи риояи Ќонун дар бораи забон, тозагии он ва
рушди забони модарї намунаи ибрат ба дигарон бошанд.
Президент Эмомалї Рањмон дар суханронии худ
дар малиси тантанавї бахшида ба 100-солагии матбуоти тоик аз вазифаву рисолати касбии рўзноманигорон сухан ронда, аз умла, гуфт: «Бо забони содаву
оммафањм ва салису равон расонидани иттилоот ва матолиби тањлилї яке аз вазифањои асосии матбуот ва,
умуман, ањли ќалам мебошад. Ањли ќалам ва рўзноманигорон худашон бояд дар масъалаи риояи ќонун дар
бораи забон, тозагии он ва рушди забони ширин ва
шоиронаву шевои тоикї намунаи ибрати дигарон
бошанд. Ба андешаи ман, ин яке аз рисолатњои касбї ва
ќарзи шањрвандии рўзноманигорон мањсуб мешавад».
Ин панди устодонаи Сарвари давлат барои њамаи
ањли ќалам ва хусусан барои рўзноманигорон, бояд сабаќи бузург ва дар фаъолияти њаррўзаашон чароѓи
роњнамо бошад.
Компютерї кардани забони тоикї
Компютерї кардани забони тоикиро Президент
Эмомалї Рањмон яке аз омилњои нерубахш ба раванди
густариши забони тоикї медонад.
Компютерї кардани забони тоикї, пеш аз њама,
маънои ба вууд овардани фазои ягонаи компютерї ва
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ба низом даровардани коргузории расмии идорањо ва
муассисањои давлатиро дар асоси истифодаи василањои
техникї дорад.
Барои ба вууд овардани низоме, ки ба талаботи
даврони истиќлол ва рушду тавсеаи забони давлатї мусоидат намояд, дар марњалаи аввал бояд ба њалли ду
масъала кўшиш намоем. Ин ду масъала ба њамаи
компютерњо насб кардани сафњакалиди (клавиатураи)
тоикї ва таъмин намудани компютерњо бо вироишгари матнњои тоикї мебошанд.
Имрўз бо итминон метавон гуфт: компютерикунонии мактабњо, ки бо супориши Сарвари давлат чанд сол
идома дошт, ба охир расидааст ва њамаи мактабњои
умњурї пурра бо компютерњо фаро гирифта шудаанд.
Вале дар шароите, ки компютер дар мактабњо ба як унсури удонопазири воситањои таълим мубаддал гаштааст,
аксари ин компютерњо то имрўз барномаи ягонаи тоикї
надоранд. Дар сурате, ки њоли њозир њам сафњакалиди
тоикї ва њам вироишгари матнњои тоикї аз ониби
олимони тоик ба вууд оварда шудаанд.
Вироишгари матнњо, ки ба таври худкор имлои
калимањоро баррасї мекунад ва дар мавриди ташхиси
хатое дар вожањо шакли дурусти онњоро пешнињод менамояд, ба коњиш ёфтани ѓалатњои имлої, ки имрўзњо
матни рўзномањову китобњову дигар маводи чопї аз
онњо огандаанд, кумак хоњад кард ва дар роњи тавсеаи
забони давлатї ба андозаи ќобили мулоњизае мусоидат
хоњад намуд.
Дурусту беѓалат нигоштани лавњањо,
овезањо, боннерњову плакатњо
Яке аз мушкилот дар ирои муќаррароти Ќонуни
забон ба масъалаи эълону реклама, лавњаю овезањо,
номгузории муассисањо, нуќтањои савдо ва марказњои
хизматрасонї марбут аст.
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Дар баъзе мавридњо навиштаоти рекламаи ороиши берунї ва дигар лавњаю овезањо бар хилофи Ќонун
«Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тоикистон»
тањия мешавад, ки ин як навъ ќонуншиканї мебошад.
Имрўзњо дар кўчаву хиёбонњои пойтахт ва шањру
ноњияњо номњои фаровони хориї, ки ба ќонунгузории
мо мухолифат доранд, ба мушоњида мерасанд. Номгузорї ба забонњои хориї беэњтиромї ба арзишњои
фарњангї, истиќлолияти давлатї ва худшиносии миллї
мебошад.
Дар баъзе лавњањо, боннерњо ва овезањо бо табрику таманноњои идона ќоидањои одитарини имлои забони тоикї риоя карда намешаванд ва онњо пур аз ѓалату иштибоњ мебошанд. Њатто дар лавњањое бо дуруди
наврўзї ѓалатњои имлої ба чашм мехўранд.
Матни норавону пурѓалати овеза ва шиору рекламањо беэњтиромиро ба забони модарї ба миён меоварад. Ин падидаи номатлубро на фаќат дар шањру
ноњияњо, балки дар пойтахт низ мушоњида кардан мумкин аст.
Бинобарин агар њаллу фасли оќилонаву равшангаронаи ин масъала, аз як сў, вазифаи ороишгарону
рассомону тарњрезон бошад, аз сўи дигар, вазифаи
роњбарони вазорату идорањо ва маќомоти ироияи
њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњо мебошад.
Бењбуд бахшидан ба сифати тарумаи
филмњои истењсоли хориї ба забони тоикї
Сифати тарумаи филмњои истењсоли хориї боз
як мавзўи печида аст. Аксари филмњои истењсоли хориие, ки дар замони истиќлол ба забони тоикї
тарума шудаанд, бо калимањову таркибњои номуносиби бо усули тањтуллафзї баргардоншуда ба одитарин
талаботи тарумаи касбї посухгў нестанд.
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Дар шароите, ки бисёре аз њамватанони мо ба
филмњо мароќи зиёд доранд, пахши чунин филмњо бо
забони шикаста, калимањои номуносиб ва лањни
ноњинор аз тариќи чунин манбаи муњими таъсиргузоре, чун телевизион, мўиби паст фаромадани завќи бадеї ва коста гардидани малакаи забондонии мардум
мегардад.
Тарума дар баробари кори душвору зањматталаб
буданаш аз тарумон мањоратњову малакањои гуногунро таќозо мекунад.
Дар бораи тарумони хуб назарњову аќидањои зиёде баён шудаанд. Дар нигоњи аввал ба назар мерасад,
ки тарумони хуб бояд ду забонро фаро гирифта
бошад. Аммо барои тарумони хуб будан, илова бар ду
забонро донистан, аз баъзе мањоратњо ва вижагињои
дигар низ бархўрдор будан лозим аст. Истеъдоди нависандагии тарумон бояд дар њудуди истеъдоди муаллифи
асари тарумашаванда бошад. Агар касе натавонад як
асари хубу хонданї нависад, аз эњтимол дур нест, ки тавоноии тарумаи як асари хубу хонданиро низ надорад.
Тарумони хуб бояд, мисли њунарпешаи хуб, ба калимањо њаёту њаракат бахшад ва, муњимтар, њатман бояд
нависанда бошад.
Аммо, мутаассифона, аксари тарумонњои филмњо
ба забони тоикї касоне мебошанд, ки аз њунари нависандагї хабаре надоранд.
Вижагињои тарумони хубро коршиносон аз инњо
иборат донистаанд:
− муњтавои матн ва њадафи нависандаро ба хубї
дарк кунад;
− аз дониши васеъ дар матни аслї бархўрдор
бошад;
− аз тарумаи лафз ба лафз, ки њам ба мафњуми
матни аслї ва њам ба зебоии он зарба ворид мекунад, парњез намояд;
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− бо шаклњои гуфтории рои ва маъмул дар ду забон хуб ошно бошад ва ба таври муносиб ба кор
гирад;
− аз тариќи интихобу тартиби муносиби калимањо
таъсири њамаониба ва лањни матни аслиро ба
тарума интиќол дињад.
