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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Вазъи имрӯзаи муносибати байни 

миллатҳо, шиддат ёфтани ихтилофҳои этникӣ дар кишварҳои гуногуни олам 

муаммои ташаккули худшиносии миллиро аввалиндараҷа менамояд. Ин 

муаммо дар назди олимон ва муассисаҳои таълимӣ вазифаи бознигарии 

роҳҳои ташаккули худшиносии миллиро дар ҷомеаи зудтағйирёбанда 

мегузорад. Ҳаёт нишон медиҳад, ки чӣ гуна зимни шароити муайян афзудани 

худшиносии миллӣ нақши таҳрифкорона бозида, низоъ ва ихтилофҳои байни 

миллатҳоро амиқтар карда метавонад. Дар ҳоле ки сари вақт ошкор сохтани 

нуктаҳои манфӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ ҷиҳати пешгирии чунин 

зуҳурот метавонад мусоидат намояд.  

Қобили таззаккур аст, ки аз лаҳзаи нахустини фаъолият ҳамчун Сарвари 

давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон 

таваҷҷуҳи зиёде зоҳир намуда, барои ҳарчи бештар сафарбар намудани онҳо 

ба роҳи созандагиву бунёдкорӣ пайваста кўшиш намуданд. Зеро ояндаи 

сарзамине, ки эшон бо як мушкилоти азим аз вартаи ҳалокат раҳоӣ бахшиданд, 

дар дасти ҷавонон мебошад, бинобар ин барои тарбияи онҳо дар руҳияи 

меҳанпарастӣ, худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ даъват ба амал меоранд. Бояд 

қайд намуд, ки таблиғи арзишҳои маънавии халқи тоҷик дар байни ҷавонон 

ҷиҳати ташаккули худшиносиву худогоҳии миллӣ аз таваҷҷуҳи хосаи Пешвои 

муаззами миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма 

мегирад.Сарвари давлат ба ин маънӣ таъкид менамоянд: «Мо бояд аз умқи 

таърих шӯъла бардорем, на ин ки хокистар». Таърихи ниёгони мо пур аз 

саҳифаҳои қаҳрамонӣ буда, дар натиҷаи мутолиаи онҳо ҷавонон нисбати 

Ватан-Модар нигоҳи дигар пайдо карда, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки 

номбардори гузаштагони хеш бошанд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар суханрониҳои худ таъкид сохтаанд, ки «Ҷавонон 

бояд номбардори ниёгони хирадманд, сулҳпарвар, эҷодкор ва баору номуси 

хеш бошанд». Моҳияти ин гуфтаи Пешвои миллат ба хотири ҷалб намудани 
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ҷавонон ба маърифати арзишҳои таърихӣ ва маънавии ниёгон зуҳур меёбад, 

зеро таърих инсонро ба роҳи созандагиву бунёдкорӣ, ватандӯстиву 

масъулиятшиносӣ ҳидоят менамояд. 

Унсурҳои таркибии тарбияи миллӣ, ки дар Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, барои бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар Тоҷикистон хеле заруранд. 

Синни хурди мактабӣ чунин давраи ташаккули шахсият аст, ки дар ин 

давра заминаҳои сифатҳои шаҳрвандӣ, эҳтиром ба одамон ва фаҳмидани 

атрофиён новобаста аз баромади иҷтимоӣ, мансубияти миллӣ, забон ва дин 

гузошта мешаванд. Дар ин давра ҳамчунин худшиносии шахс бошиддат 

ташаккул меёбад. Маҳз тарбияи бачагони синни хурди мактабӣ аз дидгоҳи 

арзишҳои миллӣ, маънавию ахлоқӣ бегонашавии онҳоро аз идеалҳои ватанӣ 

ва миллӣ пешгирӣ карда метавонад.  

Муаммои худшиносии миллӣ аз дидгоҳҳои фалсафӣ, таърихӣ, 

этнографӣ, педагогӣ ва психологӣ дар маҷрои омӯзиши миллат ва 

муносибатҳои миллӣ, хусусиятҳои миллии худшиносӣ, тавсифоти 

худшиносии этникӣ, дарки байниэтникӣ ва якдигарро фаҳмидани одамон, 

ташаккули хислати миллӣ ва психологияи миллӣ баррасӣ гардидааст.  

Дараҷаи коркарди мавзўи таҳқиқот. Ба таҳқиқи пайдоиш ва моҳияти 

худшиносии миллӣ файласуфон СМ.Арутюнян, Г.Е.Глезерман, 

С.Т.Калтахчян, И.С.Кон, К.Н.Хабибулин ва дигарон саҳми назаррас 

гузоштаанд. Сохтори худшиносии миллӣ дар таълифоти муаррихон - 

мардумшиносон А.Г.Агаев, Ю.В.Бромлей, Л.М.Дробижева, П.И.Кушнер, 

Г.В.Старовойтова, Г.В.Шелепов ва дигарон баррасӣ шудааст.  

Ба масъалаҳои фарҳанг, таърих ва анъанаҳои милли халқи тоҷик 

таҳқиқотҳои М.Орифӣ, И.О.Обидов, М.Эркаев, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, 

К.Б.Қодиров, Б.Раҳимов, А.Нуров, Х.Раҳимов ва дигарон бахшида шудаанд. 

Нақши анъанаҳои педагогикаи халқӣ дар инкишофи худшиносии миллӣ аз 

ҷониби В.А.Афанасев, Г.Н.Волков, А.Э.Измайлов ва диг. нишон дода 

шудааст.  
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Психологҳо Б.Г.Ананев, Л.И.Божович, Л.С.Виготский, А.Н.Леонтев, 

B.C.Мерлин, С.Л.Рубинштейн, Б.Д.Элконин ва дигарон худшиносиро ҳамчун 

меҳвари ботинии шахсият, ки ба андозаи назаррас сатҳи инкишофи онро 

таъйин менамояд, баррасӣ мекунанд. Таҳқиқоти этнопсихологӣ дар таълифоти 

B.C.Мухина, А.П.Оконешникова, А.Д.Карнишев, Р.Д.Санжаева ва диг. 

инъикос ёфтаанд. Дар корҳои муаллифони мазкур марҳалаҳои асосии 

шаклгирии худшиносии кӯдак возеҳ мушоҳида мешаванд, ки дар навбати худ, 

ба фаҳмидани махсусияти синнусолии худшиносии миллӣ мусоидат 

менамояд.  

Ҷалби таърихи бисёрҷанбаи ғояҳо дар таҳқиқоти муаммои худшиносии 

миллӣ ва ташаккули он имкон медиҳад, ки консепсияҳои ҳукмрони дахлдор ба 

худшиносӣ дар маҷмӯъ ва хусусан, худшиносии миллӣ муайян гардида, 

роҳҳои умумӣ ва асосии аз ҷониби олимон пешниҳодшудаи ташаккули он 

ошкор гарданд.  

Таҳқиқоти худшиносӣ дар илми педагогӣ низ муҳим аст. Шуур ва 

худшиносиро Д.И.Водзинский ҳамчун ҷузъи таркибии арзишҳои 

умумибашарӣ баррасӣ намудааст. Т.Н.Малковская сатҳҳои инкишофи 

худшиносии хонандагонро бо нишондиҳандаҳои рушди фаъолнокии 

иҷтимоии онҳо муқоиса намудааст. Имконияти таъсироти ҳадафмандонаи 

педагогӣ ба рушди худшиносии хурдсолон роҳу шаклҳои нави кори мактабро 

оид ба такмили фаъолияти ҷамъиятию тарбиявӣ пешбинӣ менамоянд 

(М.Лутфуллоев).  

Дар айни замон, таҳлили таҳқиқотҳо нишон медиҳад, ки муаммои 

худшиносии миллӣ дар илмҳои педагогӣ ҳалли кофӣ наёфтааст, хусусан, ки он 

бо назардошти воқеияти имрўза коркард нашудааст.  

Таҳлили амалияи педагогӣ нишон медиҳад, ки дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низоми мақсадноки ташаккули худшиносии миллии хонандагони 

хурдсол тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик вуҷуд надорад, ҳарчанд ки 

шиносоӣ бо анъанаву фарҳанг амалӣ мегардад. Аз ин ҷо мундариҷа, шаклу 

методҳо, ҳамчунин шартҳои педагогии ташаккули самараноки он дар 



6 
 

хонандагони хурдсол тавассути фаъолияти таълимиву тарбиявӣ муайян 

нашудаанд. Муаммоҳои зикршуда интихоби мавзўи таҳқиқоти 

диссертатсионии моро таъйин карданд.  

Ҳадафи таҳқиқот: коркарди мундариҷаву технологияи ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишҳои маънавии 

халқи тоҷик дар фаъолияти таълимиву тарбиявӣ.  

Объекти таҳқиқот: раванди таълимиву тарбиявии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ.  

Предмети таҳқиқот: шартҳои педагогӣ ва раванди ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишҳои маънавии 

халқи тоҷик.  

Фарзияи таҳқиқот аз он иборат аст, ки раванди ташаккули худшиносии 

миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бештар самарабахш хоҳад буд, агар:  

- имконияти ташаккули ҷузъҳои худшиносии миллӣ дар хонандагони 

хурдсол тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик муайян шаванд;  

- сохтори раванди таълиму тарбия таҷдид гардад;  

- потенсиали бойи асарҳои арзишманди Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ-

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафмандона 

истифода шаванд; 

- шароит ва омилҳои педагогии фаъолияти самаранок оид ба ташаккули 

худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик 

муайян карда шаванд.        

Вазифаҳои таҳқиқот:  

1. Омӯзиши вазъи муаммои худшиносии миллӣ дар адабиёти муосири 

фалсафӣ, мардумшиносӣ, психологию педагогӣ.  

2.  Омўзиш ва истифодаи асарҳои арзишманди Пешвои миллат, Ҷаноби 

Олӣ-Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

ташаккули худшиносии миллии хонандагон. 

3. Ошкор намудани хусусиятҳои мундариҷавӣ ва динамикаи ташаккули 

худшиносии миллӣ дар синни хурди мактабӣ.  
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4. Муайян намудани меъёрҳо ва сатҳҳои  ташаккулёбии худшиносии 

миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик. 

5. Коркард ва аз санҷиш гузаронидани амсилаи (модел) фаъолияти 

таълимиву тарбиявӣ оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик.  

Асоси методологӣ ва назариявии таҳқиқот: назарияи ташаккули 

шахсият, ғояи ҳамкории педагогҳо ва хонандагон, назарияи таълими ба 

шахсият нигаронидашуда. Дар таҳқиқот мо ба консепсияву дидгоҳҳои зерин 

такя кардем:  

- назарияҳои фалсафӣ ва консепсияи этнос (Л.Н.Гумилев, 

Ю.В.Бромлей); 

- принсипи муносибати фаъолиятмандона (А.Н.Леонтев, 

С.Л.Рубинштейн); 

- консепсияҳои муосири тарбия (М.Лутфуллоев, И.П.Иванов, 

Н.Е.Шуркова, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова); 

- нуктаҳои асосии психологияи педагогӣ ва синнусолӣ (Д.Б.Элконин, 

Л.И. Божович, B.C. Мухина).   

Пойгоҳи таҳқиқот: Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии № 24, 26-

ми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, МТМУ №22,24 ва гимназияи №4-ми шаҳри 

Хуҷанди вилояти Суғд.  

 Методҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосӣ ва санҷидани фарзияи тадқиқот бо 

истифодаи маҷмўи ду методи алоқаманд амалӣ гардид:  

1. Назариявӣ, ки таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологӣ, педагогӣ, 

фарҳангшиносӣ ва сарчашмаҳои дигарро роҷеъ ба масъалаи тадқиқот дар бар 

гирифта, мақсад аз он муайян кардани матлабҳои умумӣ дар бораи 

худшиносии миллӣ мебошад, ки барои амсиласозии раванди таълиму тарбия 

заруранд.  

2. Эмпирикӣ, ки ба ошкор намудани вазъи муаммо дар мактаби имрӯза 

ва санҷидани матлабҳои назариявӣ нигаронида шудааст. Ин метод ҷамъбасти 

таҷрибаи оммавӣ ва пешқадами омӯзгорон, анкетагирӣ, пурсиш, суҳбатҳо бо 
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хонандагону волидайни онҳо, мушоҳидаҳо, омўзиши роҳҳои ташаккули 

худшиносии миллӣ тариқи кори таҷрибавию озмоишӣ, таҳлили натиҷаҳои он 

ва ташхисро фаро мегирад.  

Марҳалаҳо ва тартиби таҳқиқот: Таҳқиқот дар се марҳала анҷом ёфт.   

1. Марҳалаи якум (солҳои 2016-2017) аз таҳлили назариявии адабиёти 

фалсафӣ, психологию педагогӣ, таърихию мардумшиносӣ оид ба мавзўи 

таҳқиқот ва омӯзишу таҳлили асарҳои арзишманди Пешвои миллат, Ҷаноби 

Олӣ-Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

ташаккули худшиносии миллии хонандагон иборат буд; методикаи тадқиқоти 

озмоишӣ коркард шуд.  

2. Марҳалаи дувум (солҳои 2017-2018) санҷидани фарзия, гузаронидани 

озмоиши  тасдиқкунанда,  дақиқ намудани маводи методӣ ва ташхисиро фаро 

гирифт.  

3. Марҳалаи севум (солҳои 2018-2019) - гузаронидан ва ҷамъбасти 

озмоиши ташаккулдиҳанда, муназзамгардонӣ ва ҷамъбасти назариявии 

натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ, аз санҷиш гузаронидан ва татбиқи онҳо, 

ба шакл даровардани тадқиқоти диссертатсионӣ.  

Навоварии илмии таҳқиқот дар нуктаҳои зерин ифода меёбад:  

1. Амсилаи педагогии ташаккули худшиносии миллӣ тавассути 

арзишҳои маънавии халқи тоҷик коркард шудааст.  

2.Методикаи комплексии ташхиси сатҳи ташаккулёбии худшиносии 

миллии хонандагони хурдсол тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик таҳия 

гардидааст.  

3. Технологияи ташаккули худшиносии миллии хонандагон дар 

фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидоӣ тавассути арзишҳои 

маънавии халқи тоҷик асоснок карда шудааст.  

          4. Шароит ва омилҳои педагогии фаъолияти самаранок оид ба ташаккули 

худшиносии миллии хонандагон дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби 

ибтидоӣ тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик муайян карда шуданд. 
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Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар рисола бо такя 

ба муносибати шахсиятӣ таҳлили назариявии муаммои ташаккули 

худшиносии миллии хонандагон тавассути арзишҳои маънавии халқи тоҷик 

дар фаъолияти таълимиву тарбиявии мактаби ибтидоӣ анҷом дода шудааст; 

моҳияти мафҳумҳои «худшиносӣ», «худшиносии миллӣ» аз ҷиҳати илмӣ 

асоснок ва аниқ карда шудаанд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаву 

хулосаҳои асосии он барои тартиб додани барномаҳои касбии рушди 

худшиносии миллии шахсияти хонандаи хурдсол дар шароити муҳити 

бисёрэтникӣ, коркарди мундариҷаву методикаи ташаккули худшиносии 

миллӣ, дар таъминоти педагогии раванди омодагии омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ оид ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон тавассути 

арзишҳои маънавии халқи тоҷик метавонанд истифода шаванд.   

Нуктаҳое, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд:  

1. Худшиносии миллӣ ташкилаи ҷамъиятиву шахсиятӣ мебошад, ки аз 

ҷониби одамон дарк гардидани мансубияти худ ба умумияти муайяни 

иҷтимоию этникӣ, дарки мавқеи миллати хеш дар низоми муносибатҳои 

ҷамъиятӣ, фаҳмиши манфиатҳои миллӣ, муносибатҳои тарафайни миллати 

худ бо умумияти дигари этникӣ хоси он буда, дар ғояҳо, ҳиссиёт, кўшишу 

рағбатҳо зоҳир мегардад.  

2. Омилҳо ва принсипҳои (забон, умумияти ҳудуди зист, муносибати 

эмотсионалию арзишии шахсият ба халқи худ, робитаи мутақобили фарҳанги 

миллӣ бо фарҳанги ҷаҳонӣ, худайниятдиҳии этникӣ) ташаккули худшиносии 

миллии хонандагони хурдсол дар кори таълиму тарбияи муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ истифода шаванд.  

3. Ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол дар шароити 

таъмини муносибати системанок амалӣ гардида, дар амсилаи 

инкишофёбандаи вариативии фаъолияти таълимиву тарбиявии муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ татбиқ мешавад.   
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Асоснокӣ ва боэътимодии натиҷаҳои таҳқиқот бо методологияи 

илмӣ, низоми методҳо ва методикаҳо, ки ҳамдигарро пурра мекунанд, бо 

мувофиқати интихоб ба тавсифҳо, санҷидани методикаҳои озмоишӣ дар 

амалияи кори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, коркарди математикии 

маълумоти эмпирикӣ таъмин гардид.    

Татбиқ ва аз санҷиш гузаронидани натиҷаҳои таҳқиқот.  

Натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва 

касбии МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров”, дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

умумидонишгоҳӣ ироа гардиданд. Матлабҳои асосӣ, натиҷаҳо ва хулосаҳои 

тадқиқот дар дар 18 мақолаҳои муаллиф, аз ҷумла дар 5 мақолаҳои илмии дар 

нашрияҳои бонуфузи тақризии КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия инъикос ёфтаанд. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз мундариља, муқаддима, ду 

боб,  хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. 
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БОБИ I.АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ 

МИЛЛИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 

1.1. Асосҳои фалсафӣ ва психологии худшиносии шахсият 

Барои муайян намудани моҳияти худшиносӣ ҳамчун зуҳуроти шахсият 

худи мафҳуми шахсиятро дақиқ бояд кард. Имрӯз дар адабиёти илмӣ фаҳмиши 

ягона ва мутаносибан, таърифи ягонаи мафҳуми шахсият вуҷуд надорад. Се 

дидгоҳи асосӣ дар тавзеҳи мафҳуми шахсият, ки бо ҳамдигар дар ихтилоф 

мебошанд, вуҷуд доранд. Шартан ин дидгоҳҳоро антропологӣ, 

иҷтимоъгароёна, шахсиятгароёна (персоналистӣ) номидан мумкин аст. Ба 

дидгоҳи антропологӣ нисбат ба мафҳуми шахсият тасаввурот дар бораи он 

ҳамчун дорандаи сифату ҷиҳатҳои умумиинсонӣ хос мебошад. Шахсият дар 

ин маврид танҳо ҳамчун мафҳуми зотӣ баррасӣ мегардад, ки намояндаи бани 

одамро ифода намуда, ба мафҳуми фард монанд аст. Дар вақташ дидгоҳи 

антропологӣ нисбат ба инсон дар таълифоти Л.Фейербах инъикос ёфт, ки онро 

ҳамчун маҳсули табиат баррасӣ намуда, қаринаи гуногуннавъи муносибатҳои 

иҷтимоии шахсиятро сарфи назар мекард. Имрӯз чунин дидгоҳ дар шакли соф 

қариб ба назар намерасад [171]. Аммо мавқеъҳои баъзе психологҳои ватаниву 

хориҷӣ ба ин дидгоҳ наздиканд. Чунончи, ба ин варианти маънидод 

консепсияи шахсият, ки Б.Т.Малишев коркард намудааст, хеле наздик аст. Ў 

шахсиятро ҳамчун низоме тавсиф менамояд, ки мавҷудияти фард ва муҳити 

ҳастии инсонии ўро пешбинӣ менамояд [102]. Иштибоҳи асосии кўшишҳои 

муайян намудани шахсият, ки аз дидгоҳи антропологизми мавҳум амалӣ 

мегардад, ба андешаи мо, на дар факти сабабгори психикаи инсон будани 

табиат аст, балки ба ин факт нисбат додани табиати одам, дар айният додани 

мафҳумҳои шахсият, инсон ва фард, ҳамчунин сарфи назар намудани нақши 

муайянкунандаи муҳити иҷтимоӣ ҳамчун омили ташаккули шахсият мебошад. 