Умед аст, ки дар натиаи тадбирњои андешидаи
Давлат ва Њукумати кишвар бобати баланд бардоштани фарњанги забондонї ва устувор кардани пояњои забони миллї ин масъала низ њалли худро пайдо менамояд ва тамошобинон на фаќат аз муњтавои мароќангези
филмњо, балки аз гуфтори ширину шевои тоикона
эњсоси лаззат ва ризоятмандї мекунанд.
Эоди асарњои баландмазмун
ва баландѓоя
Имрўз вазифаи аввалиндарааи њар ќаламкаш
тарѓиби арзишњои олии фарњанги миллї, ки забон
унсури асосии он аст, мебошад. Адибон, ки дар њамаи
давру замон дар сафи пеши созандагї, эњёи арзишњои
милливу инсонї ва густариши донишу маърифат ќарор
доштанд, имрўз низ бояд бо офаридани асарњои пурмазмуну баландѓояашон насли авонро ба ватандўстї,
гиромидошти забони модарї, илмомўзї ва, умуман,
инсони комил шудан њидоят намоянд.
Президент Эмомалї Рањмон, бо назардошти ин ки
шароити истиќлолияти миллї ба ањли сухан шароити
озоди эод карданро фароњам овардааст, бо муроиат
ба адибон гуфтааст: «Имрўз майдони сухан барои ањли
эод фарох аст. Шумо асарњои баландѓоя эод намоед,
онњо, албатта, бо дастгирии Њукумат нашр хоњанд шуд.
Эоди асарњои пурмазмун ва таблиѓкунандаи арзишњои
волои милливу умумибашарї барои тарбияи кўдакону
наврасон хеле муњим мебошад».
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Њамчуноне ки дар сањифањои гузашта гуфта шуд,
адабиёт, пеш аз њама, маъно ва њикмат аст, – маъно ва
њикмате, ки дар ќолаби сухани дилчасп, наќли олиб ва
бо истифода аз санъатњои баланди бадеї, ташбењу истиораву таносуби калом офарида шудааст. Яъне китобњои
бадеї фаќат баёни ќиссаву ривоят ва зодаи ќалампардозињо ва хаёлбофињои нависандагон нестанд. Нависандагон
мекўшанд, то дар ќолаби каломи дилписанд достони
њаќиќатњои талхи рўзгоронро бозгўянд ва парда аз бедодгарињо, палидињо, ситамгарињо, номуродињо ва нобасомонињои боварнакарданї бардоранд. Онњо – гоње аз забони
худ ва гоње аз забони ќањрамонони романњову достонњои
хеш – андарз мегўянд ва ба хонанда роњи хушбахтї ва
некфаромиро нишон медињанд. Дар романњову достонњо
некиву бадї, дўстиву душманї, дурустиву нодурустї, ростиву кажї, якрангиву дурўї, вафову хиёнат, ишќу нафрат, мењрубониву хушунат ва дугонигињои бисёри дигаре
дар канори њам ќарор дода мешаванд, то хонанда бењтар
ва бештар биомўзад ва панди бихрадонаи нависандаро бо
ону дил бипазирад ва бо роње равад, ки ба шодкомиву
хушномї расад ва бењрўзиву пирўзиро ба даст оварад.
Рўињамрафта адабиёт бо њама наќши бузурги
итимоиаш, пеш аз њама, сарчашмаи омўзиши гуфтори
адабї мебошад. Китоби хуб он китоб аст, ки мазмунњои
баланд бо забони зебову шево, содаву салис ва суфтаву
равон баён шуда бошанд ва хонанда аз хондани он китоб эњсоси лаззат ва ризоятмандї кунад. Китоби хуб на
танњо саргармкунанда аст, балки анбањои омўзишї
низ дорад ва ба хонанда донистанињои тозае медињад.
Њамчуноне Президент Эмомалї Рањмон таъкид
намудааст, «хонандаи мо имрўз зиёдтар ба асарњое ниёз
дорад, ки дастовардњои даврони истиќлолият, кору
пайкори ќањрамонони сохтмонњои бузурги кишварамонро бо њаќиќатнигорї ва завќи баланди бадеї инъикос
менамоянд.
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Ба хотири он ки наслњои оянда аз корномаи падарону бобоёни шуои худ ба нафъи Тоикистони
соњибистиќлол огоњ бошанд, асарњои арзанда ва
мондагор бояд офарид. Ин ќарзи муќаддаси шањрвандї
ва рисолати эодии онњост.
Китобњое бояд ба нашр расонд, ки рисолати
таърихии миллатро рўшан намоянд, неруи зењниро бедор кунанд, моро ба донишандўзию ањоншиносї бихонанд, оташи муњаббатро ба Ватан, обу хоки поки он,
рамзњои муќаддаси миллї дар дили мардум барафрўзанд. Ба андешидан водор созанд, ки мо кистем, аз
куоем ва дар пайи чистем, моро бедории милливу
фарњангї ва њушёрии сиёсї бахшанд, то бидонем, дўст
ва душмани мо кист, чї касе ба сарзамини мо аз дари
дўстї даромада, чї касе бо ѓаразњо ва њадафњои нопок.
Он гоњ метавон гуфт, ки мо вазифаи муќаддаси худро
дар назди миллату Ватан аном додаем».
Навиштани китобе бо чунин вижагињо шояд кори
сахте бошад, аммо њар як нависанда, чун ќалам барои
эоди асари бадеї мебардорад, пеши худ биандешад, ки
ў барои тарбияи завќи бадеии хонандагон – њамватанони хеш – масъулият дорад.
Чопи китоби олимон
ва адибони гузашта
Мо бояд мероси гаронбањои ниёгонамонро, ки
ганинаи бузурги маънавї мебошад, барои тарбияи
мардум дар рўњи худогоњию ватандўстї истифода
намоем. Осори илмї, адабї ва фалсафии бузургони миллати мо осори куњнашудаи гузашта нест, балки он имрўз
њам чун сарчашмаи њалли мушкилоти омеаи муосир
хизмат карда метавонад. Ин мероси пурбањои адабї
барои кишвари соњибистиќлоли мо, ки рў ба омеаи
њуќуќбунёди дунявї нињодааст, хеле муњим ва зарур мебошад. Зеро бунёди омеаи нав инсони худшиносу ху231
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догоњ ва дорои ахлоќи неку маънавиёти баландро
таќозо менамояд. Ва, хушбахтона, осори адабии ниёгони мо саршори андешањои волои ахлоќиву башардўстї
буда, дар тарбияи эњсоси ватандўстиву ифтихори миллї
ва вањдату њамбастагии мардум наќши бузург мебозад.
Дуруст аст, ки дар даврони шўравї бо саъю талоши олимону нависандагон теъдоди зиёди осори арзишманди классикони адабиёти мо ба алифбои муосири
тоикї баргардонида шуданд. Аммо садњо дафтару девон ва дањњо рисолањои илмиву бадеии дигар аз назари
хонанда дур мондаанд. Ин китобњоро ба расмулхати
имрўзаи тоикї баргардондан кори бо ањамият њамроњ
мебошад. Вале бояд дар ин замина низ масъулиятшинос
бошем ва ин осори пурарзишро беѓалат баргардон кунем
ва дар шакли китобњои хушсифату бобаќо ба мардум
дастрас намоем.
Аз соли 2004-ум инониб њамасола аз Хазинаи
эњтиётии Президенти мамлакат барои табъу нашр ба
таври маќсаднок маблаѓ удо мешавад. Дар натиа њар
сол аз тариќи нашриёти «Адиб», «Ирфон» ва дигар муассисањои табъу нашр дањњо номгўй китобњои адибони
гузашта ба табъ расида, дастраси ихлосмандони каломи
бадеъ мегарданд.
Президенти умњурї дар ин замина таъкид мекунад: он китобњоеро бояд ба нашр расонд, ки рисолати
таърихии миллатро равшан намоянд, неруи зењниро бедор кунанд, моро ба донишандўзию ањоншиносї бихонанд, оташи муњаббатро ба Ватан, обу хоки поки он,
рамзњои муќаддаси миллї дар дили мардум барафрўзанд.
Омўзиши хати ниёгон
Президенти кишвар мавзўи суръату сифати тоза
бахшидан ба раванди омўзиши хати ниёгонро муњим
арзёбї намуда, ба Вазорати маориф ва илм, муас232
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сисањои тањсилоти олии кишвар дастур додааст, ки доир ба густариши таълими хати ниёгон тадбирњои муассир андешанд. Сарвари давлат њамчунин иброз доштааст, ки зиёиён низ вазифадоранд, дар ин кори хайр
сањмгузор бошанд.
Алифбои ниёгон барои миллати тоик муњимтарин
арзиш аст, зеро бо ин хат – аз устод Рўдакї то устод
Айнї – осори гаронбањои адабиёти тоику форс, ки
тааммулгари нубуѓи нажоди ориёї пеши ањониён аст,
навишта шудааст. Аз ин рў, барои њар касе, ки худашро
вориси ин осор медонад ва бо номи ниёгони бузурги хеш
ифтихор мекунад, донистани ин хат зарур аст.
Имрўз таълими алифбои ниёгон дар саросари низоми омўзишии Тоикистон роњандозї шудааст ва бадењист, ки китобњои марбут мавуданд. Вале, бо тавауњ ба ањамияти ин масъала,мувофиќи маќсад хоњад
буд, ки дастурњои омўзиши мустаќилона низ ба табъ расанд. Дастуре, чун худомўз, њаргиз наметавонад чизи зиёдї бошад, зеро, дар навбати аввал, барои онњоест, ки
мехоњанд хати ниёгонро мустаќилона ёд гиранд, бавижа,
агар дар назар гирем, ки њама дар омеа мактабхон ва
донишў намебошанд. Њатто барои мактабиён ва донишўён њам, ки дарси хат мехонанд, худомўз воситаи
ёдгирии хуб аст ва њар кас бидуни рањнамунии муаллим
метавонад малакаи бештаре ба даст оварад.
Тоикистон узъи ањони форсизабонон аст.
Љањоне, ки ба далели густурдагї ва бисёрнуфусиаш араёнњои умдаи забонї аслан он о сурат мегиранд.
Фаќат дар шабакаи Интернет садњо сомонањо ба хати
ниёгон мавуданд, ки дар њама риштаву соња метавон
маќолаву матолибу пажўњишњои олибу хонданї пайдо
кард. Бинобарин агар мо хоњем, ки вориди њавзаи густурдаи форсизабонони ањон гардем ва аз файзи додугирифтњои судманди фарњангї бањраманд шавем, бояд
ки алифбои ниёгони хешро ёд бигирем.
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Њифз ва зинда сохтани
номњои таърихии уѓрофї
Яке аз масъалањои дорои ањамияти муњим дар шинохти суннат ва арзишњои фарњанги миллї њифз ва
зинда сохтани номњои таърихии уѓрофї мебошад.
Номњо чењраи воќеї ва таърихи гузаштагони њар ќавму
миллат мебошанд, ки бо мурури замон таѓйир ёфтаанд.
Дар шакли дуруст барќарор кардани онњо маънои дар
дилу њофизаи насли имрўз зинда кардани рўзгорони
пурифтихори гузаштагон ва ному кори неки онњоро дорад.
Президент Эмомалї Рањмон ањамияти њифз намудан ва зинда сохтани номњои таърихии уѓрофиро чунин тавсиф намудааст: «Яке аз масъалањои муњим барои таърихи миллат ин гирдоварї ва омўзишу тањќиќи
даќиќи номњои уѓрофї мебошад. Бар асоси тањќиќоте,
ки аз ониби донишмандони хориї ва ватанї аном
гирифтааст, њар як номи уѓрофї дар асоси манбаъњои
хаттї бояд мавриди омўзиши илмї ќарор дода шавад.
Номњои уѓрофии минтаќа ба таъриху сарнавишти
миллат иртибот дошта, таърихи рушду такомули забони моро инъикос менамоянд».
Номгузории фарзандон
Президент Эмомалї Рањмон номгузории фарзандонро рукни муњими забон ва инъикоскунандаи асолати милливу фарњангии миллат тавсиф карда, тасрењ
намудааст, ки номњои тоикї ганинае мебошанд, ки
дар тўли асрњо сайќал ёфта, бо сарнавишт ва ташаккули таърихии миллат иртиботи узвї пайдо кардаанд.
Наќши номгузорї дар шахсияти инсон хеле муњим
аст. Номи зебову муносиб бунёдгузори шахсияти кўдак
аст. Номи фарзанд дар шаклгирии шахсият таъсири
фаровон дорад. Кўдак хеле зуд номашро ёд мегирад ва
бо номи худ хешро шахсияти мустаќил эњсос мекунад.
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Аз њамин рўст, ки аз ќадимулайём падару модарон
кўшиш мекардаанд, ки ба фарзандони худ номњои муносиб гузоранд. Баъзењо ба фарзандонашон номи
ниёгони худро мегузоранд, то ёду хотираи ононро зинда созанд. Ва бархе номи бузургон ва ќањрамонони
миллиро бар онон менињанд, ба он умеде, ки фарзандонашон хислатњои он бузургонро гиранд.
Њар як номи тоикї нишонае аз симои миллї ба
шумор меравад ва сарфи назар кардан аз он, пеш аз
њама, беэњтиромї нисбат ба забони модар ва давлати
худ, ба таъриху фарњанги миллї ва, дар мамўъ, ба
миллату Ватан мебошад. Дар нињоди номњои миллї,
бидуни шак, орзую омол, эътиќоду эњтиром, наобату
шараф, арзишњои итимої, завќ ва салиќаи зебошиносии миллї инъикоси возењ ёфтаанд.
Муњимтарин нукта дар ин мавзўъ насабпазирии
шањрвандон бар тибќи анъанањои таърихан ташаккулёфтаи миллї мебошад. Меъёрњои ному насабгузорї дар
Ќонуни забон инъикоси худро ёфтаанд. Татбиќи оќилона ва санидаи ин сиёсат ба эњё ва таќвияти асолати
миллї мусоидати матлуб хоњад намуд.
Сарвари давлат таъкид мекунад, ки «шинохт ва
эњёи асолати миллї вазифаи муќаддаси имрўзаи мову
шумост. Асолат омили пойдории нињоди давлат ва
миллат аст ва шинохту татбиќу таќвияти огоњонаи он
баќо ва њастии миллати соњибистиќлолро ифода мекунад. Агар нектар назар кунем, ном воќеан њусни сират
аст. Бахусус, номгузории ашхос ва мавзеъњои уѓрофї
ќисми нињоят муњим ва арзишманди суннати номгузории мост, ки меъёрњояш дар Ќонуни забон зикр шудаанд».
Чунинанд умдатарин роњбурдњо, роњнамоињо ва
дастурњои Президент Эмомалї Рањмон, ки бобати
омўхтан, гиромї доштан, њифзу њиросат намудан ва ба
ќудрату тавоноии забони тоикї афзудан баён дошта235
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аст. Умедворем, ки ин нуктањои санида ва рањнамунињои дилсўзонаи Сарвари давлат барои њаммењанон,
пеш аз њама авонону наврасон, ба сифати дастури
рањнамо хидмат хоњанд кард.
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ЧЇ ГУНА БОЯД ЗАБОН ОМЎЗЕМ?
Имрўз њар нависанда, рўзноманигор, тарумон ва
њар касе, ки бо сухан сари кор мегирад, – аз адабиёт то
илму фалсафа – ин заруратро њис мекунад, ки бояд дар
бораи забон андеша намояд ва дар чораандешї бањри
пешгирї кардани амалњои харобиоваре, ки дар забони
адабї араён доранд, сањм гирад.