Аз мавқеи иҷтимоъгароёна шахсият пеш аз ҳама, ҳамчун объект ва маҳсули 

муносибатҳои иҷтимоӣ баррасӣ мегардад. Мувофиқи ин дидгоҳ дар 

психологияи иҷтимоии охири асри XIX - оғози асри XX тамоюле ташаккул 

ёфт, ки иҷтимоъгароёна (сотсиологӣ) унвон гирифт. Таҳаввули худи мафҳуми 
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шахсият аз ифодаи ниқоб барои актёр, аз ин ниқоб то роли ӯ барои инкишофи 

тасаввурот дар бораи шахсият ҳамчун низоми рафтори нақшофарона такон 

бахшид, ки бо маҷмӯи интизориҳои иҷтимоӣ муайян мегардад. Кӯшишҳои 

тавсифи шахсият дар доираи назарияи нақшҳо дар корҳои баъзе муҳаққиқони 

шўравӣ густариш ёфт.  

Чунончи, И.С.Кон мафҳуми нақшро (рол) хеле муҳим арзёбӣ намуда, 

шахсиятро пеш аз ҳама, тариқи нақши асосие, ки ӯ иҷро менамояд, тавсиф 

мекунад: «… шахсият ҳамчун хосияти иҷтимоии фард, ҳамчун маҷмўи 

хислатҳои дар он муттаҳидшудаи аз лиҳози иҷтимоӣ муҳим фаҳмида мешавад, 

ки дар раванду амалиёти мутақобили ғайримустақими ин шахс бо одамони 

дигар ҳосил шуда, дар навбати худ, ўро субъекти меҳнат, маърифат ва 

муошират мегардонад» [66,7].   

Муаллифони дигар кӯшиш менамоянд, ки шахсиятро дар маҷмӯъ, дар 

қаринаи муносибатҳои иҷтимоӣ баррасӣ намуда, онро ё ҳамчун андозаи 

азхудкунии муносибатҳои иҷтимоӣ, ё ҳамчун «воҳиде дар низоми 

муносибатҳои иҷтимоӣ» муайян мекунанд. Ба ин дидгоҳ нуқтаи назари 

психолог С.Л.Рубинштейн наздик аст, ки сифатҳои шахсиятии инсонро танҳо 

дар партави рафтори иҷтимоии ӯ баррасӣ менамояд. «Аз тамоми гуногунавъии 

хосиятҳои инсон ҳамчун ҷиҳатҳои хоси шахсият, - менависад 

С.Л.Рубинштейн, - одатан ҳамонҳое мансубанд, ки рафтор ё фаъолияти барои 

ҷомеа муҳими инсонро таъйин мекунанд» [144,86]. Нақши иҷтимоӣ, функсияи 

фардро ба сифати аломати асосии шахсият таъкид намуда, баъди ин 

С.Л.Рубинштейн моҳияти иҷтимоии шахсиятро ба мундариҷаи психологии он 

муқобил гузошта, мафҳуми шахсиятро бо мавқеи иҷтимоии он маҳдуд  

месозад. «Ба сифати шахсият, - менависад ӯ, - инсон ҳамчун «воҳид» дар 

низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳамчун соҳиби воқеии онҳо баромад 

мекунад. Дар ин нукта  ядрои мусбати дидгоҳе  таҷассум ёфтааст, ки мувофиқи 

он мафҳуми шахсият категорияи ҷамъиятӣ, на ин ки психологӣ мебошад» 

[144,98]. Аммо баъди кўшиши дурӣ ҷустан аз муқобилгузории возеҳи 

ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва психологӣ С.Л.Рубинштейн дар бораи мавҷудияти 
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ҷанбаи психикии шахсият низ ёдрас мешавад. «Ҷанбаи психикии шахсият, - 

менависад ӯ, - бо ҷанбаҳои дигар дар як қатор ҷойгир нест, падидаҳои психикӣ 

ба ҳаёти томи шахсият ба таври табиӣ пайванд мешаванд, зеро функсияи 

асосии ҳаётии тамоми падидаҳо ва равандҳои психикӣ аз танзими фаъолияти 

одамон иборат аст. Равандҳои психикӣ, ки бо таъсироти беруна ба вуҷуд 

меоянд, рафторро таъйин карда, вобастагии рафтори субъектро ба шароити 

объективӣ ғайримустақим ифода менамоянд» [144,98].  Ба андозаи муайяне ба 

сифати мувозина ба дидгоҳҳои антропологӣ ва иҷтимоъгароёна, ки шахсиятро 

ҳамчун функсияҳои биосоматикӣ ва иҷтимоии профаммаҳо баррасӣ 

менамоянд, кӯшишҳои фаҳмидан ва шарҳ додани шахсият ҳамчун як навъ 

тамомияти мутлақо мустақил ва фардан нотакрор амалӣ гардидаанд. 

 Чунин дидгоҳ шахсиятгароёна (персоналистӣ) маънидод мешавад. 

Т.Мустафоқулов - психолог, пурра автономӣ будани шахсият, фақат ба худаш 

равона будани  рағбатҳо, ирода ва ҳуқуқҳои онро таъкид намуда, шахсиятро 

ҳамчун хулоса ва таҷассуми моликият ба ҷисм ва қобилият, ба оила ва маҳсули 

фаъолият, ба эҷодиёт ва осудаҳолии моддии худаш баррасӣ менамояд [110]. 

Маънидоди персоналистии шахсият дар консепсияи экзистенсиализм 

пурра ифода ёфтааст, ки моҳияти шахсиятро дар мустақилияти маънавӣ ва 

нотакрории мутлақи он мебинад.  

Муҳити инсон - табиат ва муносибатҳои иҷтимоӣ ҳастии «ғайри 

ҳақиқӣ»-и шахсиятро фароҳам оварда, барои рафтани ӯ ба олами нотакрори 

ботиниаш халал мерасонанд. Ба олами муосири индустриалии чизҳо ҳамроҳ 

гардида, инсон «ман»-и худро дар омма, тӯда ҳал месозад, фардияташро аз 

даст медиҳад. Баъзе муаллифон барои айният додани шахсият бо фардият майл 

доранд. Онҳо чунин мешуморанд, ки шахсият ба доираи мақсадҳои 

ҷомеашинос дохил намешавад, зеро ӯ на ба нотакрории фардии одамон, балки 

типҳои иҷтимоӣ таваҷҷуҳ дорад. Дар ин маврид бо кадом сабабе имкони дар 

шахсият якҷоя намудани сифатҳои типи иҷтимоӣ бо унсурҳои нотакрории 

фардӣ истисно мегардад. Ба назари мо чунин менамояд, ки яке дигареро ба ҳеҷ 

ваҷҳ истисно намекунанд.  
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Тамоюли маънидоди яктарафаи мафҳуми шахсият, ки аз маҳдуд 

намудани мафҳуми шахсият бо мавқеи иҷтимоӣ, маҷмӯи муносибатҳои 

иҷтимоӣ, функсияҳо ва нақшҳои он иборат буда, ба камаҳамият шуморидани 

тамомият ва мустақилияти нисбии олами психикӣ, худшиносӣ ва нотакрории 

он оварда мерасонад, барои ифроти дигар, ки аз мутлақгардонии нотакрории 

фардии шахсият иборат аст, асос намедиҳад. Кӯшиши баррасии шахсият фақат 

ҳамчун маҷмӯи равандҳои нодири психикӣ, ҳолатҳо ва сифатҳо, бидуни 

назардошти мавқеи иҷтимоӣ, функсияҳо ва нақшҳои он низ имконияти маҳдуд 

дорад [160].     

Педагоги ватанӣ Файзулло Шарифзода кӯшиш намуданд,  ки то дар 

муайян кардани мафҳуми шахсият хосиятҳои фардии инсонро ба ҳисоб 

гирифта, нақши таъсироти берунаро эътироф намоянд. Зери мафҳуми шахсият 

онҳо «маҷмўи сифатҳо ва қонунмандиҳои фардиро ҳамчун ҳолати махсуси 

ҷиҳатҳои умумиинсоние мефаҳманд, ки дар зиндагӣ тариқи таъсироти беруна 

ба вуҷуд омада, бо амалиёти мутақобилу фаъолонаи байни одамон ва воқеият 

танзим мешаванд» [184].    

Зимни чунин таърифи шахсият аз он ҷиҳатҳои махсусу иҷтимоӣ, ки бо 

мансубияти фард ба маҷмўи муайяни умумияти иҷтимоӣ - миллӣ, синфӣ, касбӣ 

ва ғ. алоқаманданд, пурра берун мешаванд.   

Ҳамин тариқ, дар омӯзишу тавсифи мафҳуми шахсият дидгоҳҳои 

мухталиф вуҷуд доранд. Ба андешаи мо, дар тадқиқи муаммои 

баррасишаванда дидгоҳҳои ҳам антропологӣ, ҳам иҷтимоъгароёна ва ҳам 

персоналистӣ мувофиқанд, танҳо ба он андозае, ки онҳо мавқеъ, аҳамият ва 

нақши воқеии мабдаъҳои умумиинсонӣ, иҷтимоии махсус ва инфиродию 

нотакрорро дар инсон инъикос менамоянд.  

Шахсият бояд якбора дар ду ҷанбаи асосӣ баррасӣ гардад: аз як тараф, 

ба сифати объект, аз тарафи дигар - ба сифати субъект ва зимнан, 

муносибатҳои на фақат иҷтимоӣ, балки биологие, ки якҷоя шудаанд. Дар 

адабиёти фалсафӣ, ҷомеашиносӣ ва психологӣ шахсият на танҳо ҳамчун 

объект, балки субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ баррасӣ мегардад. Дар 
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баробари ин, сарфи назар мешавад, ки инсон объект ва субъекти на танҳо 

муносибатҳои иҷтимоӣ, балки биологӣ низ мебошад. Ин норасоӣ тасодуфӣ 

нест. Паси он аксаран тасаввурот дар бораи дараҷаи гуногуни сахтии он 

муҷозоте меистад, ки рафтори фардро танзим мекунанд. Аксаран қатъӣ будани 

танзими барномаи иҷтимоии рафтори шахсият боиси маломатҳо мегардад. 

Низоми аз ҷиҳати биологӣ барномарезишудаи рафтори инсон бошад, ба 

муайянкунии инсон ҳамчун объекти муносибатҳои иҷтимоӣ мансуб дониста 

шуда, маъмулан, қариб пурра ба тавсифи сохтории он ҳамчун субъекти 

муносибатҳои иҷтимоӣ созгор мешавад. Дар ин ҳолат амсилаи шахсият 

ҳамчун субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ дар шакли муборизаи ду мабдаъ - 

таҷрибаи иҷтимоӣ аз як тараф ва талаботи биоиҷтимоӣ - аз тарафи дигар, ки 

бо худшиносии шахсият муаррифӣ шудаанд, зоҳир мегардад.  

Ба назари мо, дар асл кор як андоза мураккаб аст. Шахсият дар тамоми 

ҳолатҳо гиреҳи муносибатҳои биологӣ ва иҷтимоӣ аст, новобаста аз он, ки ба 

сифати субъект ё объекти ин муносибатҳо, ё ҳатто бигзор фақат муносибатҳои 

иҷтимоӣ баррасӣ мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки на танҳо муносибатҳои 

иҷтимоӣ, балки биологӣ низ инсонро маҳсули барномае мегардонанд, ки 

рафтори ўро қатъиян танзим менамояд.  

Аз ин ҷо бармеояд, ки шахсияти дар мавқеи объект ва маҳсули 

муносибатҳои биоиҷтимоӣ қарордошта бо зарурати интихоби амсилаҳои 

гуногун ва қолабҳои рафтори иҷтимоӣ рӯ ба рӯ мешавад. Номувофиқатӣ, 

ихтилофҳо ва низоъҳо байни нақшаҳои аз ҷиҳати биологӣ ва иҷтимоӣ 

барномарезишуда ва сохторҳои тамоюлу рафтори шахсият барои интихоби 

нисбатан одии қарорҳои имконпазир, барои худро зоҳир намудани шахсият на 

танҳо ҳамчун объект, балки субъекти муносибатҳои биоиҷтимоӣ вусъати 

кофиро боз мекунад.  

Ҳаминро низ ба ҳисоб бояд гирифт, ки шахсият дар як вақт ҳам объект 

ва ҳам субъекти муносибатҳои биоиҷтимоӣ буда, дар худ ҳамчунин хислатҳои 

ҷинсро (умумиинсонӣ) бо сифатҳои иҷтимоии махсуси он муттаҳид менамояд, 

зеро соҳиби ин ё он умумияти иҷтимоӣ мебошад. Ниҳоят, ҷанбаҳои ҳам 
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умумиинсонӣ ва ҳам иҷтимоии махсус дар инсон тариқи хусусиятҳои фардию 

нотакрори ӯ тағйир мепазиранд. Ҳамин тавр, таърифи зерро пешниҳод кардан 

мумкин аст: шахсият - мафҳуми интегралие, ки инсонро ҳамчун объект ва 

субъекти муносибатҳои биоиҷтимоӣ муайян намуда, дар он ҷанбаҳои 

умумиинсонӣ, иҷтимоии махсус ва фардию нотакрорро муттаҳид месозад.  

Ба андешаи мо, сохтори шахсият бидуни ҳалқаи марказии 

пайвасткунандае баррасӣ мегардад, ки ягонагии тамоми зуҳуроти шахсият, 

ягонагии хосияту равандҳои психикии он, ҳамгироии тамоми таърихашро 

таъмин хоҳад кард. Маъмулан, шахсият маҷмӯи одии сифатҳое, ки байни ҳам 

алоқаманд нестанд - тамоюл, характер, миҷоз, қобилият тасаввур мегардад. 

Таҷзияи шахсият ба унсурҳои алоҳида ба ҳеҷ ваҷҳ ягонагии он, тамоми 

мураккабӣ ва ихтилофнокии инкишофи онро сарфи назар намекунад.   

Дар сохтори томи шахсият, ба андешаи мо, шуур ҳалқаи пайвасткунанда 

аст. Дар заминаи фаъолияти инъикоскунандаи одамон дар шуур тамоми 

таҷрибаи иҷтимоӣ ва ахлоқии шахсият сабт мегардад, он идомати марҳалаҳои 

алоҳидаи инкишофи он, тамоми зуҳуроти онро фароҳам меорад. Дар он 

муносибатҳои шахсият ба тарафҳои гуногуни олами объективӣ муттаҳид 

мешаванд ва инкишоф ёфта, аз муносибатҳои тасодуфӣ ва ғайритафриқавӣ ба 

низоми фардикунонида ва бошуурона бо шаклҳои ба худ хоси зоҳиршавӣ 

табдил меёбанд. Муқаррарот дар бораи ягонагии шахсият ва шуури он, нақши 

шуур ҳамчун ҳалқаи марказӣ дар сохтори шахсият, ба ғайр аз аҳамияти 

назарраси он дар бартарафсозии функсионализм ҳангоми таҳлили 

психологияи шахсият, аҳамияти амалӣ низ дорад.  

Шуур тамоми фаъолияти шахсиятро фаро мегирад, ҷараёнгирии онро 

танзим намуда, рафтори шахсиятро ихтиёрӣ мегардонад ва бо тамоми 

таҷрибаи гузашта, ҷаҳоншиносӣ, низоми ангезаҳо ва ҳиссиёташ вобаста 

мегардонад. Шуур ва шахсият ягонагии ҷудоинопазирро ташкил медиҳанд. 

Шуур ба сохтори ҷамъият ба сифати ҳалқаи марказии он, ки сифатҳояшро 

ҳамгиро месозад, дохил мешавад. Дар бобати ягонагии шахсият ва шуур сухан 

ронда, С.Л.Рубинштейн борҳо таъкид намуда буд, ки «инсон аз ҳамон сабаб 
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шахсият аст, ки бошуурона муносибаташро ба муҳит муайян мекунад. Инсон 

ба андозаи бештаре шахсият аст, вақте ки нисбат ба тамоми чизҳои барои 

ҷамъият муҳим андозаи камтарини бетарафӣ, бепарвоӣ ва то ҳадди аксар 

«партиявият» зоҳир намояд. Бинобар ин, барои инсон ҳамчун шахсият шуур, 

на фақат ҳамчун дониш, балки муносибат низ аҳамияти бунёдӣ дорад. Бидуни 

шуур, бидуни қобилияти дарки мавқеи муайян шахсият вуҷуд надорад» Дар 

идома муҳаққиқ менависад: «Ба шахсият шуур ҳамроҳ мешавад». Шуур 

маъмулан ҳамчун «тарзи ба инсон хоси муносибат ба воқеияти объективӣ, ки 

бо шаклҳои умумии фаъолияти ҷамъиятиву таърихии одамон ғайримустақим 

алоқаманданд» фаҳмида мешавад [145].  

Тарзи муносибат ҳамеша заминаи танзимкунанда дорад, бинобар ин, 

шуури инсон дар як вақт ҳамчун шакли махсуси танзими таъсироти 

мутақобили инсон бо воқеият баррасӣ мегардад. Мафҳуми мазкур тавзеҳи 

гуногуни таърихию фалсафӣ дорад, вобаста ба он, ки олимон сохтори барои 

давраи муайян хоси маънавияти инсон ва ҷойи воқеии шуурро дар он, ки якҷоя 

бо ҷаҳоншиносии ин ё он марҳалаи инкишофи ҷомеа тағйир меёбад, таҷдиди 

назар мекунанд. Чунончи, кайҳонмеҳварӣ (космосентризм) ба тасаввуроти 

фалсафӣ оид ба шуур таъсири яктарафа мерасонад. Мутафаккирони атиқа 

танҳо як ҷиҳати самтгирӣ ба объектро муайян мекарданд. Омўзиши шуур аз 

омўзиши олами ботинии инсон, микрокайҳони ӯ оғоз ёфт. Дар фарҳанги 

насронӣ аз Платон ва Августини Авлиё сар карда, шуур танҳо бо ёрии таҳлили 

мундариҷаи худ, ҳамчун чизи дувумдараҷа баррасӣ мегардид, ки барои инсон 

фоҷеаи ҳастии ўро дар замон (вақт), ки ба фаъолияташ халал мерасонад, ошкор 

менамояд. Бознигарии моҳияти шуур дар Давраи Нав бо қабули 

ҷаҳоншиносии «нигилизми антропологӣ» ва кўшиши асоснок намудани он 

алоқаманд буд. Шуур воситаи исботи мавҷудияти олами объективӣ-табиӣ 

гардида, феномени шуур ба ақидаи мутафаккирони ин давра, бидуни 

худшиносӣ вуҷуд надошт. Ҳамин тавр, дар фаҳмиши шуур тамоюли атиқа ба 

арзишҳои олами предметӣ ва қоидаи асримиёнагии таъсири мутақобили шуур 

бо худаш, ки шуур як чизи аввалиндараҷа, худбасандаи қобил барои зоҳир 
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намудани мундариҷааш дар амалҳои худшиносӣ баррасӣ мегардид, муттаҳид 

шуданд. Муаммои вобастагии шуур ба омилҳои иҷтимоӣ, моддию техникӣ, 

психологӣ ва ғайра дар давраҳои дигар вуҷуд надошт. Платон шуурро падидае 

мешуморид, ки инъикоскунандаи ҷанбаи «олӣ» аст. Декарт ва Кант шуурро 

воқеияти якуминдараҷа ва ягона эълон карданд. Ғояи дувумдараҷа будани 

шуур, вобастагии он ба омилҳои беруна аз ҷониби Спиркин А.Г., ифода ёфт. 

Аз ин давра дар таърихи фалсафа омӯзиши шуур ва мундариҷаи он тариқи 

таҳлили шаклҳои предметию амалии фаъолияти инсон оғоз гардид. 

Танқидгарони Маркс пешниҳод намуданд, ки аз чунин таҳлил даст кашида, 

шуур ҳамчун фаъолияти маънавии дар олами ботинии нотакрор ҷараёнгиранда 

баррасӣ шавад [158]. Дар ҳамаи  давраҳо муаммои шуур, мундариҷа ва шакли 

он яке аз муаммоҳои марказии фалсафа буд. Имрӯз низ шуур ҳамчун мафҳуми 

асосии фалсафӣ барои таҳлили тамоми шаклҳои зоҳиршавии ҳаёти маънавии 

инсон ва ҳамбастагии онҳо, воситаҳои назорат ва идоракунии муносибатҳои 

мутақобили инсон бо воқеият баромад мекунад.  

Бо шуур  ба маънои васеъ тасаввурот оид ба худшиносӣ алоқаманд аст. 

Агар тавассути шуур инсон олами атрофро шинохтаву дарк намояд ва ба таври 

муайяне мавқеашро дар он муайян созад, худшиносӣ асосан ба шинохтани хеш 

нигаронида шудааст. «Худшиносӣ - худро дарк намуда, баҳо додани инсон 

ҳамчун субъекти фаъолияти маърифатӣ, ахлоқӣ, динӣ, эстетикӣ ва ғайра, ба 

иборати дигар, дарки симои маънавии худ, манфиатҳо, идеалҳо, ангезаҳои 

рафтор» [156].    

Ин таъриф гувоҳӣ медиҳад, ки муаммои худшиносӣ дар қаринаи илмҳои 

гуногун коркард мешавад ва табиист, ки ин боиси гуногунии дидгоҳҳо ба он, 

сершумории ақидаҳо дар бораи ҷанбаҳои мухталифи он мегардад. Беш аз ду 

ҳазор сол аз ин пештар дар пештоқи ибодатгоҳи Апполон  дар Делфҳо шиори 

зерин ҳаккокӣ шуд: «Худро бишинос!». Он яке аз принсипҳои фалсафаи қадим 

ва давраҳои охири он гардид, худшиносӣ бошад, қобил будани инсон барои 

объекти тадқиқоти назариявӣ гардидан аз мавқеъҳои гуногун маънидод 

мешуд. Яке аз аввалинҳо шуда, ин андешаро Демокрит баён кард. Ў чунин 
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мешуморид, ки рӯҳи инсон қобили бошуурона фаҳмидан ва ислоҳ кардани 

ҷисмаш аст; характери рӯҳ дар муошират бо атрофиён дарк мешавад. Ғояи 

худшиносиро Афлотун  низ тарафдор буд. Аммо ӯ чунин мешуморид, ки он 

танҳо дар заминаи ёдрас намудани  ғояи некӣ, ки рӯҳи инсон то якҷояшавӣ бо 

тан мушоҳида мекард, рӯй медиҳад. Ин андешаро инкишоф дода, Афлотун 

таъкид мекард, ки инсон қобил аст, то ниятҳо, ҳиссиёт ва рафторашро баҳо 

дода, бо ёрии ирода худро такмил диҳад; дар ин маврид омӯхтану тарбия 

нақши муҳим доранд. Минбаъд ба мубоҳиса аз як тараф Эпикур, ки ғояҳои 

Демокрит ва Арастуро инкишоф медод, аз тарафи дигар - стоикҳо ва 

навафлотуниҳо ҳамроҳ шуданд. Зимнан ҳам мувофиқатҳо, ҳам ихтилофҳои 

назаррас дар дидгоҳҳо нисбат ба худшиносӣ ва зоҳиршавии он дар шаклҳои 

маърифатӣ, эмотсионалӣ ва иродавӣ ошкор мегардиданд.  

Дар ақидаҳои мутафаккирони асримиёнагӣ мо ғояҳои арзишманде 

ҳастанд, ки минбаъд дар таълимоти Р.Декарт, П.Гассенди, Т.Гоббс, Б.Спиноза 

инкишоф дода шуданд. Декарт чунин мешуморид, ки  донистани худ, хусусан, 

сабабҳои накӯиҳо ва иллатҳои хеш  самарабахштарин дониш аст [131].   

Гоббс Декартро барои маҳдуд намудани шуур фақат бо худшиносӣ, ки 

ба андешаи ӯ, дар заминаи дарки ҷисми худ ва хулосаҳои минбаъда дар бораи 

рўҳи худ пайдо мешавад, сарзаниш мекард. Гассенди таъкид мекард, ки инсон 

рўҳашро дар асоси ҳиссиёту ақл дарк менамояд. Мувофиқи андешаи Спиноза 

рўҳ худро танҳо ба ҳамон сабаб мешиносад, ки ҳолатҳои аффективии ҷисмро 

дарк намуда, сипас бо ёрии ақл андешаҳояшро мефаҳмад. Агар Декард ғояи 

«Ман»-ро аз дидгоҳи фитрӣ будани он баррасӣ намояд, файласуфони англис 

дар ин маврид муамморо мебинанд. Масалан, барои  Д.Локк  муаммоҳои 

пайдоиши «Ман» ҳамчун заминаи худшиносӣ ба маънои психологӣ ҷолибанд. 

Мубоҳисаро намояндагони фалсафаи классикии олмонӣ идома доданд. И.Кант 

дутарафа будани «Ман»-ро  ҳамчун  субъекти тафаккур  ва объекти идрок 

таъкид намуда, худшиносиро заминаи зарурии маънавият ва масъулияти 

ахлоқӣ эътироф менамуд [68]. Барои Гегел худшиносӣ - лаҳзаи фаъолият аст, 

ки дар рафти он фардӣ бо умум якҷоя мешавад, ба ӯ ғояи инкишофи 
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марҳалавии худшиносӣ тааллуқ дорад, ки ҳам ба дараҷаи камолоти  субъект ва 

характери  таъсири мутақобили  он бо олам, ҳам ба марҳалаҳои таърихи  

умумиҷаҳонӣ мувофиқат дорад.   

Л.Фейербах манбаи худшиносиро дар муколамаи инсон бо инсони дигар 

медид. Он дар раванди муоширати на танҳо зеҳнӣ, балки ҳиссӣ кушода 

мешавад, балки ба вуҷуд меояд. Илова бар ҷанбаҳои гносеологӣ, мантиқӣ, 

антропологӣ, метафизикӣ ва ахлоқии муаммои «Ман» ва худшиносӣ дурнамои 

иҷтимоию таърихӣ ворид карда мешавад, дар нимаи дувуми асри XIX бошад, 

назарияи фалсафии худшиносии шахсият бо тадқиқоти психологӣ пурра 

мегардад. Дар психологияи ин давра ду дидгоҳи муқобил нисбат ба масъалаи 

шахсият ва худшиносии он ба назар мерасанд [171.]  Психолог - шахсиятгаро 

Т.Липпс «Ман»-ро сабабгори нахустини тамоми амалҳои бошуурона, 

худшиносиро - асоси шахсият мешуморид. Намояндагони детерминизм, 

баръакс, «вобастагии ҳалкунандаи рафтору кирдорҳои инсониро аз муҳити 

беруна ва дохилӣ» таъкид менамоянд [149]. Аммо табиати ин детерминизм чӣ 

гуна аст? Ҷ.Ст.Милл ташаккули «Ман»-ро бо хотира оид ба амалҳои 

анҷомдода вобаста мешуморид; ба андешаи Ч.Пирс «Ман» дар кўдак дар 

натиҷаи ҳаракатҳои ҷисми худи ӯ пайдо мешавад; В.Вундт «Ман»-ро ҳамчун 

эҳсоси алоқамандии тамоми худҳиссиёти ҳаракатӣ баррасӣ менамояд. Муайян 

кардани робитаҳои худшиносӣ бо онтогенези ҳаракатҳои ихтиёрӣ, худҳиссиёт 

ва ғайра самти муҳими психологияи инкишофро замина гузошт. Як гурӯҳ 

муҳаққиқон чунин ақида доштанд, ки дар рушди шахсият шинохтани худ дар 

шаклҳои ибтидоӣ қабл аз пайдоиши шуури предметӣ сурат мегирад. Мо дар 

пайравӣ ба В.М.Бехтерев тахмин мекунем, ки дар ин ҳолат шакли одитарини 

шуур ҳамонеро эътироф бояд кард, ки зимни он дар шуур асосан бар хилофи 

«на Ман» ё объекте, ки аз он худшиносӣ хосил мешавад, як гурўҳи тасаввурот 

оид ба «Ман» ҳамчун субъект ҳузур дорад [20]. Барои ин нуқтаи назар таъкиде 

хос мебошад, ки худро маърифат намудани кўдак дар марҳалаҳои нахустини 

инкишоф ҷудо аз маърифати олами атроф ва ҷудо аз фаъолияти худаш ҷараён 

мегирад. Ин мавқеъ инкишофи худшиносиро фақат ба балоғати 



21 
 

психофизиологӣ вобаста мегардонад. Нуқтаи назари дигаре низ вуҷуд дошт, 

ки мувофиқи он ҳангоми инкишоф кӯдак аввал бештар объекти таъсири 

одамони дигар, на балки субъект мебошад. Дарки худ натиҷаи инкишофи 

фаъолият ва муошират аст, яъне худшиносӣ дар рафти инкишофи шуури 

шахсият, ба андозаи воқеан субъекти мустақил гардидани он пайдо мешавад 

[158].  

Психологҳои маъруф А.Галич, А.Потебня, И.М.Сеченов ва дигарон 

инкишофи шуур ва худшиносиро дар ягонагии ногусастании субъект ва 

объект баррасӣ намуда, чунин мешумориданд, ки аз ҷониби инсон дарк 

шудани муҳити наздиктарини худ, инчунин дарк намудани худаш дар як вақт 

амалӣ мегардад. Мувофиқи ин тасаввурот шуур якбора дар ду шакли худ - дар 

шакли шуури предметӣ ва худшиносӣ пайдо мешавад [149]. 

Ба шарофати тадқиқоти психологҳои иҷтимоъгарои амрикоӣ Д.М. 

Болдуин, Ч.Кули, Д.Г.Мид, психолог ва психопатологи франсавӣ П.Жанэ, 

олимони рус Л.С.Виготский, С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананев ва шогирдони онҳо 

дар муаммои худшиносӣ бисёр ҷанбаҳои нав ошкор гардиданд. Чунончи, 

Л.С.Виготский чунин мешуморид, ки механизмҳои худшиносӣ ва маърифати 

дигарон яксонанд: «Мо худро дарк менамоем, зеро дигаронро дарк мекунем, 

худро ба ҳамон тарз мешиносем, ки дигаронро мешиносем, зеро мо нисбат ба 

худамон ҳамоне мебошем, ки дигарон нисбат ба мо» [37].  Худшиносӣ - аз 

ҷониби инсон дарк гардидани он чизе, ки дар рӯҳи худи ў сурат мегирад; 

худшиносии шиддатёфта маҳз ба хонандагони синфи ибтидоӣ хос мебошад, 

зеро муносибат ба худ аз як тараф, рефлексия, маҳорати на танҳо андешаронӣ, 

балки дарк намудан ҳамчун заминаи тафаккур дар маҷмӯъ зоҳир мегардад. 

С.Л.Рубинштейн қайд мекард, ки ҳарчанд шахсият танҳо аз шуур ва 

худшиносӣ иборат нест (чунонки Г.Гегел, И.Кант, И.Фихте муътақид буданд), 

аммо он бидуни онҳо ғайриимкон мебошад. Ӯ таъкид мекард: «Муаммои 

омўзиши психологии шахсият бо омӯзиши хосиятҳои психикии шахсият - 

қобилият, мизоҷ ва хислатҳои он тамом намешавад; он бо ошкор гардидани 

худшиносии шахсият ба анҷом мерасад» [144] Худшиносӣ ба шахсият ҳамроҳ 
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мешавад, он якҷоя бо шахсият ҳамчун субъекти фаъолият ба сифати ҷузъи он 

инкишоф меёбад. Он дар рафти инкишофи шуури шахсият, ташаккули образи 

«Ман» дар фаъолият ба вуҷуд меояд.  

С.Л.Рубинштейнро барои ихтилофнокии назарияи худшиносӣ ва 

набудани «фарзияи марҳалавии инкишофи он» танқид карда, Б.Г.Ананев 

кўшиши бунёди нақшаи марҳалавии инкишоф ва тарбияи худшиносии 

бачагонро анҷом дод: ҷудо кардани худ аз амалҳои худ, дар марҳалаи 

минбаъда гузариш аз дарки амалҳои худ ба дарки сифатҳои худ рўй медиҳад, 

ки дар нутқ зоҳир гардидаву ташаккул меёбад. Дар идома дарки амалиёти хеш 

тавассути баҳодиҳӣ заминаро барои шаклгирии худбаҳодиҳӣ фароҳам меорад, 

ки дар навбати худ, манбаи муҳими аз ҷониби кўдак дарк шудани худаш 

ҳамчун субъекти фаъолият мебошад [9]. 

Худшиносӣ - низоми тасаввуроти инсон оид ба худаш, ки дар заминаи 

он  ў амалиёти якҷояро бо дигарон ба роҳ мемонад. Он се ҷузъро дар бар 

мегирад: когнитивӣ (тасаввурот дар бораи қобилияти худ, намуди зоҳирӣ, 

аҳамияти иҷтимоӣ ва ғ.), эмотсионалӣ-баҳодиҳӣ, рафторӣ (иродавӣ). Яке аз 

ҷанбаҳои муҳимтарини «Ман - консепсия» худбаҳодиҳӣ мебошад. Маҳз он 

инкишофи иҷтимоӣ ва мавқеи иҷтимоии кӯдакро тағйир медиҳад. Мувофиқи 

ақидаи Д.И.Фелдштейн он аз худтарбия, рефлексия, худбаҳодиҳӣ, 

худсобитнамоӣ то худшиносӣ, масъулияти иҷтимоӣ ангезаҳои иҷтимоии аз 

ботин ба зоҳир баромада, талабот барои  худтатбиқнамоии  имкониятҳо, дарки  

субъективии худ ба сифати узви мустақили ҷомеа, фаҳмидани ҷой ва 

таъйиноти худ дар он ҷараён мегирад. Ҳамин тавр, дар тадқиқи худшиносӣ як 

қатор консепсияҳои худшиносӣ дар фалсафа, дин, илм  ошкор гардиданд 

[72,86,87,198].    

Консепсияҳои гуногуни илмиро ҷамъбаст намуда, се самти инкишофи 

назарияи худшиносиро ҷудо кардан мумкин аст: табиатшиносӣ (аз он ҷумла, 

психологӣ ва педагогӣ), фалсафӣ ва динӣ.  

 Самти қадимтарин - консепсияи динии шуур ва худшиносӣ. Он ба 

фаҳмиши догмаҳои эътиқод ва таҷассуми онҳо дар ҳаёти худ равона месозад. 
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Тасаввуроти  динии худшиносӣ  ба ҳар як инсон фаҳмост; Худо - рӯҳи 

муқаддас, ки ғояҳояш тавассути Худо-писар ва пайғамбарони он (Муҳаммад, 

Исо, Алӣ, ҳавориюн, авлиёҳои ислом, калисои насронӣ) паҳн мегарданд, вуҷуд 

дорад. Худшиносӣ - воситаи худфаҳмӣ, худтакмилдиҳӣ дар роҳи Худо ва 

воситаи худпокизасозӣ аз бадӣ ва гунаҳкорӣ. Консепсияи фалсафии 

худшиносӣ  ҷаҳонфаҳмии  мутафаккирони барҷастаро инъикос менамояд. 

Худайниятдиҳӣ ҳамчун шууре, ки ба худ равона шудааст, ҳамчун ифодаи 

ягонагии «олам ва Ман», ҳамчун воситаи тадқиқи худ дар тӯли зиндагӣ, 

ҳамчун ифодаи яклухтии психика муайян мегардид. Консепсияи илмӣ - 

табиатшиносӣ ба маълумоти илм дар бораи инсон такя карда, дидгоҳҳо нисбат 

ба «Ман» ҳамчун  маҳсули таҳаввул, таърих, фаолияти инсон, муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва худшиносиро дар бар мегирад. Дар ниҳояти кор, се консепсияи 

инкишофи худшиносӣ натиҷаи умумии ниҳоӣ доранд: барои инсон таъмин 

намудани худмуайянкунии пурра ҳаётӣ. 

Дар адабиёт тавсифҳои гуногуни чигунагии муносибати байни 

субъектҳо ва объектҳо дар таъсироти мутақобили онҳо мавҷуданд: 

муқобилгузории онҳо, муносибати пайдарпай иваз кардани мавқеъҳо; фарқ 

намудани субъект ва объект ҳамчун тарафҳои дар як қатор ҷойгиршудаи  

худшиносӣ. Субъект - дарккунанда, объект - даркшаванда. Ҳама гуна идрок 

бошуурона шинохтани объектҳое мебошад, ки дар таҷриба дода шудаанд. 

Аммо ин шинохтани бошуурона танҳо омили иловагии шакли субъективии 

таъсироти мутақобили субъект ва объект мебошад. Шахсият - объект ва 

субъекти таърих, объект ва субъекти тамаддун, ниҳоят, объект ва субъекти 

тарбия аст, бинобар ин, муаммои худшиносии шахсият аҳамияти махсус касб 

менамояд.  

Имрўз худшиносӣ ҳамчун «аутокоммуникатсия, ки зимни он фард ба 

худаш ҳамчун субъект муроҷиат менамояд» фаҳмида мешавад Вариантҳои 

сохтории ҳам субъект - субъектӣ ва ҳам субъект-объектии худшиносӣ, ки ба 

фардҳои гуногун хосанд, муайян гардидаанд. [130]. 



24 
 

Ҳамин тавр, дар илм меъёрҳои зерини худшиносӣ ошкор гардидаанд: 

ҷудо кардани худ аз муҳит, дарки худ ҳамчун субъекти аз муҳити ҷисмонӣ, 

иҷтимоӣ мухтор (автономӣ); дарки фаъолнокии худ - «Ман» худамро идора 

мекунам»; дарки худ тавассути одами дигар, дигарон; «МАН ва МО»; «МАН 

ва ОНҲО» ва ғ; баҳои ахлоқӣ ба худ, мавҷудияти рефлексия - дарки таҷрибаи 

ботинии хеш; худбаҳодиҳии мувофиқи нерӯҳо, имконот, қобилият.  