Њар халќу миллате ба њамон андозае, ки марзњои
зиндагии моддї ва андешаи маънавии худро густариш
медињад, забони худро тавонотар ва умри онро дарозтар менамояд. Зеро њамон гуна, ки ошкор аст ва
таърихи инсоният нишон медињад, забон падидаест, ки
монанд ба мавудоти зинда аст, – рўзе ба дунё меояд,
замоне ба њаёти худ идома медињад ва, чун неруи
зиндагиашро аз даст дод, умраш ба охир мерасад. Тўли
умри њар забон вобаста ба неруи њаётї ва ќувваи офаринишу созандагии соњибони забон аст.
Ањли забонро метавон ба сокинони шањре монанд
кард, ки меъморони он забон сохтаанд ва ин меъморон
шоирон, нависандагон, олимон, мутафаккирон мебошанд. Меъморони асили забони тоикї низ њазорон
сол пеш калима ба калима ин забонро њамчун меъморони моњир канори якдигар чидаанд ва баќои ин забонро барои садсолањо муайян сохтанд.
Акнун вазифаи мо – сокинони шањри забони
тоикї – аст, ки ин мероси гаронќадрро, ки гузаштагони некномамон аз худ ёдгор гузоштаанд, посдорї ва
њифзу њиросат кунем.
Равшан аст, ки ањли ин шањр – шањри забони
тоикї – дар асри бисту якум бо ниёзњо ва мушкилњои
хосе рўбарўянд. Вале онњо набояд аз ин мушкилињо
њаросанд, балки идду ањд намоянд ва нагузоранд, ки
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ин мероси гаронбањои бароймонда аз ниёгонашон
вайрон шавад. Њаргиз ба он роњ надињанд, ки сохтори
асили забонашон хароб гардад ва зарфияташро аз даст
дињад. Барои он пайкор кунанд, ки зарфияту гуноиши
забонро густурдатар созанд, то ин ки вожањою таркибњои дар он буда ва дар оянда воридшаванда асилу
солим нигоњдорї гарданд. Њама талоши лозимро аном
дињанд, ки ин забони ширину шево садњо соли дигар
барои наслњои ояндаи тоик хидмат кунад ва њамчуноне ки мо, имрўзиён, забони Рўдакиро мефањмем,
баъд аз њазор сол ояндагон забони моро фањманд.
Забони тоикї забонест, ки андеша, њувият ва
халќияти моро шакл додааст ва зарифтарину зеботарин
анбањояш ба хусусияти миллии мо табдил гаштаанд.
Забони тоикї унсури вањдатбахш, рамзи ягонагї ва
вањдати миллии мост.
Забони тоикї забони илм, адабиёт, калом, мантиќ, фалсафа аст. Агар ба китобњои таърихї назар андозем, мебинем, ки ин забон дар њама замон ва дар тамоми риштањои илм ќудрати баён доштааст.
Забони тоикї забонест, ки дар тўли ёздањ садсола
асолаташро нигоњ доштаву зинда аст ва зинда хоњад
монд. Сурудањои Рўдакї – падари шеъри форсї – баъд
аз ёздањ садсола њанўз њам барои мо фањмоянд:
Замона панде озодвор дод маро,
Замона чун наку бингарї њама панд аст.
Ё ин байт:
Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Ње н-омўзад зи ње омўзгор.
Имрўз њар як мактабхони тоик забони ашъори
Рўдакї, достонњои «Шоњнома» ва рубоиёти Хайёмро ба
хубї мефањмад. Осори Шекспирро, ки чањор сад сол
пеш суруда шудааст, англисизабонон – бидуни ба забони имрўз баргардондан – намефањманд.
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Ин суханони наѓзи донои Тўс чї содаву фањмост:
Тавоно бувад, њар кї доно бувад,
Зи дониш дили пир барно бувад.
Дигарон ба забони мо шеър месароянд ва забони
моро меситоянд. Аллома Муњаммад Иќболи Лоњурї
дар оташи ишќи мо месўзад:
Чун чароѓи лола сўзам дар хиёбони шумо,
Эй авонони аам, они ману они шумо.
Њалќа гирди ман занед, эй равшанони обу гил,
Оташе дар сина дорам аз ниёгони шумо.
Суруди миллии Покистон ба забони тоикї аст.
Бисёре аз андешамандон ва бузургони илму адаб ва
сиёсати Покистон бо забони тоикї ошної доранд.
Дар бисёре аз биноњои даврони њукмронии муѓул
дар Њиндустон ашъори тоикї бар рўи катибањои мармарин њаккокї гардидааст.
Дар сароњо ва кохњои њукуматдорони турки
усмонї катибањо ба забони тоикї ва бо хати заррин
нигошта шудаанд. Он гоњ барои мо гуноње набахшиданї аст, ки дар гањвораи забони тоикї ин забони
азизро густариш надињем.
Агар замоне Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино,
Саъдї, Њофиз, Камол ва садњо ниёгони бузургамон бо
осори оламгирашон забони тоикиро аз нав зинда карданд ва онро шуњраи офоќ намуданд, чаро мо имрўз
барои нигоњ доштани забони падаронамон кўшиш
накунем? Чаро ба ояндагон густураи забони тоикиро
нишон надињем? Мо бояд, њар чи дар тавон дорем, аз
вожањои тоикї бањра барем ва тоикона сухан гўем.
Зеро миллати мо тоик ва забонамон тоикї аст. Забони мо мояи ифтихори мо, тоикон, аст. Моро ба ин забон мешиносанд. Магар мешавад тоик бошем ва забони тоикиро пос надорем?!
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Агар аз хондани ин сатрњо чанд лањза бозистем ва
як њафтаномаи ватаниро гирифта, фаќат чанд умлаашро хонем, бо таассуф иќрор мешавем, ки забони
адабии тоикї дар њаќиќат њам ба ислоњи иддї ниёз
дорад. Ва даъватњои дилдодагони лафзи модарї аз њамватанон барои посдории забон на танњо даъват, балки як
навъ бонги изтиробанд.
Сухани тозае нахоњем гуфт, агар гўем, ки забондонии мо, тоикон, дар сатњи паст ќарор дорад ва ба
далели њууми фарњангї, ки тавассути филмњо ва видеомавод аном мегирад ва ба иллати тањти таъсири
барномањои саргармкунандаву аз њар лињоз мароќангези шабакањои телевизиони хориї мондани њаммиллатони мо сурат мепазирад, рўз аз рўз боз њам коњиш меёбад.
Бо хондани ин матлаб шояд пеши дидањои хонандаи арманд манзарањое аз суњбатњои њаммиллатон
дар кўчаву бозор, дохили наќлиёти мусофирбар илвагар мегардад, ки бо якдигар бо чї забоне њарф мезананд.
Масалан, њафтод-њаштод сол пеш тоикон аслан
маънои садњо калимањои русиро, ки имрўз ба таркиби
забони гуфтугўї дохил шуда, доираи истифодаашон
беш аз пеш густурдатар мегардад, намедонистанд. Аммо имрўзњо њатто онњое, ки забони русиро дуруст намедонанд, дар гуфторашон аз калимањои забони русї ба
таври фаровон истифода мекунанд. Зиёда аз ин, чунин
њам ба назар мерасад, ки њадди аксари тоикон асли
калимањоеро, ки ба русї баён мекунанд, ба тоикї намедонанд.
Чаро ин тавр шудааст? Чаро халќе, ки дар тўли
зиёда аз њазор сол забонашро аз тўфонњои офатбори
таърихи пурфоиааш бегазанд берун оварда, то ба асри
бист – даврони эњёи давлатдориаш – расонидааст, дар
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тўли њафт – њашт дањсола онро ба њоли ногувор гирифтор намудааст? Чаро имрўз мо, тоикон, – аз коргари одї то ба олими шуњратманд – бо он сароњат, бо
он зебобаёнї, ки њамзабонони хориии мо ва њамватанони бурунмарзии дар муњити комилан ѓайритоикї
бузургшуда њарф мезананд, наметавонем сухан гўем?
Ин саволњоро як авоб аст – мо забони модариамонро ба тавре, ки бояд омўзем, намеомўзем.
Мушоњидањои шахсї ва суњбату машварат бо
шахсиятњои зиёде аз ањли ќалам моро муътаќид сохт, ки
барои ислоњи вазъи забондонии њаммиллатон чораву
тадбирњое, ки то имрўз дар соњаи мактабу маориф андешида шудаанд, натиае нахоњанд дод, агар мо тарзи
таълими забонро ба таври куллї мавриди тадид ќарор
надињем. Яъне ислоњи вазъи мавударо на бо роњи боз
њам зиёд кардани шумораи дарсњои забон, на тавассути
чопи луѓатњои тафсирию соњавї, на бо ташкили комиссияи босалоњияти давлатї ва на бо даъвати њаммиллатон бањри гиромї доштани забони модарї ба даст
овардан ѓайриимкон аст.
Њамаи он њамватанони гиромии мо, адибон, олимон, рўзноманигорон, муаллимон ва умуман онњое, ки
њарферо ба њарфе часпонда хуб сухан мегўянд ва ё менависанд, зањмату машаќќати равону олиб баён карданро медонанд. Ва аз ин сабаб њам сухандон шуданд,
ки худро дар мактаби саъю кўшиши худ парваридаанд
ва сухангўї ёд додаанд. Пас суоле ба миён меояд, ки
мактаби миёна барои чї лозим аст?
Њаќиќат ин аст, ки дар мактаби миёна, ба ои
гуфтори адабиро ёд додан, илми забоншиносиро
меомўзонанд. Ва ин усули таълим боис мегардад, ки хонандагон на забонро ёд мегиранд ва на илми мураккаберо, чун забоншиносї, аз бар менамоянд. Ин усул забонро њамчун сохтор меомўзонад ва ваќти зиёди
омўзандаро сарфи њамаониба фаро гирифтани сарфу
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нањв (грамматика) мекунад. Дар натиа мактабхон дониши назариявии забонро ёд мегирад, аммо худи забонро
не. Вай њиссањои нутќро медонад, вале дар худи нутќ
заиф аст ва наметавонад ба забони адабї, њамон тавре
ки бо забони лања озод сухан мегўяд, њарф занад. Ба
ростї, аиб аст, ки барои ин ки ба инсон сухан гуфтанро омўзонид, ба сари ў бояд сели донишњои барзиёдро
рехт. Масалан, худи китоб, бе он ки аввал ба мактабхон
сухан гуфтанро ёд дињад, аз вай талаб мекунад, ки бо
истифодаи якчанд калимањо умлањое созад ва ё аксаран саволњои берабт медињанд ва мактабхонро сардаргум менамоянд, аз ќабили «чаро мо пиронро дўст медорем?» ва ё «чаро мо Ватанро дўст медорем?» ва монанди
инњо. Чунин ба назар мерасад, ки муаллифони китобњои дарсї намедонанд, чї тавр сањифањои китобро
пур кунанд.
Дар бисёр маврид аз адабиёти классикї порчањои
насрї меоваранд, ки бо забони имрўз комилан мувофиќат намекунанд. Шояд муаллифон иддао кунанд, ки
бо ин роњ мактабхонњоро бо адабиёти классикї ошно
месозанд. Вале фикр ба он намекунанд: кўдакон, ки забони имрўзро дуруст намедонанд, чї тавр метавонанд
бо чанд пораи насрї сабки осори бадеии асрњои гузаштаро ёд гиранд? Ва умуман оё ин муњим аст?
Чун дар њама кор, дар таълими забон низ, бо усули аз сода ба мураккаб бояд амал кард. Мо њамеша ин
воќеиятро бояд дар хотир дошта бошем, ки зиёда аз
њаштод дарсади калимањои забони тоикї решаи арабї
доранд. Пас аввалин ва муњимтарин вазифаи мактабу
муаллиму китобњои дарсї ба мактабиён ёд додани
маънои калимањо аст. Ва мушкили дигаре, ки дар сари
роњи омўзиши забони адабї ќарор дорад, ин фарќи боризи сохтори забони адабї аз ќолаби забони шифоњї аст.
Аз ин рў, то ин ду масъала њалли худро наёбанд, яъне
агар мо услуби роии таълими забонро куллан дигар
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карда, ба усули амалии фаро гирифтани забон нагузарем, ба ње пешрафте дар ин замина ноил намегардем.
Вале мо ба ои иќрор шудан ба ин њаќиќат, ки забони адабиро намедонем ва ба ои пайи ислоњи он
кўшидан, дар мавриди лозиму нолозим бо худситої ва
фахрфурўшї,аз ќабили «мо фарњанги ѓанї дорем», «мо
забони оламшумул дорем» ва ѓайра, машѓулем.
Масалан, њатто аз минбарњои баланди мањфилњои
бузург дар баёни тааллии ягон њодисаву воќеа мегўем:
«шукўњу шањомат». Ва боре њам луѓатро кушода намебинем, ки шањомат хусусияти одам аст, на ин ки сифати
њодиса. Танњо дар мавриди инсон калимаи шањоматро
метавон ба кор бурд, њодисаву воќеа наметавонанд далер, асур, боњиммат, саховатманд бошанд, ки инњо
њама маъно ва муродифи калимаи шањомат њастанд.
Дигар калимае, ки нисбатан бисёр ва ноову бемантиќ истифода мешавад, калимаи ташриф аст. Решаи
калимаи ташриф шараф аст ва ин калимаро, яъне ташриф-ро тарафи пазироикунандаи мењмон аз рўи одоби
мењмоннавозї ба кор гирифта, вуруди мењмонро барои
худаш шараф мењисобад. Аммо мо ин калимаро њамчун
муродифи калимаи русии «визит» истифода мекунем ва
сафари њар касеро, ки аз ое ба ое рафт, ташриф
мегўем, аз ќабили: «вазири умури хориаи Миср ба
Њабашистон ташриф овард». Ин њабашистонињои
мењмоннавоз бояд вуруди мансабдори олиќадри мисриро, ки вориди кишварашон шудааст, ташриф гўянд,
на ин ки мо.
Ќадам рана намудан ё ќадам рана кардан-ро низ
тарафи пазироикунандаи мењмон аз рўи одоби мењмоннавозї ба кор мегирад.
Калимаи наиб, монанди вожаи шањомат, фаќат
барои баёни хислати инсон истифода мешавад ва
маънояш аз нажоди пок будан аст. Вале мо ин калимаро ба кору њодисаву воќеа нисбат медињем ва ба ои
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корњои наибона, рафтори наибона гуфтан, корњои
наиб, рафтори наиб мегўем.
Калимаи пайкор њарчанд зоњиран амале вобаста
бо корро баён месозад, маънои луѓавиаш анг ва муборизаи анговарона мебошад. Вале мо барѓалат ин калимаро пањлуи калимаи кор гузоштаву кору пайкор гуфта,
гумон мекунем, ки хеле шоирона ва пуртаъсир гап зада
истодаем.
Калимањои мустаќил ва истиќлол вожањои њамреша њастанд ва дар таркибашон овози сактадор надоранд, вале аксари гўяндагони телевизиону радио калимаи мустаќилро сактадор – мустаъќил – талаффуз мекунанд.
Ибораи њусни оѓоз-ро аз рўи лутф ба сухани шахсе, ки миёни њозирон обрўманд аст ва ё нисбати гуфтори пурмазмуни иќтибосшудаи ашхоси маъруфе
мегўянд. Масалан, «Устод Бахтиёрї бо хондане шеъре
аз эодиёти худ мањфили шоирони авонро њусни оѓоз
бахшид». Ибораи «њусни хотима» низ њамин гуна корбурд мешавад: «Устод Бахтиёрї бо додани чанд тавсияи судманд ба мањфили шоирони авон њусни хотима
бахшид».