Ба фаҳмиши шахсият ва худшиносии ӯ аз ҷониби психологҳои рус ҳал 

шудани муаммои муносибати мутақобили ҷанбаҳои биологӣ ва иҷтимоӣ 

таъсири назаррас гузошт. Ин муаммои методологӣ дар консепсияи 

С.Л.Рубинштейн маънидод гардид [144]. Дар консепсияи фарҳангию таърихии 

И.С.Кон нақши пешбари шароити иҷтимоӣ таъкид гардидааст [67]. 

Шуур - воситаи ба инсон хоси муносибат ба воқеияти объективӣ, ки бо 

шаклҳои умумии фаъолияти ҷамъиятӣ-таърихии одамон зоҳир меёбад.  

Зери худшиносӣ маъмулан раванди худро дарк намудани инсон фаҳмида 

мешавад, ки дар натиҷаи он тасаввурот дар бораи худ ба сифати субъекти амал 

ва ҳиссиёт (образи Ман) ба вуҷуд омада, муносибати эмотсионалию арзишӣ ба 

худ шакл мегирад. Худшиносӣ ҳамчун пайомад ва заминаи таъсироти 

мутақобили иҷтимоӣ, ки бо таҷрибаи иҷтимоии инсон таъйин гардида, ҳамчун 

маҳсули фаъолияти ҳаётии ў ташаккул меёбад, баррасӣ мегардад. Дар 

худшиносӣ ҳаёти шахсият дар фазову вақти иҷтимоӣ инъикос меёбад.  

1.2.Худшиносии миллӣ ҳамчун падидаи ҷамъиятӣ ва шахсиятӣ 

Назарияи миллат ҳамчун шакли махсуси умумияти одамон барои аксари 

илмҳо ва фаҳмиши моҳияти падидаҳои миллӣ, ки дар таърихи муосири 

инсоният мавқеи муҳимро ишғол мекунанд, аҳамият дорад. Назарияи миллат 

- низоми донишҳои илмӣ дар бораи табиати сириштии умумияти миллии 

одамон, дар бораи таносуби он бо умумияти дигари иҷтимоӣ, дар бораи нақш 

ва ҷойгоҳи он дар ҳаёти ҷамъиятӣ.  

Олими лаҳистонӣ Ежи Охмански [212] чунин таърифи мафҳуми 

миллатро пешниҳод мекунад: «Миллат - умумияти таърихан шаклгирифта ва 

таѓйирёбандаи одамон бо сохтори гуногуни синфӣ ва мураккаб аст, ки дар 
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заминаи умумияти забон, сарзамин, ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд 

омадааст». Аммо миллатҳо баъди бартараф гардидани тафовутҳои синфӣ низ 

вақти муайяне  вуҷуд хоҳанд  дошт, аз ин рў, дар ин маврид мо таърифи 

умумии  мафҳуми «миллат»-ро ба даст намеорем. Аз ҷониби П.М.Рогачев ва 

М.А.Свердлин чунин таърифи мафҳуми «миллат» пешниҳод гардид: 

«Миллат» - умумияти таърихан шаклгирифтаи одамон, ки ба онҳо умумияти 

устувори ҳаёти хоҷагӣ (зимни мавҷудияти синфи коргар), ҳудуд, забон 

(махсусан, адабӣ), худшиносии мансубияти этникӣ, инчунин баъзе 

хусусиятҳои психология, анъанаҳои рӯзгор, фарҳанг ва муборизаи 

озодихоҳона хос мебошад [143]. Ба ақидаи муайян  кардани синфи коргар 

ҳамчун яке аз аломатҳои миллат эътироз накардан мумкин нест. Миллатҳо  

замоне,  ки тафовутҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа аз байн мераванд, вақте ки синфи 

коргар мавҷудияташро қатъ менамояд, вуҷуд хоҳанд дошт.  

Таҳлили дидгоҳҳои назариявӣ ба муаммои мазкур пешниҳоди чунин 

таърифро имкон медиҳад: миллат - гурӯҳи калони одамон, ки бо умумияти 

устувори забон, сарзамини этникӣ, худшиносии миллӣ ва ҷиҳатҳои махсуси 

миллии фарҳанг ва характер тафовут дорад. Агар масъалаи ягонагӣ ва фарқи 

миллатро бо типҳои этникии томиллатии умумияти одамон мавриди омўзиш 

қарор диҳем, ин имкон медиҳад, ки баъзе ҷанбаҳои нави назарияи миллат 

баррасӣ гарданд.  

Чунончи, С.И.Брук ва В.И.Козлов истилоҳи «умумияти этникӣ»-ро ба 

мафҳуми «халқ» ҳаммаъно мешуморанд. Мафҳуми «халқ», ба андешаи онҳо 

«хеле васеъ буда, тамоми навъҳои умумияти этникии одамонро фаро мегирад, 

ки дар замони ҳозир вуҷуд доранд: миллатҳо, халқиятҳо, гурӯҳҳои  қабилаҳои 

хеш» [31].  

Қайд бояд кард, ки истилоҳи «умумияти этникӣ» танҳо як маъно 

надорад. Бисёр вақт истилоҳи мазкур ҳамчун муродифи истилоҳи «халқ», ки 

аз дигарҳо бо маҷмӯи хусусиятҳои этникӣ тафовут дорад; дар баъзе мавридҳо 

он барои ифодаи монандии забон, ҳаёти маишӣ, анъанаҳои халқҳои гуногун 

истифода мешавад; севум, зери «таркиби этникии миллат» халқият ва 
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гурӯҳҳои этнографие дар назар дошта мешаванд, ки ба ҳайати миллати мазкур 

дохил шудаанд.  

Мафҳуми «халқ» ҳамчун категорияи ҷомеашиносӣ ва ҳам этнографӣ 

истифода мешавад. Ба сифати категорияи ҷомеашиносӣ он барои муайян 

кардани нақши халқ ҳамчун нерўи пешбарандаи таърих хизмат мекунад; халқ 

- маҷмӯи гурӯҳҳои иҷтимоии одамон, ки бо кӯшишҳои онҳо рушди ҷомеа дар 

марҳалаи мазкур амалӣ мегардад. Халқ ба сифати категорияи этнографӣ шакли 

муайяни коллективҳои этникӣ мебошад. Тавзеҳи мафҳуми «умумияти этникии 

одамон» мушкилоти зиёдро ба миён меорад. Он бояд ҳамон чизи умумиро 

инъикос намояд, ки ба қабила, халқ ва миллат хос мебошад. Ба андешаи мо, 

умумияти этникии одамон - низоми махсуси умумияти таърихии одамон, ки 

ба ҳамаи форматсияҳои ҷамъиятиву иқтисодӣ хос буда, бо умумияти забон, 

сарзамини этникӣ, робитаҳои иқтисодӣ, худшиносии этникӣ, ҷиҳатҳои хоси 

фарҳангу характер муайян мешавад. Категорияҳои «қабила», «халқият», 

«миллат» марҳалаҳои инкишофи умумияти этникии одамонро ифода 

мекунанд. Байни онҳо на танҳо тафовут, балки умумият низ вуҷуд дорад.  

Андешаҳо олимон оид ба типҳои умумияти этникӣ мухталифанд. 

Аксарияти муҳаққиқон имрӯз тарафдори чунин нуқтаи назар мебошанд, ки се 

типи таърихии умумияти этникӣ вуҷуд дорад: умумияти қавмию қабилавӣ; 

халқият; миллат. Тавсифи сохти ибтидоии ҷамъият бо ду типи таърихии 

паиҳам ивазшавандаи умумияти этникии одамон, эҳтимол, натиҷаи якхела 

шуморидани қавм ҳамчун ҳуҷайраи иҷтимоии ҷомеаи онвақта ва қабила - 

ҳамчун умумияти этникӣ мебошад. Б.Раҳимов дуруст қайд мекунад, ки қабила 

- «нахустин типи умумияти этникии одамон, қавм - шакли аввалини созмони 

иҷтимоии ҷомеа аст» [136]. Аммо нуктае раднашаванда аст, ки аллакай дар 

давраи сохти ибтидоии ҷамъият зертипҳои гуногуни умумияти этникӣ 

ташаккул ёфтаанд. Агар шакли типии ин умумият қабилаи алоҳида бо ҳудуд, 

забон, идҳои динӣ, маросимҳои мазҳабӣ, ҷойи умумии дафн бошад, дар 

баробари қабила ҳамчун умумияти этникӣ, қавми алоҳидае бо лаҳҷаи хос, 
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оташи қавмӣ, меросбарии номи авлодӣ ба сифати номи шахсӣ аз ҷониби 

кўҳансолтарин узви авлод вуҷуд дошта метавонист.  

Зимни баррасӣ гоҳе дарёфтан мумкин аст, ки қисми назарраси чунин 

иттиҳодҳо замоне қабилаи алоҳида бо забони худ, ҳудуд, маросимҳои мазҳабӣ 

буданд. Ин қабила дертар дар натиҷаи афзудани аҳолии он, ҳаракатҳои ҳудудӣ 

ва ғайра ба якчанд қабилаи хурд тақсим мешавад. Чунин иттиҳоди қабилаҳои 

хеш қадами нахустини ташкилшавии халқият буд. Чунончи, дар баъзе ҳолатҳо 

дар заминаи пошхўрии иттиҳодияҳо бевосита халқиятҳо ташаккул меёфтанд, 

ки дорои симои этникӣ буданд, дар дигар ҳолатҳо - халқҳое, ки то замони 

муайян ягон миллияти мушаххасро ифода намекарданд. Дертар ин халқҳо 

сифатҳои этникӣ касб намуда, ба ҳалқият табдил меёбанд.  

Худшиносии миллӣ ба миллат низ хос мебошад. Шубҳае нест, ки 

мафҳумҳое, монанди иқтисодиёт, фарҳанг, забон, сарзамин аз категорияҳои 

гуногунхарактери таърихӣ, иқтисодӣ, географӣ, лингвистӣ ҳамон вақт ба 

сифатҳои зиндаи миллат табдил меёбанд, ки бо бедоршавии ҳаёти миллӣ, 

инкишофи ҳаракатҳои миллӣ мунаввар гарданд. Ҳамаи ин ба ҷуз бедоршавии 

худшиносии миллӣ чизи дигаре нест. Худшиносии миллӣ пойдор аст, зеро 

худи миллат пойдор мебошад. Аммо ин пойдорӣ вайрон мешавад, агар миллат 

ба сифати миллат мавҷудияташро қатъ намояд. Худшиносии миллӣ «умумӣ» 

мебошад, зеро он дар тамоми аҳолӣ ё қариб ҳамаи аҳолие, ки миллатро ташкил 

менамояд, зоҳир мешавад. Худшиносии миллӣ маҳз ҳамон вақт ба нерўи 

тавонои пешбаранда табдил меёбад, ки дар оммаҳои васеъ ҳамчун дарки 

орзуву омоли миллӣ бедор мешавад, вақте ки «умумӣ» мегардад. Миллат 

танҳо ҳамон вақт миллати ҳақиқӣ мешавад, ки зери таъсири равандҳои 

иҷтимоиву иқтисодӣ муносибати фаъолонаи инсон ба миллат, яъне 

худшиносии миллӣ ташаккул меёбад. Бидуни он миллат берўҳ аст, ба 

истиқлолият, ҳаёти мустақилона, ҳаракати миллӣ, худмуайянкунии сиёсӣ 

қобил нест.  

Дар давраи тосармоядорӣ унсурҳои этнографии миллат - нажодӣ, забонӣ 

ва психологӣ ташаккул меёбанд. Дар ин бобат андешаҳо, ғояҳои файласуфон 
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ва педагогҳое гувоҳӣ медиҳанд, ки дар ҳудуди ҷомеаи феодалӣ ва сармоядорӣ 

зиндагӣ кардаанд. Шарл Монтескйе дар китоби хеш «Дар бораи рўҳи қонунҳо» 

гузариши падидаҳои психологӣ, мисли ифтихор ё шўҳратпарастиро ба 

ҷиҳатҳои характери миллӣ пайгирӣ менамояд. Даъватҳо барои дарки шаъну 

шарафи миллӣ дар таълифоти файласуф ва педагоги олмонӣ П.И.Горяев вуҷуд 

доранд, ки дар бораи ба ҳар як халқ хос будани «хислати миллӣ» андеша баён 

карда буд [40].  

Педагоги бузурги чех Я.А.Коменский ба эҳтироми миллати худ, 

инкишоф додани забони модарӣ таъкид менамуд. Дар «Дидактикаи бузург» ў 

арзиш ва аҳамияти забони модариро асоснок намуда, дар таълифоти дигараш 

аз хонандагон «илтиҷо» мекунад, ки хиради наслҳои гузаштаи ҳар як халқро 

бо забони худи он омўзанд [64].  

Дар асари барҷастаи худ «Маслиҳати умда оид ба ислоҳи корҳои 

инсонҳо» педагоги бузург барои дарёфти сарчашмаҳои худӣ даъват менамояд. 

Ў навиштааст: «То кай мо талабгори мактабҳо, китобҳо, истеъдодҳои бегона 

мемонем?...» Ё доимо ба мисли гадоёни солим аз халқҳои дигар асарчаҳо, 

китобакҳо, дастурчаҳоро илтимос карда мегирем… Чаро мо фақат дар чоҳҳои 

бегона об, лаззату нишот ё ягон кашфиёти камубеш мумтозро меҷӯем? Чаро 

мо сарчашмаҳои худро намекушоем? [63]. Метавон гуфт, ки Я.А.Коменский 

забони модарӣ ва мактабҳо ба забони модариро ҳамчун воситаи иттиҳоди 

миллии тамоми наврасони айни як халқ баррасӣ мекард.  

Муаммои ташаккули худшиносии миллӣ дар адабиёти педагогӣ инъикос 

ёфтааст. Дар ин замина, танҳо ғояҳои К.Д.Ушинскийро баррасӣ менамоем, ки 

халқиятро ҳамчун принсипи таълиму тарбия ифода карда буд. Дар таълифоташ 

ў ба алоқаманд кардани тарбияи насли наврас бо «рӯҳияи халқият» даъват  

намуда, қайд мекард, ки «тарбияи ҷамъиятӣ, ки дар инсон халқиятро тақвияту 

рушд бахшида,  дар айни замон ақлу худшиносии ӯро инкишоф медиҳад, ба 

рушди худшиносии халқ дар маҷмӯъ мусоидат мекунад, он ниҳонхонаҳои 

характери халқ бо нури идрок равшан намуда, ба тамоми таърихи он таъсири 

қавӣ мерасонад» [167]. К.Д.Ушинский масъалаи таъсири хусусияти ба худ 
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хоси миллиро ба тарбияи шахсият тадқиқ менамояд. Ӯ таъкид кардааст, ки 

махсусияти миллӣ сарчашмаест, ки бидуни муносибати эҳтиёткорона, ба ғайр 

аз гирифторӣ ба таназзул ва маҳв гардидан дар ҷисмҳои дигаре, ки 

махсусияташонро ҳифз намудаанд, чораи дигаре намемонад.   

Худшиносии миллӣ ду тараф - идеологӣ ва психологӣ дошта, ҳам дар 

сатҳи умумият дар маҷмӯъ, ва ҳам дар сатҳи шахсият амал мекунад [42]. 

Худшиносии умумияти этникӣ «ҳамчун воқеияти амалкунанда ҳамон вақт 

зуҳур меёбад, ки тавассути тафаккури одамони алоҳида аҳамият пайдо кунад. 

На танҳо пурра яксон шуморидани худшиносии умумияти этникӣ ва 

худшиносии шахсият, балки мутлақ шуморидани тафовути онҳо кори на он 

қадар дуруст мебуд» [28]. Объекти омӯзиши мушаххаси худшиносии миллӣ 

дар сатҳи шахсият инсон - намояндаи умумияти миллӣ ё аниқтараш, шахсият 

дар гурўҳ аст. Фарогирии маҷмўи арзишҳои фарҳанги миллии муайян ба 

худмуайянкунии шахсият, ки дар шароити мушаххаси иҷтимою этникӣ амал 

мекунад, мусоидат менамояд.  

Мафҳуми худшиносии миллӣ дорои мазмуни амиқ аст, зеро падидаи 

қонунист. Вобаста ба ин, мафҳуми худшиносии этникиро ба хотир бояд овард. 

Агар нақшаи марҳалавии инкишофи худшиносии этникиро, ки форматсияҳои 

гуногуни иҷтимоию иқтисодиро фаро мегирад, мавриди назар қарор диҳем, 

ҷанбаи миллӣ қисми худшиносии этникӣ мебошад. Агар сухан дар бораи 

худшиносии миллат ҳамчун организми этноиҷтимоӣ (ки тасаввурот оид ба 

параметрҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодии миллиро дар бар мегирад) равад, 

худшиносии миллӣ ҳамчун падидаи васеътар аз падидаи этникӣ тавсиф меёбад 

[30].  Дар адабиёти илмӣ анъанаи баробар истифода бурдани ин ду истилоҳ 

шакл гирифтааст, вақте ки сухан дар бораи этносҳои давраи пайдоиши миллат 

меравад; дуруст аст, ки дар тадқиқоти мо истилоҳи «худшиносии миллӣ» 

бартарӣ дорад, зеро дар байни миллатҳои алоҳида ё халқҳо гурўҳҳои этникӣ 

вуҷуд доранд. Мафҳуми худшиносии миллӣ метавонад ба ду маъно истифода 

шавад: васеъ ва маҳдуд, яъне дар сатҳи кишвар ва як миллат. Ба маънои дувум 

он ба мафҳуми худшиносии этникӣ мутобиқ аст.   
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Дар адабиёти илмӣ ба ташаккул ва инкишофи худшиносии фардии 

миллӣ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мегардад. Теъдоди интишороте меафзояд, ки 

омилҳои рушди шахсият, ин ё он ҷиҳатҳои хусусиятҳои миллии онро инъикос 

менамоянд.  

Дар вақташ дуруст қайд гардида буд, ки «дар корҳои ба муаммои ҷомеа 

ва шахсият бахшидашуда ҷанбаи миллӣ одатан аз доираи назари муҳаққиқ 

берун мемонд, аз тарафи дигар, дар таълифоти сершумор оид ба масъалаи 

миллӣ муаммои шахсият ба таври махсус баррасӣ намегардид» [141,76].  

Таваҷҷуҳ ба масъалаи шахсият тасодуфӣ нест. Масъалаи моҳияти 

инсонро бидуни таҳлили нақши ҷанбаи миллӣ дар сохтори шахсият, мавқеи 

инсон дар ҳамбастагии мураккаби тамоми унсурҳои моддиву маънавии ҳаёти 

миллӣ муайян кардан ғайриимкон аст. Ҳар яке аз сифату ҷиҳатҳои типии 

инсон ҳамчун субъекти ҷамъиятӣ, аз он ҷумла, хусусиятҳои миллии ў бояд аз 

нигоҳи робитаҳои серпаҳлўи он бо ҷомеа, миллат, дар алоқамандӣ бо амалияи 

гуногунҷанбаи таърихӣ, ки ба дигаргунсозии мутараққии шаклҳои ҳаёти 

иҷтимоӣ ва миллӣ равона шудааст, таҳлил гарданд. А.Ф.Дашдамиров табиати 

худшиносии миллии шахсиятро таҳлил намуда, қайд мекунад, ки узви ин ё он 

умумият (синфӣ, иҷтимоӣ, миллӣ) эътироф намудани  худ ба худшиносии 

фард ҳамчун кирдорҳо, амалҳо, ангезаҳои рафтор, андешаҳо, ҳиссиёт, 

арзёбиҳо вобаста ба манфиатҳо, арзишҳову идеалҳои умумияти дахлдор дохил 

гардида, ба ҳамин васила худшиносии миллиро бо худшиносии томи шахсият 

айният мебахшад, ки этникӣ буда, «шинохти махсуси»  онро дар бар мегирад. 

Дар баробари ин, муҳаққиқ ба зарурати муайян кардани ҷойгоҳи худшиносии 

миллӣ, сарҳадҳои он «нисбат ба навъҳои дигари худшиносӣ дар сохтори 

ягонаи худшиносии шахсият» ишора карда, бо ҳамин восита онро ҳамчун 

унсури таркибии сохтори умумии шахсият муайян менамояд. Дар як маврид 

худшиносии этникӣ ҳамчун «аз ҷониби шахсият дарки махсуси фаъолияти 

ҳаётии худ» фаҳмида мешавад, дар мавриди дигар - «дарки мансубияти миллӣ 

аллакай худшиносии шахсият аст» [42,77].  
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М. Лутфуллоев қайд мекунад, ки ҷиҳати хоси худшиносии миллӣ ниҳоят 

устувор будани он аст. Худшиносии миллӣ - яке аз лаҳзаҳои устувортарини 

худшиносии шахсият буда, «Бо тағйирёбии мавқеи ҷамъиятии шахсият дарки 

ҷойи худ дар ҳаёт низ тағйир меёбад, аммо мансубияти миллӣ бетағйир 

мемонад. Инсон метавонад насаби худ, мансубияти партиявӣ ва ҳатто синфию 

иҷтимоияшро дигар намояд, аммо мансубияти миллии як маротиба пайдошуда 

наметавонад тағйир ёбад» [98].   

Одамон дар ҳама гуна ҷомеа, ҳамчун объектҳои иҷтимоии таърих дар 

доираи умумиятҳои муайяну мушаххас амал мекунанд, ки аз низоми онҳо 

сохтори иҷтимоии ҷомеа фароҳам меояд. Ҳар як инсон худро ҳамчун қисми 

умумияти муайяне дарк мекунад.  

Робитаҳои шахсият бо миллат аз ҷониби як қатор муаллифон дар се 

ҷанба баррасӣ шудаанд: тавассути низоми омилҳое, ки миллатро ҳамчун 

умумияти устувору таърихии иҷтимоӣ-этникӣ ба вуҷуд меоранд; тавассути 

низоми умумияту гурўҳҳои иҷтимоӣ, ки сохтори иҷтимоии миллатро ҳамчун 

ҷанбаи иҷтимоию синфӣ ташкил медиҳанд; аз лиҳози фарҳанги миллӣ ҳамчун 

ҷанбаи маънавию идеологӣ, иҷтимоию психологӣ. Зимнан дар назар дошта 

мешавад, ки ҷиҳатҳои объективии иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, этникӣ, забонии 

ҳастии миллии шахсият ба он тариқи ҳаёти маънавӣ, фарҳанг, психологияи 

миллат дохил мегарданд [140].   

Фарҳангу рўзгори миллӣ, психологияи миллӣ  маҳз ҳамон омилҳое 

мебошанд, ки дар шахсият асари миллиятро мегузоранд, шахсият дар худ 

миллиятро дар шакли фарҳанги миллии азхудшуда низ таҷассум менамояд. Аз 

ин ҷо масъалаи шахсият ҳамчун субъекти ҳаёти маънавии миллат, худшиносӣ 

ва психологияи миллӣ ба миён меояд.  

В.И.Козлов зери худшиносии миллӣ «дарки мансубият ба халқи муайян, 

ки аз ҷумла, дар истифода гардидани номи ягонаи халқи худ аз  ҷониби 

гурўҳҳои одамон зоҳир шуда, дар раванди зиндагии тўлонии якҷояи онҳо зери 

таъсири як қатор омилҳо ба вуҷуд меояд» [60]. Ба ақидаи Ю.В.Бромлей барои 

бурда расонидани худшиносии миллӣ танҳо ба дарки мансубияти миллӣ асосе 
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вуҷуд надорад, зеро «худшиносӣ аз ҷониби инсон дарк шудани амалҳо, 

ҳиссиёт, андешаҳо, ангезаҳои рафтор аст» [29].  Б.Х.Юлдашбаев қайд мекунад, 

ки худшиносии миллӣ «ҳиссиёт ва хоҳишҳои халқ ҳамчун умумияти этникӣ ва 

намояндагони он аст, яъне: аз ҷониби одамони халқ ё миллати мазкур бештар 

ё возеҳ дарк гардидани он амри воқеъ, ки онҳо маҳз ба ҳамин, на ин ки ба дигар 

умумияти милливу сиёсӣ - халқият, миллат, давлати миллӣ мансубанд…» 

[204]. Онҳо худшиносии миллиро ҳамчун падидае, ки ба фаҳамидани моҳияти 

миллати худ нигаронида шудааст, баррасӣ намуда, зимнан ба муносибатҳои 

байни миллатҳо алоқаманд будани онро ба назар намегиранд. Чунин тамоюл 

дар таълифоти А.Г.Агаев мушоҳида мешавад. «Худшиносии миллӣ, - 

менависад ў, - муносибати инсон ба миллат аст» [5,103].   

Баррасии худшиносии миллиро ҳамчун муносибат дуруст эътироф 

намудан мумкин аст, зеро заминаи ҳар як падидаи маънавӣ ягон муносибат 

аст. Дар баробари ин, маҳдуд намудани худшиносии миллӣ танҳо бо чорчўбаи 

муносибат ба миллати худ эътимоднок наменамояд. Аён аст, ки инсон 

мансубияташро ба миллати мазкур бидуни муносибат бо одамони миллати 

дигар дарк карда наметавонад.  

Худшиносии миллиро танҳо ҳамчун раванди дутарафаи ягона муаррифӣ 

метавон кард. Дидгоҳе дуруст ба назар мерасад, ки онро ҳамчун дарки 

характери умумияти «худиҳо» ва «бегонаҳо» баррасӣ менамояд. Чунин 

муносибат дар таълифоти А.О.Бороноев, С.Т.Калтахчян, И.С.Кон, 

Б.Ф.Поршнев, Г.Т.Тавадов инъикос ёфтааст.  

Дидгоҳҳои гуногун оид ба маънидоди мафҳуми худшиносии миллии 

шахсиятро ҷамъбаст намуда, чунин мешуморем, ки он инъикоси субъективии 

омилҳои миллии ба таври объективӣ вуҷуддоштаи ҷомеа мебошад, ки дар 

шинохтани худ ҳамчун намояндаи миллати муайян, дарки умумият бо аъзои 

дигари этноси мазкур ва тафовутҳо аз этносҳои дигар; фаҳмиши вобастагии 

мутақобил ва умумияти гузаштаи таърихӣ, анъанаҳо, фарҳанги халқи худ; 

шавқу рағбати густурда ва эҳтиром ба таърихи миллати худ, ба инкишофи 

забон, адабиёт, санъат, афкори миллӣ; кўшиш барои ҳимояи манфиатҳои 
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миллӣ, иттифоқу худмуайянкунии миллию сиёсӣ, барои пешрафти иқтисодии 

миллат зоҳир мегардад.  

Дарки умумият тариқи фаҳмидани манфиатҳои миллати хеш, мавқеи он 

дар низоми муносибатҳои байни миллатҳо, гузашта, ҳозира ва ояндаи он, 

тариқи ихлосмандӣ ба арзишҳои миллӣ - ҳудуд, забон, фарҳанг амалӣ 

мегардад. Танҳо тариқи худшиносӣ арзёбии умумӣ ва фардӣ, мавқеи иҷтимоӣ, 

муносибати фаъолонаи шахсият ҳам ба умумияти иҷтимоию этникии хеш, ҳам 

ба умумиятҳои дигар ҳосил мешавад. Аммо зери худшиносии миллӣ 

нисбатдиҳии одии худро ба ин ё он миллат фаҳмидан нашояд. Он ташкилаи 

мураккаби сохториест, ки ҳам тасаввурот дар бораи ҳудуд, фарҳанг, забон, 

гузаштаи таърихӣ, ҳам силсилаи ақидаҳо, тасаввурот, идеалҳо, донишҳо ва 

меъёрҳоро дар бар мегирад, ки бо кулли ҳастии миллӣ таъйин мешавад [186].   

Масъалаи сохтори худшиносии миллӣ дар таълифоти файласуфон 

А.Г.Агаев, С.М.Арутюнян, О.А.Бороноев, С.Т.Калтахчян, К.Н.Хабибулин, 

таърихшиносон - Ю.В.Бромлей В.И.Козлов, И.И.Потехин мавқеи муҳимро 

ишғол менамояд. Аммо байни дидгоҳҳои фалсафӣ ва таърихӣ зимни баррасии 

сохтори худшиносии миллӣ тафовутҳои зиёде дарёфт мешаванд [6].   

Дар адабиёти таърихӣ тамоюли маҳдуд намудани унсурҳои сохтор бо 

падидаҳои шуури муқаррарӣ, ки худро дар сатҳи психологияи ҷамъиятӣ ва 

миллӣ зоҳир мекунанд, ба назар мерасад. Ин нуқтаи назарро олими тоҷик 

Т.Атахонов дар китобаш «Очеркҳои афкори педагогӣ» баён намудааст. Ў 

чунин мешуморад, ки худшиносии миллӣ «дарки мансубияти этникӣ 

(миллӣ)…, андешаҳои аъзои этнос оид ба характери амалиёти умумияти худ, 

сифатҳо ва ҷиҳатҳои арзандаи он, ба истилоҳ қолабҳои этникӣ»-ро дар бар 

мегирад. Ин андешаҳо бо тасаввурот дар бораи этносҳои дигар, пеш аз ҳама, 

қолабҳои дахлдор робитаи зич доранд. Аммо муаллиф бар зидди ворид 

намудани ҷузъҳои муносибат ба умумиятҳои этникии дигар ба сохтори 

худшиносии миллӣ мебарояд [13]. 

Муаллифони зиёде ин дидгоҳро дастгирӣ намекунанд. Аз ҷумла, 

К.Н.Хабибуллин менависад: «Истисно намудани муносибатдорӣ аз шумори 
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унсурҳои сохтор метавонад боиси аз байн рафтани худи падидаи худшиносии 

миллӣ гардад» [174,83]. Таърифи сохтори худшиносии миллӣ, ки дар адабиёти 

фалсафӣ пешниҳод гардидааст, бештар асоснок ба назар мерасад. Масалан, 

С.М.Арутюнян пешниҳод намуд, ки ба сохтори худшиносии миллӣ фаҳмиши 

мансубияти миллӣ, ихлос ба арзишҳои миллӣ, кўшиш барои мустақилияти 

давлатӣ, ватанпарастӣ дохил карда шаванд. С.Т.Калтахчян ин унсурҳоро дақиқ 

намуд ва бо дохил намудани «ҳисси ифтихор ва шаъну шараф, дарки ягонагӣ 

бо муборизаи миллӣ-озодкунанда» ба сохтори худшиносии миллӣ онҳоро 

пурра кард [55,270]. П.М.Рогачев ва М.А.Свердлин унсури охиринро ҳамчун 

шинохтани «умумияти манфиатҳо дар муборизаи озодкунанда» ифода 

намудаанд [142,61]. Б.А.Шувалов қайд мекунад, ки сохтори худшиносии 

миллии шахсият дар баробари хусусияту нишонаҳои айниятдиҳии этникӣ, 

дарки мансубияти миллии худ «як қатор дидгоҳҳо, тасаввурот, донишҳо, 

идеалҳо, мақсадҳо, тамоюл, меъёрҳои бо тамоми ҳастии миллӣ 

муқарраршавандаро, ки ҷанбаи барҷастаи идеологиро касб менамоянд», дар 

бар мегирад [19,312]. Ба андешаи С.Нурматов «худшиносии миллӣ ташкилаи 

сохторӣ, ки аз: а) идрок дар шакли ғояҳои миллӣ; б) ҳиссиёти миллӣ - ҳисси 

дилбастагӣ ба зодгоҳ, ҳиссиёти ифтихори миллӣ, шаъну шараф ва ғ.; ва 

ниҳоят, в) дарки мансубияти миллӣ» фароҳам омадааст [121,16].  

Дар адабиёти фалсафӣ тамоюли баррасӣ намудани худшиносии миллӣ 

танҳо ҳамчун падидаи иҷтимою таърихӣ бартарӣ дорад. Бидуни ба ҳисоб 

гирифтани ин ҷанбаи муҳим тадқиқи сохтори метавонад нопурра сурат гирад.  

Ба зарурати омўзиши иҷтимоию психологии худшиносии миллӣ 

М.С.Джунусов, С.Т.Калтахчян ва дигарон диққат додаанд. Чунончи, 

М.С.Джунусов таъкид менамояд, ки «худшиносии миллӣ - «механизми» аз 

тарафи инсон дарк гардидани мансубияти миллӣ, аз насл ба насли дигар 

интиқол ёфтани характери миллӣ, ҳиссиёти миллӣ, анъанаҳои миллӣ» 

мебошад. Дар баробари ин, мавсуф қайд менамояд, ки он ҳамчун «феномени 

иҷтимоию психологӣ» амал мекунад [44,11]. Дар ин замина нуктаҳои ҷолиб 

дар китоби А.Г.Спиркин «Шуур ва худшиносӣ» баён шуда, методикаи фарқ 
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кардани худшиносии миллӣ вобаста ба сатҳи инкишофи психикӣ пешниҳод 

гардидааст [158].   

Дар марҳалаи ҳозира тадқиқоти муштараки файласуфон ва психологҳо 

имкон доданд, ки муаммои худшиносии миллӣ амиқтар коркард шуда, сохтори 

он дақиқ гардад. Онҳо нишон доданд, ки он ташкилаи мураккаби сохторӣ буда, 

унсурҳоеро, аз қабили ҳаммонандии миллӣ; тасаввурот дар бораи ҷиҳатҳои 

типии умумияти худ, сифатҳои он ҳамчун чизи том; автостереотипҳо, 

тасаввурот оид ба умумияти гузаштаи таърихии халқ; умумияти ҳудуд (зодгоҳ, 

сарзамин), дар шароити муайяни таърихӣ оид ба умумияти давлатӣ дар бар 

мегирад [11]. Унсурҳои мустақили худшиносии миллӣ ҳамчунин муносибати 

бошууронаи мардум ба арзишҳои маънавии миллат, дастоварду комёбиҳои он, 

дарки манфиатҳои миллӣ эътироф шудаанд.  

Ба андешаи мо, ин дидгоҳи беҳтарин нисбат ба ҳалли муаммои сохтори 

худшиносии миллӣ мебошад, зеро дар радифи унсурҳои муҳим тасаввурот оид 

ба ҳудуд, фарҳанг, забон, гузаштаи таърих муқаррар гардида, ба донишҳо ва 

назари мардум ба таърихи миллати худ, ба ҳамаи чизҳои ба ҳаёти моддиву 

маънавии он таваҷҷуҳ зоҳир мегардад, ки дар гузашта реша дошта, дар 

унсурҳои имрўзаи Ватан вуҷуд доранд.  

Аз тадқиқоти муосир бармеояд, ки унсурҳои сохтории худшиносии 

миллӣ дар ҳамбастагии мураккаб қарор дошта, дар ташаккули он нақши аз 

лиҳози аҳамият гуногунро мебозанд. Дар байни онҳо унсурҳое ҳастанд, ки 

характери устувор дошта, ба тағйироти иҷтимоиву сиёсӣ камтар дучор 

гардида, вобаста ба нақши иҷтимоиву сиёсӣ ва мавқеи ифодагарони он 

дигаргун мешаванд.  

Яке аз унсурҳои устувори сохтори худшиносии миллӣ аз тарафи инсон 

дарк шудани этногенези худ мебошад. Зимнан мансубият ба этноси муайян аз 

рўйи мундариҷа объективист ва аз рўзи тавлиди инсон вуҷуд дорад, ки имкон 

медиҳад, то ҳангоми ҷавоб додан ба савол оид ба миллаташ, инсон бечуну чаро 

ба баромади этникиаш рўй оварад. Фикри мансубият ба этноси мазкур, ки дар 
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ҳиссиёт дарк гардида, устувор шудааст, инсонро дар давоми умраш ҳамроҳӣ 

мекунад.  

Унсурҳои боқимондаи сохтории худшиносии миллӣ - муҳаббат ба 

зодгоҳ, таърих ва фарҳанги халқи худ, ходимону намояндагони барҷастаи он, 

эҳтиром ба анъанаҳо, оину маросиҳои миллӣ, ихлосмандӣ ба забони модарӣ - 

метавонанд тағйир пазиранд, баъзеи онҳо метавонанд тамоман вуҷуд надошта 

бошанд.  

Зимни баррасии масъалаҳои худшиносии миллӣ дуруст муайян кардани 

индикаторҳои он муҳим аст. Аломатҳои хосе, ки аз рўйи онҳо инсон 

мансубияти этникиашро метавонад дарк намояд, ба андешаи мо, навъҳои 

зерини худшиносии гурўҳӣ мебошанд: а) эҳсоси Ватани ягона; б) мавҷудияти 

пайвандҳои хешутаборӣ; в) истифодаи забони модарӣ; г) муносибат ба 

анъанаҳои таърихӣ, фарҳанги моддиву маънавии халқ; д) донистани 

хусусиятҳои антропологии этноси худ ва номҳои ба он хос.  

Ҳар як инсон намояндаи халқи худ, соҳиби маҷмўи бузурги хусусиятҳои 

этникии он мебошад. Ин хусусиятҳоро инсон асосан ҳанўз дар давраи бачагӣ 

аз волидайн, калонсолони дигар, ҳамсолон қабул мекунад. Дар ниҳояти кор, 

мансубияти инсон ба ин ё он халқ бо тарбияву таълим муайян мегардад, ки дар 

раванди он ба инсон ҷиҳатҳои муҳити этникӣ ва полиэтникие, ки ў афтодааст, 

талқин мегарданд.  

Ҳамин тавр, вазифаи мубрами раванди таълим ташаккули худшиносии 

миллии шахсият мебошад. Зимнан ин раванд бояд дар синни барвақт оғоз ёбад. 

Воситаи муҳимтарини иҷрои ин вазифа омўзиш, барқарорсозӣ ва дар раванди 

тарбиявии мактаб ҷорӣ намудани анъанаҳои халқӣ, аз он ҷумла, тоҷикӣ, 

фаҳмиши нақши мусбати онҳо дар ташаккули худшиносии миллии шахсият 

мебошад. Инъикоси пурратари ин нуктаҳо дар педагогикаи халқӣ анҷом ёфта, 

аз ҷониби этнопедагогика омўхта мешавад. Он барои бунёди низомҳои 

минтақавию миллии тарбия, ки бояд омилҳои этникӣ ва хусусиятҳои 

инкишофи шахсиятро ба ҳисоб гиранд, ҳамчун замина хизмат карда 

метавонанд.  
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Нуктаҳои зикршуда имкон медиҳанд, ки хулосаҳои зерин бароварда 

шаванд:  

- худшиносии миллии шахсият - инъикоси субъективии омилҳои миллии 

объективии ҳаёти ҷомеа, ки дар шинохтани худ ҳамчун намояндаи миллати 

муайян, дар идроки  ягонагӣ бо аъзои дигари  этноси мазкур ва  тафовутҳо аз 

этносҳои дигар; фаҳмиши вобастагии тарафайн ва умумияти гузаштаи 

таърихӣ, анъанаҳо, фарҳанги халқи хеш; таваҷҷуҳ ва эҳтиром ба таърихи 

миллати хеш, ба инкишофи забон, адабиёт, санъати миллӣ афкори ҷамъиятии 

миллат; кўшиши ҳимояи манфиатҳои миллӣ, иттифоқу худмуайянкунии 

миллию сиёсӣ, пешрафти иҷтимоию иқтисодии миллат зоҳир мегардад;  

- худшиносии миллӣ, ки унсури таркибии сохтори шахсият мебошад, дар 

заминаи фарогирии забон, меъёрҳо ва анъанаҳо, таъриху фарҳанги халқ 

ташаккул ёфта, ба падидаи ҳаёти маънавии шахсият табдил меёбад ва ба 

сифати танзимкунандаи ботинии рафтор амал мекунад.  