Вожаи намоишнома аз ду реша – намоиш+нома –
сохта шудааст ва равшан аст, ки маънои навиштаеро
медињад, ки аз рўи он намоиш тањия мекунанд. Намоишнома муродифи калимањои русии пьеса ва сценарий
мебошад. Аммо аксарият ин калимаро ба ои намоиши
театрї ба кор мебаранд, ки комилан ѓалат аст.
Ифтитоњ, албатта, маънои кушоданро дорад, вале
бењтар он аст, ки ба ои ин калима вожаи кушоиш-ро
истифода кунем, ки њамзабонони мо ин вожаро зиёдтар
истифода мекунанд.
Маънои вожаи шодбош табрик гуфтан аст, вале ин
калимаро ба ои «салом» истифода мекунем. Масалан,
операторњои ширкати «Вавилон» мегўянд: «Шуморо
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шодбош мегўем». Бомантиќу тоикона мебуд, агар
мегуфтанд: «Шуморо дуруд мегўем!».
Дар луѓатномаи Дењхудо вожаи дарёфтан чунин
шарњ дода шудааст: воќиф шудан, донистан, мутталеъ
шудан; дироят, тафањњум, фањмидан, фањм кардан,
дарк кардан…Чанд мисол:
Дарёфт, ки шамъи њаёти падараш дар остонаи хомўш шудан аст.
Хеле зуд дарёфт, ки фурсати зиёде надорад.
Ў дарёфт, ки дар ин замина истеъдоде надорад.
Вале дар бисёр маврид мо дарёфтанро ба ои ёфтану пайдо кардани касе ва ё чизе истифода мекунем.
Бисёре аз њамватанон дарзмолро утуг ё уту
мегўянд, ки дарзмол гуфтан хуб аст.
Дар забони гуфтугўї калимањое њастанд, ки муродифи тоикї надоранд, вале ќабул кардани онњо ба забони адабї бо њамон шакле, ки дар забони халќ
роианд, кори хатое нахоњад буд. Масалан, калимаи
квартира, ки дар вараќањои расмии маќомоти гуногун
ба ои он калимаи њура ё утоќро истифода мебаранд,
ки чандон дуруст нест. Утоќ ин ќисмати мустаќиле аз
хона аст. Дар забони тоикї калимаи хона њам њавлиро
ва њам сохтањои мустаќилеро бо чањор девор ва
шифт(саќф) мефањмонад. Масалан: «Ў дар дења хонае
дошт», – ин ба маънои њавлї. «Ин њавлие буд иборат аз
пан хона», – ин ба маънои ќисмати мустаќиле аз хона.
Аммо њура ин хоначаи танг дар масид, дарвешистон
ва ѓайра аст. Ва утоќ низ манзили фард аст, ки дар
Эрон ба маънои њам ќисмате аз хона ва њам ба маънои
кабинети корї истифода мешавад. Квартираро дар
Эрон опортумон мегўянд. Мо низ, агар вожаи квартираро истифода кунем, айбе надорад.
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Номи БДА дар њадди нињоят бемантиќ аст – Бозрасии давлатии автомобилї. Дар ин ном маълум нест,
ки манзур аз бозрасии чист – давлат ё автомобил? Бемантиќии ин ном ваќте бараъло намоён мегардад, ки
калимаи «давлатї»-ро хори карда хонем: Бозрасии автомобилї. Яъне сухан аз бозрасиест, ки маъмурон онро
бо воситаи автомобил аном медињанд. Оё бењтар нест,
ки номи ин хидматро фањмо карда, назорати њаракати
наќлиёт гўем? Оё шарт аст дар ин номи хидмат ба таври
њатмї калимаи автомобил њузур дошта бошад, дар сурате ки иштирокчиёни њаракат дар роњњо фаќат автомобилњо набуда, воситањои дигари наќлиёт, аз ќабили
троллейбус, мотосикл, велосипед, ароба ва ѓайра, мебошанд.
Аз њама мероси сахтоне, ки аз даврони шўравї
мондааст, ин мафњумњои бемантиќ дар номи баъзе
сохторњо мебошад, аз ќабили «Кумитаи авонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тоикистон». Манзур аз «назди Њукумат» гуфтан сохтори тобеи Њукумат гуфтан аст. Пас оё бењтар нест, ки ин номро мувофиќ ба меъёри забони тоикї «Кумитаи њукуматии авонон...» гўем. Зеро вожаи «њукуматї» дар ин
ном ба тобеъ будани ин кумита ба Њукумати мамлакат
ишора мекунад. Ва агар чунин њисоб кунем, ки њузур
доштани калимањои «Њукумати Љумњурии Тоикистон»
дар ин номњо зарур мебошанд, он гоњ, ба назари мо,
бењтар аст, ки онњоро ба ду ќисмат удо карда нависем,
масалан: «Њукумати Љумњурии Тоикистон. Кумитаи
авонон...», «Њукумати Љумњурии Тоикистон. Кумитаи занон ва оила», «Њукумати Љумњурии Тоикистон.
АМИТ «Ховар» ва ѓайра.
Бењавсалагї, хунукназарї ва гоње камсаводии
кормандони он нињодњое, ки ба сифати сарчашмаи забономўзї хидмат мекунанд, ин боз як мавзўи дарднок
аст. Чї рўзномаеро аз назар нагузаронед, пур аз ха246
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тоњои имлої аст. Сатрњои гузарони телевизион
сартосар пур аз хатост. Дар телевизиони пойтахт як
байт шеъри бахшида ба Душанберо, ки дар як рўз дањњо
маротиба нишон медињанд, чанд муддат пеш хато менавиштанд.
«Ааб шањри дилорої, Душанбе,
Хаёлам, зеби дунёї, Душанбе»-ро, ки чањор вергул
дорад, бидуни ягон вергул навишта нишон медоданд…
Мањдудаи ин нигошта имкон намедињад, ки
аќќалан садяки «илвањои эодї»-и ќаламкашонеро, ки
њамарўза сањифањои рўзномањову мааллањову китобњоро аз ин гуна ѓалатњо «гулгун» мекунанд, оварем.
Дархўри ањамият хоњад буд, ба ои ин гуна
навиштањои дилгиркунанда чанде аз тавсияњои коршиносон ва ќаламкашонро оварем, ки оганда аз роњкорњо
ва нуктањои судманд барои хуб сухан гуфтан ва нутќро
сайќал додан мебошанд.
Инак, он нуктањое, ки бояд биомўзед:
– Сухан гуфтан ниёз аст. Хуб сухан гуфтан фан
аст. Зебо сухан гуфтан њунар аст.
– Зиёд машќу тамрини суханронї кунед, то ин ки
фанни сухан гуфтанро хуб ёд гиред.
– Шояд хотираи хуб надошта бошед, аммо лозим
аст, ки барои хуб сухан гуфтан њофизаатонро неру
бахшед. Барои њам мустањкам кардани хотира ва њам
барои зебо сухан гуфтан шеърњои зиёд ва умлањои
омўзандаро аз ёд кунед, то ин ки дар мавриди лозим
онњоро дар гуфторатон ба кор баред.
– Муњимтар аз њама ин аст, ки каме аз равоншиносї огоњ бошед ва донед, ки чї тавр метавон шавќи
шунавандаро бедор кард.
– Аз интиќод натарсед. Аслан аз касе, ки шуморо
танќид кардааст, наранед. Кўшиш кунед, ки гуфторатон санида бошад, дар акси њол худатон замина фа247
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роњам меоваред, ки шуморо танќид кунанд. Худатон
низ ба нафси касе назанед, агар њам пай бурдед, ки суханаш бемантиќу берабт баромад. Аз сањву хатои дигарон њамеша барои худ дарс гиред. Кўшиш намоед он
чиро, ки дар суханони дигарон писандатон наафтод,
дар гуфтори хеш такрор накунед.