Дар фасли дигар омилҳои субъективӣ ва объективие баррасӣ мешаванд, 

ки ба ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол мусоидат 

менамоянд. 

 

1.3.Нақш ва аҳамияти  асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар тарбияи худшиносии миллии насли наврас ва ҷавонон 

Шахсияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарвоқеъ барои 

кулли ҷомеа, бахусус наврасон ва ҷавонон мояи ифтихор ва намунаи ибрат аст. 

Зеро Ҷаноби Олӣ маҳз дар лаҳзае вориди арсаи сиёсат гардиданд, ки Ватани 

маҳбуби мо- Тоҷикистон дар оғўши дарёи хун буда, дар роҳи порашавӣ қарор 

дошт. Сарвари тозаинтихоби кишвар дар ҳамон лаҳзаи нахустин, ки ба ҳайси 

Раиси Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда буданд, чунин  қавл 

доданд: «Ман ба Шумо сулҳ меоварам». Воқеан, дар натиҷаи заҳматҳои 
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сангину шабонарӯзӣ, ҷони худро  зери хатар гузошта, барои расидан ба сулҳу 

оромӣ, Ваҳдати миллии тоҷикон кӯшиши хеле зиёд ба харҷ доданд.  

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз расидан ба мақсади олии хеш, ки 

таъмини сулҳи деринтизор ва якпорчагии Тоҷикистон буд, барои тақвият 

бахшидан ба ин арзишҳои олӣ камари ҳиммат бастанд, зеро барои Сарвари 

давлат хеле рўшан буд, ки то чӣ андоза ин сулҳ барои мардуми азияткашида 

зарур аст. Ба ин мақсад ҳанўз соли 1998 китоби пурмуҳтавои худ «Ҷавонон - 

ояндаи миллат»-ро манзури аҳли назар намуданд, ки дар он муҳимтарин 

нуктаҳои сиёсати давлатии ҷавонон, мавқею мақоми онҳо дар ҷомеа ва 

муҳимтар аз ҳама, дар дасти ҷавонон будани ояндаи давлат ба таъкид омада 

буд [140]. 

Қобили таззаккур аст,ки аз лаҳзаи нахустини фаъолият ҳамчун Сарвари 

давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон таваҷҷуҳи зиёде зоҳир намуда, 

барои ҳарчи бештар сафарбар намудани онҳо ба роҳи созандагиву бунёдкорӣ 

пайваста  кўшиш намуданд. Зеро ояндаи сарзамине, ки эшон бо як мушкилоти 

азим аз вартаи ҳалокат раҳоӣ бахшиданд, дар дасти ҷавонон мебошад, бинобар 

ин барои тарбияи онҳо дар руҳияи меҳанпарастӣ, худшиносӣ ва ҳуввияти 

миллӣ даъват ба амал меоранд. Бояд қайд намуд, ки таблиғи арзишҳои 

маънавии халқи тоҷик дар байни ҷавонон ҷиҳати ташаккули худшиносиву 

худогоҳии миллӣ аз таваҷҷуҳи хосаи Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад.Сарвари давлат ба ин маънӣ таъкид 

менамоянд: «Мо бояд аз умқи таърих шўъла бардорем, на ин ки хокистар». 

Таърихи ниёгони мо пур аз саҳифаҳои қаҳрамонӣ буда, дар натиҷаи мутолиаи 

онҳо ҷавонон нисбати Ватан-Модар нигоҳи дигар пайдо карда, кўшиш ба харҷ 

медиҳанд, ки номбардори гузаштагони хеш бошанд [199]. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар суханрониҳои худ 

таъкид сохтаанд, ки «Ҷавонон бояд номбардори ниёгони хирадманд, 

сулҳпарвар, эҷодкор ва баору номуси хеш бошанд». Моҳияти ин гуфтаи 

Пешвои миллат ба хотири ҷалб намудани ҷавонон ба маърифати арзишҳои 
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таърихӣ ва фарҳангии ниёгон зуҳур  меёбад, зеро таърих инсонро ба роҳи 

созандагиву бунёдкорӣ, ватандўстиву масъулиятшиносӣ ҳидоят менамояд. 

Мақоми асарҳои пурарзиши  Пешвои миллат, алалхусус «Тоҷикон дар 

оинаи таърих», «Тоҷикистон дар остонаи фардо», «Ҷавонон- ояндаи миллат», 

«Тоҷикон дар оинаи таърих, Аз Ориён то Сомониён», «Истиқлолият неъмати 

бебаҳост», «Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ», 

«Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат», «Сарнавишти миллати 

соҳибтамаддун», «Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо», «Чеҳраҳои 

мондагор»: дар тарбияи наврасону ҷавонон ва баланд бардоштани сатҳи 

маърифату маънавияти онҳо нақши бориз дорад. Ҳар як хонанда бояд кўшиш 

ба харҷ диҳад, то барои бунёди ҷомеаи мутамаддин  саҳмгузор бошад, амалеро 

ба иҷро расонад, ки ба нафъи миллату давлат ва ояндаи дурахшони Ватани 

азизамон бошад, зеро Пешвои миллат  дар асарҳои бунёдии худ хислатҳои 

ҳамидаи инсониро тарғиб  намуда, ҳамеша манфиати ҷомеа ва давлатро аз 

манфиатҳои шахсию гурӯҳӣ боло гузоштаанд. Дар силсилаи асарҳои «Тоҷикон 

дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён» Сарвари давлат таърихи миллати 

куҳанбунёди тоҷиконро аз назари таҳқиқ гузаронида, пиромуни ҳаёт ва 

фаъолияти фарзандони диловари онҳо аз замони қадим то ташаккулёбии халқи 

тоҷик маълумоти пурарзиш ва мӯътамад додаанд 

[194,195,196,197,198,199,200]. 

Аҳамияти ин асар дар ҷодаи баланд бардоштани худшиносии миллӣ ва 

бедор намудани ҳисси масъулиятшиносӣ дар назди халқу Ватан беназир аст. 

Омӯзиши ин асарҳо, хусусан, ба насли наврас ва ҷавонон, ки бунёдгарони 

фардои давлат ва миллати худ  ҳастанд, таъсири амиқ мегузорад, зеро дар онҳо 

корномаҳои қаҳрамононаи Шерак, малика Томирис, сарлашкар Спитамен, 

хиради Бузургмеҳр, неҳзати Абӯмуслим ва дигар саҳифаҳои таъсирбахш 

воқеъбинона инъикос ёфтаанд, ки дар натиҷаи мутолиа ва шиносоӣ бо онҳо 

дар ниҳоди ҳар як хонанда хислатҳои неки ҳар як қаҳрамон тавлид мегардад 

ва ба нафъи ҷомеа хидмат менамояд. Тавре ки медонем, ҷомеа  аз одамон 

иборат аст, дар ҷомеа ҳар қадар ки инсонҳои нек, масъулиятшинос ва  
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худшиносу  меҳанпараст бештар бошанд, он ҳамон андоза солим гардида, 

суръати рушди он меафзояд. Асари тозаи Президенти кишвар Эмомалӣ 

Раҳмон «Чеҳраҳои мондагор» роҷеъ ба ҳаёт ва фаъолияти қаҳрамононаи бисту 

панҷ нафар чеҳраи намоёни таърихи Ватан иттилои  хуб медиҳад. Хонанда дар 

ҷараёни мутолиаи асари мазкур имкон пайдо мекунад, ки доир ба шахсиятҳои 

варзида ва нобиғаи давр, ба монанди Куруши Кабир, Зардушт, Муҳаммад (с), 

Имоми Аъзам, Абўабдуллоҳ Рӯдакӣ, Мир Сайид Алии Хамадонӣ, Камоли 

Хуҷандӣ, Бобоҷон Ғафуров, Сотим Улуғзода ва дигарон маълумот пайдо 

намояд ва аз хислатҳои ҳамидаи онҳо ибрат гирифта, зиндагии шоиста намояд 

[202]. 

Инсоне, ки аз таърихи ниёгони худ вуқуфи комил дорад, метавонад 

вазъи зуд тағйирёбандаи ҷаҳони имрўзаро чунон ки бояд, дарк намояд, 

ояндаро тасаввур созад. Мақсади Сарвари хирадманди мо низ ҳамин аст, ки 

ҷавонон бояд худогоҳ бошанд, дар ҷаҳони пурталотум мавқеи устувори 

шаҳрвандии худро нигоҳ дошта, дар пешрафту шукуфоӣ, ободӣ ва суботи 

мамлакат саҳмгузор бошанд. Зеро пажӯҳишҳо муайян намудаанд, ки бештари 

ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва ҷудоихоҳӣ шомилшудагон сатҳи пасти  

маърифат доранд. Пас, ҷавонон ва тамоми қишрҳои ҷомеаро зарур аст, ки аз 

асарҳои ҳикматбори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат огаҳ 

бошанд, онҳоро амиқ омӯзанд, зеро дар онҳо аз таърихи куҳанбунёди миллати 

тоҷик то соҳиб гаштан ба давлати соҳибистиқлол ва рушди минбаъдаи кишвар 

маълумотҳои арзишманд ва тозаву эътимодбахш  манзур гардидаанд. 

Осори арзишманди Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари арзиши хуби  илмиву 

адабӣ ва таърихӣ доштан аз нигоҳи  тарбияи ҷавонон низ пурманфиат маҳсуб 

меёбанд. Алалхусус, асарҳои таърихии Пешвои миллат пиромуни таърихи 

тамаддун, забон ва чеҳраҳои  мондагори таърихӣ дар тарбияи насли наврас 

ва ҷавонон нақши басо муҳим ва бориз доранд. 

Яке аз ин гуна асарҳо «Тоҷикон дар оинаи таърих [195].  Аз Ориён то 

Сомониён» мебошад, ки дар он таъриху тамаддуни ниёгони ориёии мо то 
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истилои араб дар заминаи манбаъҳои боэътимоди таърихӣ ва пажӯҳишҳои 

пурмуҳтаво ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Асар фарогири масоили 

таърихи сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии қавми ориёинажоди Осиёи 

Марказӣ дар робита бо таърихи тамоми эрониён мебошад. Дар ин пажӯҳиши 

хеле судманд масъалаҳои ташаккули халқиятҳои ориёӣ, густариши 

тамаддуни онҳо, падид омадани давлатҳои тавоною мутамарказ  ва нақши 

аҷдодони мо дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ бо назари тоза ва дар заминаи 

дастовардҳои навтарини илмӣ матраҳ гардидаанд. 

Пешвои муаззами миллат дар тарбияи ҷавонон, ки ояндаи миллат ба 

ахлоқ ва донишу маърифати  онҳо сахт марбут аст, омӯзиши таърихи 

ниёгонро яке аз рукнҳои муҳими расидан ба ин матлаб медонанд: «Мо ба 

гузашта ба хотири парастиши содалавҳонаи ниёгон не, балки барои тақвияти 

рӯҳи созандагӣ, бузургдошти хотираи нахустаҷдоди роҳкушои мо, ки дар 

дарозои таърих ба ақидаҳои наву созанда, ба дастовардҳои бузургу ғайриодӣ 

ноил гаштаанд, рӯй меоварем. Охир як сарчашмаи воқеии худшиносии 

миллӣ, қабл аз ҳама, бунёди давлати соҳибистиқлол, ваҳдати миллӣ, рӯй 

овардан ба гузаштаи пурифтихор, ҳифзи тамаддуну мероси фарҳангии 

ниёгон ва поси хотири шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги миллат 

мебошад. Воқеан, мактаби худшиносӣ, истиқлолият ва давлату давлатдории 

миллӣ баробари чандин омилҳои объективию субъективӣ боз як омӯзгори 

хеле сахтгиру нуктасанҷ дорад, ки онро таърих меноманд. Сабақҳои 

ибратомӯзи таърих роҳи гузаштаву имрӯзу ояндаро пешорӯи мо қарор дода, 

чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохтҳои силсилаи давлату давлатдории 

тоҷиконро бароямон мекушояд. Пешвои муаззами миллат сарчашмаи ноби 

тарбияро дар омӯзиши ҳамаҷонибаи таърих аз ҷониби насли муосир 

медонанд. Махсусан, арҷгузорӣ ба корномаи аҷдодони сарафроз ва 

шарафманд, эҳсоси масъулият дар ҳифзи мероси моддию маънавии 

гузаштагон, истифода аз таҷрибаи таърихии ниёгон имкон фароҳам меорад, 

ки дар табиати наврасону ҷавонон баробари худшиносии миллӣ ахлоқи 

ҳамида, ки хоси гузаштагони мо буд, шакл гирад ва ривоҷ ёбад. 
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Пешвои миллат комилан дуруст тазаккур медиҳанд, ки дар камолоти 

инсон ва ҷомеа донистани таърихи гузашта аҳамияти аввалиндараҷа дошта, 

дар ташаккули андеша ва тафаккури пешқадам мусоидат менамояд. Масалан, 

барои ҷавонони имрӯза донистани он, ки гузаштагони бонангу номуси онҳо 

дар ҳама гуна ҳолатҳои тоқатфарсо, ҳатто таҳти тасарруфи дигар давлату 

халқият буданашон волоияти забону фарҳангашонро пос медоштанд ва 

намегузоштанд, ки гавҳари ноби илму адаб ба дасти душманони миллат 

афтад, хеле зарур аст.  

Лозим ба таъкид аст,ки омӯзиши ҳақиқати таърихӣ ҷавонони моро аз 

бегонапарастӣ, инкори хидматҳои падарону модарон, беэътиборӣ ба 

равандҳои пешқадами ҷомеа бозмедорад ва дар тинати онҳо эҳтиром ва 

сипосмандиро нисбат ба ашхоси ватанхоҳу ватандӯст бедор месозад. Ба 

ибораи дигар, надонистани таърих инсонро аз аслаш дур месозад ва ӯ 

наметавонад ба ҷараёнҳои рӯзгор мунсифона баҳо диҳад. Назари нек, 

муҳаббати том ва самимияти комиле, ки Пешвои миллат нисбат ба таърихи 

халқи тоҷик доранд, ибрати бузургест ба ҷавонони имрӯза.  

Пешвои миллат дар китоби мазкур ба масъалаҳои муҳими таърихӣ даст 

зада, аз он ёдовар мешаванд, ки аҷдодони мо бо ҳунару санъати амалии волои 

худ шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо намудаанд. Дар ин бора бозёфти Хазинаи 

Амударё, ҳафриёти бостоншиносӣ дар Қалъаи Мир, Қайқубодшоҳ, Тахти 

Қубод, Тахти Сангин ва дигар минтақаҳо шаҳодат медиҳанд, ки на танҳо 

пиромуни сатҳи рушди маданияти моддӣ, балки роҷеъ ба маданияти маънавӣ 

ва андешаи иҷтимоии аҷдодонамон низ маълумоти арзишманде медиҳанд. 

Ин ишорат ва ибрат ба ҷавонон аст, ки дар таърихи инсоният танҳо ҳунар ва 

илм меъёр ва маҳаки арзишҳои мавҷудияти ӯст. Яъне мо, барандагони мероси 

пурбаҳои ниёгон худ низ бояд ҳунарманд, донишманд ва эҷодкор бошем 

[199]. 

Таваҷҷуҳи Сарвари кишвар ба китоби диниву ахлоқӣ, қомусномаи 

ниёгон - «Авасто», ки ҳамчун қадимтарин ва мукаммалтарин сарчашмаи 

хаттии ниёгони мо пазируфта шудаасту ҷавҳари онро “пиндори нек, гуфтори 
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нек ва рафтори нек” ташкил медиҳад, махсус аст. Зеро хуб донистани ин 

китоб барои имрӯзиён хеле муҳим буда, он сарчашмаи мӯътамади ахлоқи 

ҳамидаи ҷомеа мебошад. Пешвои миллат ҳамчун муаррихи нуктасанҷ зикр 

менамоянд, ки «Авасто» дар зиндагии ҳамарӯзаи аҷдодони мо ҳамчун 

раҳнамои муҳим барои тамоми табақаҳои ҷомеа - кишоварзон, ҳунармандону 

косибон, сарлашкарону сипоҳиён, подшоҳону тоҷварон ва мубадону коҳинон 

хизмати арзандаро иҷро мекард.  

Ба андешаи комилан саҳеҳи Пешвои миллат, маҳз мазмуну мундариҷаи 

баланд, арзиши тарбиявиву ахлоқии ин китоб буд, ки новобаста аз 

беадолатиҳои замона, кӯрдиливу бераҳмии ҳокимони ҷоҳил, гирумони 

таърих то ба имрӯз омада расид. Воқеан, қисматҳои боқимондаи «Авасто» аз 

камолоти фарҳангу маънавиёти аҷдодамон дар давраҳои қадим шаҳодат 

медиҳанд. Махсусан, дар қисмати қадимтарини он - «Готҳо» давраи гузариш 

ба зиндагии муқимӣ, густариши пешаи деҳқонӣ, ривоҷ ёфтани кишоварзӣ, 

ободонии манзил, ҳифз намудани шаҳр ва ғайра бо камоли таърихияту 

бадеият инъикос ёфтаанд. Аз далелҳои фаровони асар маълум мегардад, ки 

аҷдоди тоҷикон соҳиби донишу маърифати пешрафта будаанд, ки ба халқҳои 

Аврупо, Осиёи пеш илҳом бахшидаанд [201].   

Пешвои миллат дар китоби «Тоҷикон дар оинаи таърих [195].  Аз 

Ориён то Сомониён» ҳамзамон бо зикри нахустин рисолати таърихии 

Зардушт, ки бори аввал Аҳурамаздоро ба ҳадди яккахудоӣ расонид, оид ба 

дигар хидматҳои ӯ низ таваққуф мекунанд, ки дар таърихи башарият аз 

нигоҳи тарбияи ахлоқӣ таъсири бузург доранд. Бемуҳобо, имрӯз яке аз 

ҷанбаҳои муҳими сиёсати хирадмандонаи Президенти мамлакат Эмомалӣ 

Раҳмон аз маҷмӯи назарияи ахлоқи ҳамидаи ниёгон маншаъ мегирад ва 

таълимоти Зардушт, ки ҷавҳараш даъват ба ваҳдат, некӣ, рӯшноӣ, ободонӣ, 

ростӣ ва созандагӣ мебошад, яке аз он сарчашмаҳои ноб аст.  

Бояд хотирнишон сохт, ки таълимоти Зардушт дар рушди ахлоқии 

ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла тоҷикон нақши мунир гузоштааст. Таҳаммулпазирӣ, 

арҷгузории илму маърифат, пеш гирифтани роҳи ободониву созандагӣ, 
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меҳнатдӯстӣ, ахлоқи ҳамида ва дигар падидаҳои неки зиндагӣ аслан 

самараҳои хуби тамаддуни ориёӣ мебошанд. Бо китоби «Тоҷикон дар оинаи 

таърих. Аз Ориён то Сомониён» Пешвои миллат ба рисолати таърихии 

мардуми тоҷик бори нахуст дар илми таърихнигорӣ баҳои сазовор дода, 

ҳамзамон аз арзишҳои ахлоқии таърихӣ ёд мекунанд, ки барои насли имрӯз 

дарку маърифати онҳо ҳатмист. Қабл аз ҳама, халқи тоҷик табиатан халқи 

созандаву бунёдкор, оромтабиату нексиришт, шикастанафсу заҳматдӯст аст. 

Дар хуни аҷдоди ӯ пархошҷӯиву набардписандӣ ва ҷанг пеша кардан қариб 

набудааст. Ҳамчунин, таърихи ҳазорсолаи дуру наздик гувоҳ аст, ки оини 

давлату давлатдории тоҷикон сахтиҳои хорошикани таназзулу эҳё 

гардиданро  борҳо аз сар гузаронида, аз дунболи ҳар шикасту инқироз боз эҳё 

ва камолоти афзунтарро ноил гаштааст. Ин рисолати таърихиро, ки дар 

раванди давлатдории ҷаҳон назир надорад, метавон фарҳанги давлатдории 

тоҷикон номид. Ин баҳои сазовори Пешвои миллат мебошад, ки таъриху 

фарҳанги халқи хешро бо ҷиддияту масъулияти том омӯхтаву ба риштаи 

тадқиқ кашидаанд, баробари миллати худ роҳи пурпечутоби сулҳу 

созандагиро тай намуда, дар лаҳзаҳои ҳассос ва пурхатари таърихи Ватан 

масъулияти гарони наҷоти халқро аз ҳалокату даргириҳо ва буҳронҳо бар 

дӯши худ гирифтаанд ва имрӯз ҳам ба Ватану мардуми кишвар муҳаббату 

садоқати беандоза доранд. Ин баҳои баланди Сарвари хирадманду 

адолатпеша, дипломат, сиёсатмадори тавоно ва фарзанди содиқи миллат 

мебошад. 

Сарвари давлат бо таълифи китоби “Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз 

Ориён то Сомониён» баробари анҷом додани як хидмати бузург дар илми 

таърихшиносӣ, зимнан, насли имрӯзаро даъват менамоянд, ки аз корномаи 

гузаштагони накӯноми худ ибрати ватандорӣ омӯзанд. Ҳамзамон аз ахлоқи 

ҳамидаи ниёгон барои худашон хислатҳои хуби инсониро касб намоянд. Зеро 

дар роҳи бунёдкориву созандагӣ дар баробари мавҷуд будани андешаи қавии 

миллӣ, ки омили музаффариятҳои минбаъда мебошад, ахлоқи ҳамидаи 

инсонӣ низ нақши бориз дорад. Китоби дигари  Асосгузори сулҳу ваҳдати 
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миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон “Чеҳраҳои мондагор” низ дар баробари арзиши баланди 

илмиву таърихӣ доштан дорои аҳамияти бузурги тарбиявӣ ҳам мебошад 

[201].  Асари  мазкур ифодагари таърихи пурғановати халқи  тоҷик буда, 

муаллиф пиромуни  ҳаёт ва фаъолият, ҳамчунин, фидокориву ҷоннисориҳои 

фарзандони фарзонаву далер тадқиқоти ҷолиб бурда, дар ниҳоди хонанда, 

бахусус, ҷавонони Ватан эҳсоси худшиносӣ, худогоҳӣ ва ватандориро 

такмил медиҳанд. Китобимавриди назар армуғони маънавӣ ва 

шоистаи  Пешвои миллат ба ифтихори 25 - солагии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон буда, он бори дигар собит менамояд, ки эътиқоду эътимоди 

Сарвари кишвар ба таърих, адабиёт ва фарҳанг – такягоҳи устувори миллат 

беандоза аст, зеро мавсуф воқеаҳои таърихиро барои имрӯзиён дарси ибрат 

ва ҳаёт медонанд. 

Қобили тазаккур аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

пажӯҳиши судманди худ - “Чеҳраҳои мондагор” 25 чеҳраи мондагори 

тамаддуни оламро, ки решапайванди миллати бузурги тоҷик мебошанд, 

барои имрӯзиён муаррифӣ кардаанд.Аксарияти чеҳраҳои таърихӣ 

шахсиятҳои барҷастае мебошанд, ки ба таърихи аҳли башару миллати 

сарбаланди тоҷик таъсири бузург ва  амиқ расонидаанд. Аввалин чеҳраи 

мондагори таърихӣ дар китоби  номбурдаи Пешвои миллат Куруши Кабир 

аст, ки дар тамаддуни ориёӣ ҳамчун асосгузори нахустин империя дар 

таърихи башар номбар мешавад [201]. 

Дар заминаи сарчашмаҳои муътамади таърихиву археологӣ, 

маълумотномаҳои катибаҳо муаллифи китоб собит месозанд, ки Куруши 

Кабир маҳз тавассути сиёсати оқилонаи кишваркушоӣ, сабку усул ва тартиби 

ҷадиди идоракунии давлат, адолатҷӯӣ, ободкорӣ ва муҳимтар аз ҳама, бо 

эҷоди эъломияи таърихии худ, ки нахустин Эъломияи ҳуқуқи башар эътироф 

гардидааст, маъруфият дорад. Тақдири давлати муосири тоҷиконро 

муаллифи ин асар ба тақдири давлатдории Куруш шабоҳат додаанд,ки беваҷҳ 

нест. Аз ҷумла, руҳияи ваҳдату муттаҳидсозии миллат, пуштибонии сулҳу 
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адолат, густариши тиҷорату иқтисодиёт ва бунёдкориву ободонӣ, ислоҳоти 

низоми лашкар ва такмили идоракунии мамлакат аз назари муаллиф монандӣ 

ва ҳамоҳангии онҳоро муқаррар менамоянд. 

Воқеан, ин ҷо метавон дар мавриди сифатҳои ҳукуматдории Куруши 

Кабир ва Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон сухан кард. Ҳамоҳангӣ ва 

монандии давлатдорӣ аз хусусият ва сифатҳои фардии онҳо, аз қабили 

ифтихори ватандориву миллатпарварӣ, адолат ба мардум, масъулияти баланд 

дар назди тақдири Ватан ва соҳибони он, пуштибонии сулҳу ваҳдат ва 

монанди онҳо рӯи кор омадаанд. Эъломияи Куруши Кабир, ки дар ин китоб 

сабт ёфтааст, бо сатрҳое хотима меёбад, ки маҳз дилу ният ва омоли Пешвои 

миллати моро низ ифода менамоянд: “Сулҳу оромиро ба тамоми мардум ато 

кардам”.  

Сарвари давлат дар мақолаи “Парчамдори ҷодаи озодиву истиқлол” дар 

хусуси  чеҳраи мондагори таърих Спитамен нақл менамоянд. 

Саргузашти Спитамен воқеан ибратбахш буда,  дар тарбияи  ҷавонони 

имрӯза таъсири бузургу амиқ мегузорад. Муаллиф бо зикру таҳлили лаҳзаҳои 

ҷоннисорӣ ва фидокориҳои Спитамен ҷанбаи тарбиявӣ ва ахлоқии асарро 

такмил бахшидаанд. Пешвои миллат сарнавишти Спитаменро ба тариқи зайл 

маънидод мекунанд, ки аз назари фарох ва ҷаҳоншиносии беназири 

муаллиф дарак медиҳад: “Ҳарчанд муборизаҳои шадиди истиқлолхоҳӣ ва 

ватандӯстии ниёгони мо таҳти сарварии Спитамен оқибат ба шикасту 

бебарориҳо дучор шуданд, корнамоиҳои бемислу монанди онҳо дар 

сафҳаҳои таърих то ба рӯзгори мо ба ёдгор мондаанд. Мо имрӯз корнамоиҳои 

Спитамени диловар ва ҳамсафони ӯро қадршиносӣ намуда, барои зинда 

доштани номи нек ва хотираи бегазанди фарзандони фидоии Ватан ордени 

“Спитамен” - ро таъсис додем, ки он барои шуҷоату корнамоиҳои 

ватандӯстона ва идомаи анъанаи неки ҳифзи марзу буми сарзамини аҷдодӣ 

ба ворисони воқеии ин марди қаҳрамон дода мешавад”. 

Дар ин асари бунёдӣ ҳамчун чеҳраҳои мондагори таърихӣ як қатор 

суханварон ва олимони классик чун Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ - қофиласолори 
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адабиёти тоҷику форс,  ки ба андешаи муаллиф, шеъри ӯ пайвандгари 

наслҳои гузашта, имрӯза ва ояндаи миллати тоҷик аст, Абулқосим Фирдавсӣ 

- ситоишгари адлу ростӣ ва нуру хирад, ки бо вуҷуди марди мусалмон будан 

ҳаргиз таърихи пурифтихори халқи худро қурбони идеологияи ҷоҳилона 

насохтааст, Абуалӣ ибни Сино  - мутафаккири абадзинда, ки дар тӯли умри 

57 - солааш тавонист осори безаволу гаронбаҳое офарад, ки садҳо сол 

мавриди ниёзи ҳамарӯзаи олимону табибон қарор гирад, Носири Хусрав – 

суханвари бузург ва марди андеша, Шамси Табрезӣ  - шахсияти бузург ва 

камназири олами ирфон, Ҷалолуддини Балхӣ – пайвандгари дилҳо ва 

тамаддунҳо, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ - таблиғгари фарҳанги сулҳ ва 

хостори ваҳдату субот, Камоли Хуҷандӣ - бунёдгузори кохи азими сухан, 

Абдураҳмони Ҷомӣ – пешвои ҳавзаи илмиву адабии Мовароуннаҳру 

Хуросон, Мирзо Абдулқодири Бедил  - нобиғаи шеър ва пайвандгари ду 

кишвар, Нақибхон Туғрали  Аҳрорӣ -  суханвари номвари адабиёти тоҷик низ 

муаррифӣ гардидаанд.  

Сазовори таъкид аст, ки Пешвои миллат омӯзиши осори гаронбаҳои ин 

абармардони илму адабро барои имрӯзиён басо муҳим мешуморанд ва 

мавриди истифода қарор додани онҳоро дар амалияи ҳаррӯзаи иҷтимоию 

фарҳангии зиндагии худ зарур медонанд. Дар ин пажӯҳиши судманд 

ҳамчунин зиндагиномаи Қаҳрамонони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ, ки 

зиндагонии ӯ худ қаҳрамонӣ буд, Нусратулло Махсум, ки аз назари Сарвари 

давлат ҷонфидои миллат маҳсуб меёбад, Шириншоҳ Шоҳтемур, ки ҳамчун 

офтоби зиёбахш дар таърихи Тоҷикистони навин тулӯъ намуд, Бобоҷон 

Ғафуров, ки олими тавоно ва арбоби барҷастаи сиёсиву давлатӣ буд ва Мирзо 

Турсунзода, ки шоири бузург ва ходими маъруфи ҷамъиятӣ ба ҳисоб мерафт 

ва дар радифи онҳо Сотим Улуғзода ҳамчун мусаннифи таърихи пурфоҷиаи 

халқ зикр ва тавзеҳ ёфтаанд [137, 138].  Ин ашхос, воқеан, дар бунёди 

Тоҷикистони навин, дифои ҳаққу ҳуқуқи тоҷикон дар солҳои вазнини 

мавҷудияти миллат хидматҳои арзанда кардаанд, ки қадршиносии эшон аз 
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ҷониби Пешвои миллат аз эҳсоси баланди худшиносии ӯ дарак дода, барои 

ҷавонон дарси бузурги ибрат, тарбия  ва ҳикмат мебошад. 

Китоби “Чеҳраҳои мондагор” дар ниҳоди хонанда муҳаббат ба 

Ватан, эҳтиром ба миллату забон, гузаштагони бонангу орро бедор мекунад 

ва дар густариши эҳсоси худшиносиву худогоҳии миллӣ таъсири бузург 

дорад.  Он баёнгари ҳадафҳои олии инсонӣ, аз ҷумла некиву некукорӣ, 

ҷавонмардиву фарзонагӣ, садоқату вафодорӣ буда, ба ҷавонони имрӯза дарси 

бузурги одамият медиҳад. 

Дигар аз асарҳои Пешвои муаззами миллат «Тоҷикон дар оинаи таърих. 

Аз Ориён то Сомониён» мебошад, ки дар он таъриху тамаддуни ниёгони 

ориёии мо то истилои араб дар заминаи манбаъҳои боэътимоди таърихӣ ва 

пажӯҳишҳои пурмуҳтавои олимони ватанию хориҷӣ ба риштаи таҳқиқ 

кашида шудааст. Асар фарогири масоили таърихи сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ 

ва фарҳангии қавми ориёинажоди Осиёи Марказӣ дар робита бо таърихи 

тамоми эрониён мебошад. Дар ин тадқиқоти хеле муфид масъалаҳои 

ташаккули халқиятҳои ориёӣ, густариши тамаддуни онҳо, падид омадани 

давлатҳои тавоною мутамарказ, нақши аҷдодони мо дар рушди тамаддуни 

ҷаҳонӣ бо назари тоза ва дар заминаи дастовардҳои нави илмӣ матраҳ 

гардидаанд.  

Дар фарҷом метавон гуфт, ки асарҳои арзишманди Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар баробари аҳамияти илмиву адабӣ ва таърихӣ доштан аз 

назари тарбияи худшиносӣ, худогоҳӣ ва ватанпарастии насли наврас ва 

ҷавонон нақши басо бузургу шоиста доранд. 

 

1.4.Омилҳои таъсиргузори ташаккул ва рушди худшиносии 

миллии   хонандагони хурдсол 

Худшиносии миллӣ натиҷаи инкишофи иҷтимоии шахсият, тарбия ва 

худтарбиякунӣ аст. Он худ аз худ ба вуҷуд намеояд, балки бо таъсири омилҳои 

объективӣ ва субъективӣ ташаккул меёбад, яъне ҳар як шахс, ҳам калонсол ва 
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ҳам кӯдак бо паҳлўҳои гуногуни воқеияти миллӣ алоқаманд аст. Бачагон аз 

волидайн фонди биологиро мерос мегиранд, ки дар заминаи он ҷиҳатҳои 

миллии шахсият аз рўйи қонунияти идомати иҷтимоӣ инкишоф меёбанд. Зери 

таъсири волидон, олами атроф, мафкура, инчунин низоми иҷтимоии таълиму 

тарбия дар мактаб ва муассисаҳои дигари таълимиву тарбиявӣ насли наврас 

тамоми арзишҳои миллӣ ва умумибашариро, ки дар ҷомеа дар марҳалаи 

ҳозираи инкишофи он ривоҷ доранд, ба даст меорад.  

Дар байни омилҳое, ки ба ташаккули худшиносии миллии хонандагон 

мусоидат менамоянд, шартҳои объективӣ ва инъикоси онҳо дар шуур, 

ҳамчунин воситаҳои субъективии таъсиротро муайян кардан мумкин аст. 

Робитаи омилҳои объективӣ ва субъективиро шартан ба таври зерин нишон 

додан мумкин аст:   

Омилҳои объективӣ мавҷудияти унсурҳои худшиносии миллӣ,  аз 

қабили тасаввурот дар бораи гузаштаи таърихии миллат, умумияти сарзамин 

ва хусусан манфиатҳои миллиро асоснок менамоянд, ки пойгоҳи онро ҳаёти 

иҷтимоии халқ ташкил медиҳад. Тағйироти шуур ва худшиносӣ, аз ҷумла, 

худшиносии миллӣ, мустақиман ба шароити тағйирёбанда, инчунин ба 

фаъолияти иҷтимоии шахсият вобаста мебошад.  

Агар воқеияти объективие, ки худшиносии миллӣ инъикос менамояд  ё 

пойгоҳи онро шартан ба хоке, ки ин «растанӣ» «рўидааст» муқоиса  намоем, 

он гоҳ падидаҳои марбут ба афзудани фаъолнокии иҷтимоии шахсият барояш 

«обе» хоҳад буд, ки онро таҳрик мебахшад. 

Ба омилҳои объективӣ муҳаққиқони зиёде, ки бо муаммои худшиносии 

миллии шахсият  машғуланд, таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд (М.Лутфуллоев, 

А.Ф.Дашдамиров, В.И.Козлов, A.M.Грачева,  Т.А.Тулаева, В.К.Шабенников 

ва диг.) [97,61]  

Аз ҷумла, В.И.Козлов таъкид менамояд, ки худшиносии миллӣ фитрӣ 

нест, он якҷоя бо шахсияти инсон зери таъсири як қатор омилҳо ташаккул 

меёбад. Ба радифи ин омилҳо, пеш аз ҳама, муҳити мушаххаси этникӣ, ки дар 

он шахс ба воя мерасад, инчунин анъанаҳои мавҷудаи этникию фарҳангӣ ва 
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вазъияти воқеии этникию иҷтимоӣ мансубанд [62]. Ба андешаи  

М.Лутфуллоев, миллат бо тамоми хусусиятҳо – сарзамини қавм, забон, 

фарҳанг, анъанаҳо «яке аз ҷузъҳои муҳими муҳити ҷамъиятиест, ки дар он 

шахсият инкишоф меёбад» [99]. 

Инсон бо таъсири муҳити забонӣ, маишӣ, фарҳангӣ ва равонӣ англис, 

франсавӣ, рус, тоҷик мешавад. Ин нуқтаи назарро А.Ф. Дашдамиров низ 

тарафдор мебошад. «Барои мансубияти миллӣ  - менависад  ў,  -  чизи асосӣ он 

аст, ки инсон ба таърих, фарҳанг, забон ва зиндагии маишии кадом халқ 

омўхта шудааст, дар фазои маънавии кадом  халқ  худшиносии  ў ташаккул 

ёфтааст» [43,185].  

Ба андешаи мо, аҳамияти иҷтимоии ҳудуде, ки хонандагон ҳамчун 

«зодгоҳ», «Ватан» дарк менамоянд, заминаи моддии ташаккули худшиносии 

миллӣ ба шумор меравад. Тамомияти арзӣ дар натиҷаи дохил шудан ба доираи 

ҳастии мардум, падидаи ҷамъияти мегардад, зеро предмети фаъолияти инсон, 

таҷрибаи хоҷагию фарҳангие мебошад, ки барои нигоҳдории ҳаёти одамон 

зарур аст. Сукунати давомдори одамон дар ҷойи муайян на танҳо дар тамоми 

навъу соҳаҳои истеҳсолот, балки дар фарҳанг, тарҳи психологии мардум 

нақши назаррас гузошта, дар навбати худ, ба тарбияи миллии мактаббачагон 

таъсир мерасонад. Дар раванди зиндагӣ сарзамин рангубори этникӣ мегирад, 

дарки умумият дар шуури сокинони он устувор  мегардад. Дар ҳақиқат, 

одамон намехоҳанд, ки Ватанашонро тарк намоянд, онҳо ба зодгоҳи худ ва 

табиати он одат мекунанд. Гап танҳо дар сари манзараҳои табиат нест. Он 

ҳудуде, ки нишонаи миллат мебошад, Ватанест, ки барои он ниёгон арақи 

ҷабину хун рехтаанд ва инсон нисбат ба ин нукта бепарво буда наметавонад.  