– Бодиќќат мутолиа кунед ва аз њама чизи тозаву
нав иттилое ба даст оваред, то дар њузури одамони
тањсилкардаву огоњ шахси бехабар аз дунё шинохта
нашавед.
– Тавре машќу тамрин кунед, ки ќоидањои хуб сухан гуфтан барои шумо ба одат табдил шавад, – њамон
гуна, ки одам нафас мекашад ва роњ меравад.
– Ње гоњ ва дар њузури ње кас аз забондониатон
нанозед. Агар њам эњсос кардед, ки матлаби баёнкардаи
њамсуњбатонро дар ќолаби хубтаре гуфта метавонед, аз
ин кор худдорї кунед.
– Агар мехоњед њарфњоятон њаяоновар ва таъсиргузор бошанд, бояд аз тањи дил њарф бизанед. Яъне суханњоятон њарфњои дилатон бошад.
– Зиёд забонбозї накунед ва сода сухан гўед. Агар
зиёд забонбозї кунед, ба пизишке монанд мешавед, ки
сари болини беморе, ки аз дарди сахт ба худ мепечад, нишастааст ва, ба ои ба бемор дорую даво додан ва дардашро сабук кардан, барояш аз илми тиб сухан мегўяд.
– Саъй кунед аз чизњое суњбат кунед, ки барои
мардум хушоянданд.
– Зарбулмасалњо, ривоятњо, њикояву достонњоро
барои таќвияти мавзўи гуфторатон ба кор гиред, ки ин
њама сухани шуморо дилписанд мекунанд.
– Вожањоро пурра талаффуз кунед, ње њарферо
дар калима ва ње калимаеро дар умла ноќису нотамом баён нанамоед.
– Бисёр мутолиа кунед ва зиёд китоб хонед. Бо мутолиа мањорати кашфу дарёфти мафњумњои баландро
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соњиб мешавед ва ганинаи вожагонатон ѓанитар мегардад.
– Корбурди вожањо ва ойгоњи њар кадомро дарёбед, дар интихоби вожањо иштибоњ накунед ва маќому
масрафи њар калимаро биёмўзед. «Гулистон»-и Саъдї,
девони Њофиз, насру шеъри имрўз, матнњои илмї, фалсафї, њунарї, таърихї, сиёсї, њикояњо, масалњо, суханњои бузургон ва амсоли инњоро зиёд мутолиа кунед
ва ба хотир супоред.
– Забони модарї ва ќоидањои онро ёд бигиред. Ин
ёдгирї боис мешавад, ки ошуфта сухан нагўед ва њамеша сухани шуморо бифањманд.
– Хатоњо ва ѓалатњои маъмули гуфторї ва
навишториро бишиносед ва аз корбурди онњо парњез
кунед. Барои фарди одї дар омеа хатои забонї айб
аст, аммо барои одами тањсилкарда зишт аст. Вожаву
таркибњоеро, ба монанди «агарчи», «бояд гуфт, ки»,
«лозим ба зикр аст, ки» ва дањњо намунаи дигар, зиёд
истифода набаред, ки табъи шунавандаро хира мекунанд.
– Шеърхониро ёд гиред, шеърро ѓалат нахонед,
такяњову таќтеъњоро њангоми хондани шеър риоя кунед.
– Бо адабиёти миллї, осори адибон ва намунањои
мактуб ва матнњои гуногун дар њадди ниёз ошно бошед
ва бархе аз онњоро дар дафтаре барои корбурд ёддошт
кунед.
– Бархе аз њикоятњои «Гулистон»-и Саъдї ё
«Бањористон»-и Љомї ва дигар осори суханварони бузурги адабиёти миллї ва хорииро хонед, нукоти баландмазмуни онњоро њифз кунед, зењну њофизаи худро
бо онњо зинат бахшед ва дар мавриди ниёз ба кор
баред.
– Ба забону адабиёти тоик ару эњтироми ќалбиву дарунї гузоред ва ин забонро дуруст, ширин,
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беѓалат, шаффоф, сода ва бидуни таклиф ба мардум арза намоед.
– Мардум ва кишвари худро дўст доред ва дар ин
дўстї заррае риёву тазоњур накунед. Аз мењанпарастии
дурўѓин, ки мардум аз он безоранд, парњез намоед.
– Дар сухан гуфтан саросема нашавед, шитоб
накунед ва шаффофгў бошед. Барои дастёбї ба мањорати шаффофгўї тамрин кунед ва матнњои мухталифро
пеши худ бурро хонед.
Њунари суханварї ва хуб сухан гуфтан ба танњої
кофї нест. Балки агар мехоњед аз суханони касоне, ки
мехоњанд донишеро ба шумо интиќол дињанд, бањраманд шавед, бояд њунари хуб гўш доданро њам биомўзед.
Забони меъёрро мо, форсизабонон, забони адабї номидаем, ки дар тамоми ањон танњо забони китобии мо
забони одоб ном дорад. Ва ин бесабаб нест. Тамоми
адабиёти њазору дусадсолаи форсиву тоикї – идомаи
мантиќии фарњанги оламшумули адоди дури мо, – ки
решаи тамаддунњои Шарќу Ѓарбро шодоб намудааст ва
бар пояи се асли бунёдии фарњанги ориёии «пиндори
нек, гуфтори нек, рафтори нек» бино шудааст, сартосар
њидоятгари инсон ба роњи ростин, њаќиќат, адолат, башардўстї, эњтироми њамнавъон мебошад. Дар дунё дигар осореро наметавон пайдо кард, ки мисли мероси
адабии форсу тоик ин њама арзишњои баландро ба инсонњо исроркорона тарѓиб карда бошад.
Пас биёед, ин забони одобро, ки бо он бузургтарин
ва арзишмандтарин осори адабиёти ањонї эод шудааст, дар якоягї бо ниёзњои имрўзи худ њамроњ ва њамсоз кунем. Биёед, даст дар дасти њам дињем ва забони
худро посдорї кунем. Гиромидошти забони миллї гиромидошти худи мост.
Мо аз адибон, рўзноманигорон, муаллимони забон
ва њар соњибназаре даъват мекунем, ки бо истифода аз
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зарфиятњои ин забони ќудратманд ва таркибпазир, бар
ивази он калимањои гўшхарош ва бемантиќ, ки сандуќи
забони тоикї аз онњо имрўз пур шудааст, калимањои
хуб, пурмаѓз, балеѓ ва расо бисозанд ва бар зарфияту густурдагии забони тоикї биафзоянд.
Мо ин забонро, ки њамчун мероси муќаддас аз
ниёгонамон гирифтаем, вазифадор њастем аз таркибњову калимањои ѓализу ѓалат покиза намоем ва полоишу пироиш кунем.
Нуктаи маълум аст, ки забон сутуни њувияти миллат аст. Пас вазифаи њар фарди огоњ, дилсўз ва пайгир
ин аст, ки дар устувориву пояндагї нигоњ доштани он
идду ањд намояд.
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ПАСГУФТОР
Маќсад аз тањияи ин китоб фаќат таъкид намудан
ба зарурати тарбияи сањењи ахлоќї намебошад, зеро ин
зарурати шинохташуда аст, балки њадафи асосї даъвати тамоми масъулони нињодњои таълиму тарбия, падарону модарон, олимон, рўзноманигорон ва дигар
алоќамандон барои ширкати фаъолона намудан дар
кори тарбияи сањењи ахлоќии насли наврас ва ба
зиндагии шоистаи замонаи пешрафт омода кардани он
мебошад. Зеро тарбияи сањењи ахлоќї танњо њамон ваќт
самара медињад, ки њамаи ањли омеа дар кори таълиму
тарбияи насли наврас содиќонаву софдилона ва бо
масъулияти баланди шањрвандї сањм гузорад. Бинобарин донишмандон, пажўњишгарон, таърихшиносон,
њуќуќдонон, нависандагон, рўзноманигорон ва њамаи
соњибназарони коршинос ва касоне, ки салоњияти тарбияи афроди омеаро доранд, дар ин замина бояд талош намоянд.
Њамчуноне ки дар сањифањои пешин баён шуд,
наќши ахлоќу маънавиёт наќши бунёдї, сарнавиштсоз
ва инкорнопазир дар шахсияти инсонњо мебошад.
Љомеаи инсонї бидуни ахлоќ дигарбора ба барбарият
бозмегардад, неруњо ба њадар мераванд, истеъдодњо
саркўб мешаванд, амнияту озодї ва, он чи аз фарњанг
мемонад, бозичаи дасти њавасбозон мегардад ва
зиндагии инсонї мафњуми воќеии худро аз даст
медињад.
Агар ба таърихи гузаштаи инсоният дуруст нигоњ
кунем, мебинем, ки ќавму халќиятњои зиёде дар асари
гирифтор шудан ба вайронии ахлоќї фурў пошидаанд ва
ё тамоман нобуд шудаанд. Яке аз сабабњои асосии
фурўпошии Иттињоди Шўравї низ ин буд, ки дар ду
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дањсолаи охири даврони шўравї омеа, дурусттар
бигўем, ќишри роњбарии њизби коммунистї, аз мансабдорони њизбии ноњия гирифта, то сатњи олї – Кумитаи
Марказии Њизби Коммунистї – аз пайроњаи ахлоќ берун
шуда, ба жарфои амиќи оњталабї, такаббур, худхоњї,
хешутаборпарастї ва дигар бадкирдорињои итимої
ѓарќ шуда буданд. Ба ои ватандўстони бузург, инсонњое бо хислатњои баланди ахлоќї, ба монанди инсондўстї, адолатпарварї, шарики ѓами дигарон будан,
фидокорї, ки аз худ намунањои бемонанди мењнати
ќањрамонона нишон медоданд, одамоне ойнишин шуданд, ки њизбро фаќат воситаи расидан ба мансаб ва ба
даст овардани даромадњои бедардимиён медиданд. Ин
шахсони беѓояву бемаслак, бемавќею њарис, ки сурати
аслии худро зери ниќоби арзишњои коммунистї пинњон
мекарданд, пояњои давлати Шўравиро батадри суст
гардонида, нињоят ба фурўпошї расонданд.
Зиндагии шахсї низ бидуни ахлоќ латофату шукуфоиву зебої надорад. Ахлоќ яке аз анбањои табиии
њаёти инсон аст, ба ин маъно, ки инсон њамон тавр ки
барои парвариши исм ба њавою ѓизо ниёз дорад, ба
ахлоќ њам ниёз дорад. Ахлоќ шинохти огоњонаи вазифањо, масъулиятњо, шевањои пиндору гуфтору кирдори
фард дар омеа мебошад. Ба ќавли файласуф ва педагоги амрикої Љон Дюи, «таълиму тарбия омода кардани
афрод барои зиндагї нест, балки худи зиндагї аст».
Имрўз дар тамоми дунё, аз умла дар кишварњои
Ѓарб, бо дарки ин ки бетавауњї ба ахлоќу маънавиёт
ва ба њайси мењвар ќарор додани моддиёт омеаро ба сўи
вайрониву нобудї мебаранд, дар садади ислоњи вазъ дар
арсаи тарбияи ахлоќї баромадаанд. Донишмандону
коршиносони кишварњои дунё беш аз пеш дар рисолањову маќолањои худ ба сиёсатгузорони риштаи
таълиму тарбия њушдор медињанд, ки бисёре аз
ноњинорињо ва мушкилоти имрўзии омеаи башарї аз
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бетавауњї ба маънавиёту ахлоќ ба вууд омадаанд,
зеро ахлоќу маънавиёт зербинои рафтори инсонњост.
Барои саломату рушди омеа бояд ба омўзањои ахлоќї
ањамияти иддї дода шавад. Аз ин рў, мутасаддиёни
риштаи таълиму тарбия ва низ зиёиёни кишварњо вазифадоранд, ки бо нињодина кардани ахлоќу маънавиёт
дар омеа – аз тариќи мактабњо, расонањо, пеш аз њама
телевизион, – огоњибахшї кунанд ва дар вууди инсонњо ахлоќу маънавиётро зиндатару пўётар намоянд.
Тамаддуни инсонї ин мамўи дастовардњои њамаи
халќу миллатњои ањон аст. Ње ихтирои ихтироъгаре
ва ё равиши илмии наве дар заминаи холї, яъне аз
сирф, ба вууд наомадааст. Њар навоварї рўи дастовардњои мавуд рух менамояд. Бо пайравї аз ин равиш,
мо набояд аз анбањои бењтарини низоми таълиму тарбияи шўравї, ки пешрафтатарин дар ањон шинохта
шудааст, рўй гардонем. Бавижа ба тарбияи мењнатдўстї,
ки авњари њадафу маќсади таълиму тарбияи шўравї
буд, ањамияти иддї дињем. Аслан мењнат мењвари
њастии инсон аст, фаъолиятест, ки ба инсон имкони
мавудиятро пеш меоварад. Аз ин рў, барои он ки
кўдаконро ба њаёти мустаќилона дар оянда ба таври
шоиста омода кунем, онњоро бояд дар рўњияи мењнатдўстї тарбия намоем. Мо бояд, чун дар замони шўравї,
мактабро на фаќат ба макони таълиму тадриси дониш,
балки њамчунин ба боргоњи тарбияи мењнатдўстї, конуни парвариш ва василаи ба ќалбњои кўдакону
наврасон о кардани њисси эњтиром ба кору мењнат
табдил дињем.
Дар заминаи такмили равиши тарбияи ахлоќї метавон аз тарибаи кишварњои ахлоќмадоре, монанди
Чин, Япония ва Корея, истифода кард. Дар кишвари
Чин, њарчанд низоми таълиму тарбия ба шакли амрикої сурат мегирад, дар мактабњои саросари кишвар
дарси ахлоќ њамчун дарси алоњидаву мустаќил орї
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карда шудааст. Дар донишкадањои олии муаллимии
Япония ба омодасозии ахлоќии донишўён тавауњи
иддї дода мешавад. Њамаи муаллимони оянда – илова
ба донишњои касбиашон – ду дарси махсус – ахлоќ ва
усули тарбияи ахлоќро меомўзанд. Дар Корея бар асоси
тарибаи таърихї ба ин натиа расиданд, ки бояд тарбияи ахлоќї дар барномаи дарсии мактабњо - њамчун
дарси мустаќил - ворид карда шавад. Зиёда аз ин, барномаи дарси тарбияи ахлоќї сол ба сол такмил мешавад. Дар тўли ду дањсолаи гузашта – вобаста ба
пешрафти бесобиќаи фановарї дар њамаи соњањои њаёти амъиятї, бавижа дар иттилоот, – барномаи тарбияи ахлоќї дар ин кишвар шаш бор бознигарї ва ислоњ
гардидааст.
Аз ин рў, агар мо бо такяи бештар ба арзишњои
ахлоќиву фарњангии халќамон, ки сарчашмаи покї,
ростї, некї, инсондўстї, зањматписандї мебошанд, инчунин бо ба кор гирифтани тарибаи кишварњои
ахлоќмадор фароянди тарбияи ахлоќиро дар сатњи баланд ба роњ монем, дар ояндаи наздик ба њадафи ормонии тамоми омеањои дунё – бунёди омеаи комилан
ахлоќї – хоњем расид.
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Ин китоб бо кумаки спонсории дўсти бењтарини муаллифи он - раиси Палатаи савдо ва саноати Тоикистон
Шариф Саид - чоп шудааст.
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