Муҳаббати инсон ба модар, зодгоҳ, хонаи худ – яке аз роҳҳои пойдор 

гардидани маънавият аст. Ватан ҳамчун арзиши мазмунсози худшиносии 

миллӣ фазои маънавию фарҳангие мебошад, ки бо тамоми зуҳуроти 

таърихиаш - дар адабиёт, мусиқӣ, меъморӣ, ҳаёти ҳаррӯза, маросимҳо симои 

зоҳирии миллии фарҳангии шахсияти мазкурро ташаккул медиҳад.  Ватан 

асоси маънавии худмуайянкунии шахсият буда, ба он тамомият ва маънои 
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зиндагӣ мебахшад. Бе Ватан, ки арзиши бунёдии шахсият аст, олами маънавии 

ботинӣ  гўё ба тасвири ҳархелаи арзишҳои пароканда табдил меёбад. Қайд 

бояд кард, ки «аз даст додани эҳсоси Ватан ҳамчун  арзиши маънавии олӣ дар 

фирор аз  муҳити фарҳангии худ зоҳир мегардад» [11,251]. 

Дар раванди ташаккули худшиносии миллии хонандагон дарки 

умумияти забонӣ ва арзишҳои фарҳангии халқ нақши бузург дорад. 

(Б.Раҳимов, А.Нуров, Б.Маҷидова). Солҳои охир дарки аҳамияти забони 

модарӣ барои халқу миллат торафт амиқтар мегардад. Худи забонро мо 

ҳамчун маҷмўи аломатҳои шартӣ мефаҳмем, ки тавассути он одамон 

муошират мекунанд, бо мероси маънавии аҷдодони худ ошно мешаванд. 

Забони модарӣ  воситаи пайвастшавии наслҳо ба қатори беинтиҳои наслҳои 

ҳозираву оянда мебошад [136]. 

Нақши забон дар муоширати дохилиэтникӣ,  мубодилаи иттилооти 

фарҳангӣ, омӯзиши таърихи миллат, завқ, андешаву ҳиссиёти халқ бузург аст. 

Тавассути забон шахсият ҳаёти миллат, инчунин худро ҳамчун намояндаи 

миллат дарк менамояд. Забони миллӣ, сарват ва сарнавишти он мояи ифтихори 

миллии ҳар як халқ мебошад [187].   

Ҳар як гурӯҳи этникӣ фарҳанги худро дорад. Дар байни муаллифоне, ки 

ин масъала тадқиқ кардаанд, ихтилофи назарҳо вуҷуд дорад (Абаева, 1992; 

Абаев, 1990; Герасимова, 1992; Дандарон, 1968; Жуковская, 1988; Михайлов, 

1980; Цыбикжапов, 1978). Баъзеҳо чунин мешуморанд, ки фарҳанги миллӣ на 

ҳамаи арзишҳои моддиву маънавӣ дар бар мегирад, ки халқи мушаххас дар 

пешрафти иҷтимоияш офарида, истифода мебарад, он танҳо «ошёнаи поёнӣ»-

и  фарҳангро  дар сатҳи этнографии худ ба кор мебарад. Дигарон таъкид 

менамоянд, ки он тамоми чизҳои мусбатеро дар бар  мегирад, ки дар тўли 

таърихи миллат ҳосил шуда,  сипас илм, фалсафа, сиёсат, навъҳои касбии 

санъат ва адабиёт, он қисми техника ва технологияи истеҳсолоте, ки халқ дар 

коркарди он иштирок дошт, фаро гирифтаанд. Аммо новобаста ба мавқеи 

бузурги ҷанбаҳои илмӣ ва техникӣ, ҷузъҳои дигар: фарҳанги сиёсӣ, иқтисодӣ,  

ахлоқӣ, ҳамчунин забони миллиро дар мадди назар бояд дошт.  
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Ҳар як фарҳанг – воқеияти таърихан шаклгирифта мебошад, ки дар 

заминаи анъанаҳои миллӣ рушд мекунад. Маълум аст, ки агар бо сабабҳое 

анъанаҳо маҷбуран ва ногаҳон решакан шаванд, халқ хусусиятҳои ба худ 

хосро метавонад аз даст диҳад ва ҳамчун тамомияти этникӣ аз байн равад.  

Анъана, суннатҳои воло, арзишҳои миллии халқи тоҷик, ки дар давоми 

қарнҳо ба тарзи ҳаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё маҷмӯи сифатҳои онро 

ташкил медиҳанд. Ҷавҳар, хосият ё маҷмӯи сифатҳои тоҷикон дар илму 

донишомӯзӣ, заҳматписандидаю таҳаммул, сару кор бо замин, оштию 

сулҳпазирӣ, тадбирҷӯӣ, худшиносӣ, талоши фарҳангӣ, меҳмондорию 

меҳмоннавозӣ, устувории оила, ифтихори ватандорӣ, шикастанафсӣ, касбу 

ҳунаромӯзӣ, хушбинӣ (оптимистӣ), дӯстию рафоқат, иззату эҳтироми падару 

модар ва шахсони калонсол, некӣ ва накӯкорӣ, адлу адолатҷӯӣ, дастгирии 

ятимону мӯҳтоҷон, канораҷӯӣ аз ҳирсу ҳасад, кибру ғурур, кинаю адоват, 

хиёнат ва аҳдшиканӣ ва ғайра иборатанд. 

Унсурҳои таркибии тарбияи миллӣ, ки дар Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, барои бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар мамлакат хеле заруранд. Консепсия имрӯз мо, омӯзгоронро водор 

менамояд, ки дар раванди таълиму тарбия бояд ҳар чӣ бештар ба ин унсурҳои 

тарбияи миллӣ диққат диҳем ва дар баробари додани дониш, шахсияти 

хонандагонро ташаккул диҳем [73]. 

Оид ба хулқу атвори неку писандидаи мардум ҳанӯз аз замонҳои хеле 

қадим хусни таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд ва ба фарзандон ҳамеша таъкид 

намудаанд, ки онҳо дорои ахлоқу одоби писандида бошанд. Ва ҳар касе, ки 

дорои одоби шоиста ва боиффату шарму ҳаё бошад, албатта, дар ҳаёт сахтӣ 

намебинад ва зидагиаш ба хушӣ мегузарад. 

Дар байни омилҳое, ки ба ташаккули худшиносии миллӣ таъсир 

мерасонанд, анъанаҳои пешрафтаи педагогикаи халқи тоҷикро зикр кардан 

мумкин аст, аз қабили меҳмоннавозӣ, эҳтироми калонсолон, ягонагии маънавӣ 

бо олами  атроф ва ғ. Меҳмоннавозии анъанавии халқи тоҷик маҷмўи 

стандартҳои пайдарпаи рафтор, одатҳои дар тўли асрҳо ҳосилшударо дар бар 
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мегирад. Бо такя ба тадқиқоти этнографӣ  мо қоидаи рафторро ҳангоми 

омадани меҳмон баррасӣ менамоем.  

Инак, меҳмоне, ки ба хона наздик мешавад, аспашро ба яккамех баста, 

дарро мекушояд. Қайд бояд кард, ки яккамех ҷузъи фарҳанги моддии халқ 

буда, рамзи осудаҳолӣ ва дараҷаи сарватмандии хонадон аст. Ба хона 

даромада, меҳмон суханони анъанавии саломро ба забон меорад: «Шумо 

ҳамаатон хубед?» ва дар ҷавоб мешунавад: «Ҳама хубанд, шумо чӣ хел 

ҳастед?»...  

Масалан, чунин ҷавоб додан мумкин нест: «Не, ҳамаи мо бемор ҳастем», 

ё  «Фалонӣ вафот кардааст». Дар ин хусус баъдтар, дар рафти сўҳбат хабар 

додан мумкин аст, аммо сухани ҷавобӣ бояд танҳо якто бошад: «Ҳама хубанд, 

шумо чӣ хел ҳастед? » [26].   

Сўҳбати минбаъда аз рўи қонунҳои махсус, вобаста ба фасли сол, 

машғулияти соҳибони хона ғ. ҷараён мегирад. Чунин тарзи баён  нерўи 

сеҳрангезе касб менамояд, ки ҳамсуҳбатонро бо ўҳдадориҳои тарафайн 

вобаста мекунад. 

Соҳибхона низ бояд ба пешвози меҳмон  баромада, ӯро дар ҷои мувофиқ 

шинонад. Ба шахси даромада дарҳол саволҳо додан раво нест,  меҳмон низ 

набояд дар бораи худ гап занад. Лаҳзаи муҳими қабули меҳмон - чой додан ба 

ӯ. Дар рафти чойнӯшӣ сӯҳбат оғоз мегардад. Вайрон кардани  қоидаҳои  

рафтори  инсон дар хона нишонаи  беҳурматӣ ё таҳқир, баъзан аломати 

нохушӣ ба шумор меравад. Баррасии ин нуктаҳо нишон медиҳад, ки маҳорати 

рафтор дар вазъияти гуногун то чӣ андоза муҳим аст, рафтори инсон барои 

атрофиён кадом маъниро талқин карда метавонад.  

Иззату ҳурмати меҳмонро ба ҷо овардан кори хайр ва савоби бисёр аст. 

Ҳатто меҳмон  агар кофир ё ғайри ислом бошад ҳам,барояш дари хонаи худ 

кушоед. 

Агар кас соҳибмаърифат бошад, симу зари зиёд, яъне боигарӣ ҷамъ 

намекунад ва чизашро дареғ надошта, хайри меҳмонаш менамояд. 
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Аз худию бегона, касе, ки меҳмонатон гардад, ба наздаш таом гузоред, 

хоҳ зиёд бошад, хоҳ кам,зарар надорад. 

Ҳар касе, ки ба мардум аз баҳри Худо ноне медиҳад, ниҳоят баракаташро 

дучанд афзун мегардонад. 

Яке аз хислатҳои беҳтарини инсонӣ ин аст, ки то шуморо касе ба хонааш 

даъват накунад, меҳмон нашавед. 

Ба ин ибораю калимаҳо бештар диққат дод. Одоби меҳмондорӣ, ҳурмати 

меҳмон, меҳмоннавозӣ, файзу баракат, қоидаҳои меҳмондорӣ, меҳмони 

дурӯза, меҳмони туфайлӣ, меҳмондӯстӣ, гусели меҳмон ва рӯи хуш. 

Меҳмон касе, ки мизбон ӯро пазироӣ мекунад. 

Ҳар кӣ омад, лаҷомгир шуданд, 

Ба худаш меҳмонпазир шуданд. 

Меҳмон ва расму русуми меҳмондорӣ оину қоидаҳои махсуси худро 

дорад, то имрӯз мо аз рӯи он амал намуда, кӯдакони худро низ ошно месозем. 

Меҳмон касеро меноманд, ки ба хонаи каси дигар хоҳ шинос бошад, хоҳ 

ношинос меравад. Аммо он касе, ки бе даъват ташриф меорад ва меҳмон 

мешавад,чунин одамро меҳмони туфайлӣ меноманд. 

Меҳмонравӣ низ қоидаҳои худро дорад, ки то ба даврони мо омада 

расидааст. Агар шуморо ба меҳмони даъват намоянд, зуд ба даъваткунанда 

шукргузорӣ намуд. Ба меҳмонӣ бо сару либоси тоза,тани пок ва нохунҳои 

дасту пой гирифташуда бояд равед, то ба шумо айб нагузоранд. 

Дар мавриди ба хонаи кас меҳмон шудан чеҳраатонро хурсанд гиред ва 

бо мизбон хамсӯҳбату хушгуфтор бошед. 

Ҳангоми ба гирди дастархон нишастан дар тановули хурок шитобкорӣ 

накунед. Қабл аз хӯрдани хӯрок дастонатонро шуста бо сачоқ пок кунед ва 

онро ба ҷои таиншуда гузоред. 

Аснои хӯрдани ғизо аз дастурхон ё табақ танҳо аз пеши худ анвои 

хӯрданиро барои худ истифода баред. Агар бинед, ки дар назди дигар кас нон, 

мева ва ёдигар чизи хӯрданӣ камтар бошад, метавонед аз пеши худ гирифта ба 

вай муроҷиат карда ба наздаш гузоред. 
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Дар меҳмонӣ аз пурхӯрӣ худдорӣ кунед, ки шиками аз ҳад зиёд сер касро 

ранҷур мекунад ва аз ин, албатта, кас беқарор мегардад. Умуман дар куҷое,ки 

таом хӯред, пеш аз сер шудан зуд аз хурдани таом худдорӣ карда, ба неъмати 

додаи Худованд шукргузорӣ ва ба меҳмондор изҳори миннатдорию 

сипосгузорӣ намоед. 

Дар меҳмонӣ рӯзҳою ҳафтаҳои дароз истодан ҳам аз одоб берун аст. Зеро 

зиёд меҳмони хонаи кас шудан метавонад, боиси малоли хотири мизбон 

гардад. 

Дар вақти аз хонаи меҳмондор  баргаштан ба мизбон суханҳои  

“ташаккур”, “раҳмат”, “саломат бошед”, “сипосгузорам”-ро истифода бурда, 

ӯро низ ба хонаатон даъват намоед ва гӯед: “Хоҳарам, бародарам, холаҷон ё 

амакҷон  мо низ шумоёнро дар хона интизор мешавем, марҳамат карда равед! 

Хайр, саломат бошед”! 

Эй бародар меҳмонро нек дор, 

  Ҳаст меҳмон аз атои Кирдигор. 

 Меҳмон рӯзӣ зи худ меоварад, 

  Пас, гуноҳи мизбонро мебарад. 

Оре, меҳмон фардест, ки бо ризоияти Офаридгори бузург ба хони касе 

падид ояд. Он фардро мебояд бо нармию хушӣ пазируфт. Расму русуми 

меҳмонию меҳмондорӣ байни мардуми тоҷик аз замонҳои қадим идома дорад. 

Аз ин рӯ, мардуми тоҷик ҳамчун халқи меҳмондӯсту меҳмоннавоз дар байни 

халқҳои ҷаҳон шинохта шудаасту хеле машхур аст. 

Меҳмонию меҳмондорӣ қоидаҳои асосии худро доранд. Аз ин хотир, 

нисбати ва меҳмон қабули он лутфу марҳамати зиёдеро бояд анҷом дод.  

Меҳмон атои Худованд аст ва танҳо ба ризоияти Офаридгори бузург ба 

даргоҳи касе ҳозир мегардад. Ҳар як инсони комил вазифадор аст, ки меҳмони 

ба хонааш омадаро бо меҳрубонию хушӣ пазируфта, лутфу марҳаматашро ба 

ҷо орад. Дар ҳузури меҳмон аз чиҳатҳои гуногуни оиладории хеш ҳарфе 

назанед. Ҷаҳд намоед, то меҳмонро бо хушию эҳтироми хоса гусел намоед. 
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Овардаанд, ки дар замони Ҳазрати Расули Акрам (с) шахсе буд, бисёр 

меҳмондӯст ва зане дошт ниҳоят хасису разил. Рӯзе он мард аз сабаби ранҷу 

андӯҳи он зан ба Ҳазрати Расусаллоҳ (с) арз кард, ки ба сабаби бадии он зан 

наметавонад меҳмонеро истиқбол намояд. Хазрат фармуданд, ки ба хона бирав 

ва ба он зан бозгӯ, ки имрӯз меҳмон меояд ва ту онҳоро ба хушӣ пазироӣ куну 

ҳангоми омадану рафтанашон диққат деҳ, ки чӣ баракату чӣ ранҷе аз онҳо 

падид меояд. Ҳамин хел ҳам карданд. Чун вақти дохилшавии меҳмонон шуд, 

дид, ки дар домани меҳмонон гӯшту меваҳои бисёр дохили хона шуданд. Зан 

ниҳоят хурсанд шуд. Чун вақти берун рафтани меҳмонон шуд, дар назари зан 

газандаҳо ва мору каждумҳои бисёр дар домани онон овехта баромада 

рафтанд. Зан ба шавҳар арзи ҳол кард. Мард рафта ба Расули Худо суол намуд. 

Он неъматҳо ба баракати он аст, ки Худованди олам бо сабаби меҳмонӣ ва 

мизбонӣ арзонӣ намуда ва он газандаҳо гуноҳҳои соҳибхонаанд, ки берун 

рафтанд. Пас он зан меҳмоннавоз гардиду бо шавҳараш эҳтиром пайдо кард 

[202]. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳамеша бояд бо меҳмон кушодарӯю хандон, чун 

бо беҳтарин наздикони хеш мебояд муносибат намуд, то баракати хона зиёда 

гардаду кинаву адоват ва бадию афсурдагӣ аз байн биравад. 

       Муъмине к-ӯ дошт меҳмонро накӯ, 

Хақ, кушояд оби раҳматро бар.  

     Ҳар кӣ меҳмонро ба рӯи тоза дид, 

                                        Аз Худо атфоли беандоза дид. 

Беҳтарин хислатҳои меҳмоннавозӣ ин чеҳраи кушоди соҳибхона аст. 

Ҷабини кушодаи мизбон сабаби кушоиши иштиҳои меҳмон аст. Ҷихати 

дигаре, ки меҳмон аз ташрифи худ хурсанд шуда, лаззати маънавию руҳӣ 

мебарад, ин хушзабонӣ нарму суханони аҳли хонаи меҳмондор аст. Агар сад 

нӯшу неъмат фаровон карда шаваду чеҳраи аҳли оила чин, гапхояшон дағал 

бошад, меҳмон ботинан аз ин ҳузури худаш пушаймон шуда, хафа 

бармегардад. Аз ин рӯ, бисёр мебояд меҳмонро азизу гиромӣ дошт ва одоби 

меҳмондориро ба ҷо овард. 
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Мардуми тоҷик аз қадимулайём то ба имрӯз меҳмоннавозу меҳмондӯст 

буда, минбаьд низ фарзандони ин миллати бузург иқдоми онҳоро идома 

медиҳанд. Мегӯянд, ки мағзе, ки рӯшан нест, кӯр аст, диле, ки бедор нест, гӯр 

аст. Пас бедор мебояд зист, хушёр мебояд зист, то аз анъанаву расму русуми 

миллати хеш бебаҳра намонд. Меҳмоннавоз бояд буд. 

      Ҳар кӣ меҳмонро гиромӣ мекунад, 

Кӯшише бар некномӣ мекунад. 

Меҳмоннавозӣ фазилати хуби инсонист. Ҳар касе, ки дар хони худ бо 

меҳмони ба хонааш омада нармию хушӣ ва болидарухиву эҳтиром ба ҷо 

намеорад, ӯро Офаридгори бузург пазироӣ намекунад, ба хонадонаш файзу 

саховат намебахшад. Меҳмонро бо хотири болида ва табъи баланд мебояд 

гуселонд. Дар ҳузури меҳмон ҳатто бадтарин душмани хешро намебояд таҳқир 

кард. Баҳри болидагии хотири меҳмон аз осмон бояд ситора овард. Аз каъри 

замин гавҳари рахшон бурун овард, то меҳмон хушдил гардад. 

Бузургии меҳмон ба бузургии хаққи Худованд баробар аст. Аз нобудиҳо 

чизе бояд сохт, ки меҳмон азият накашад. Аз фаровониҳо чашмаи бузурги 

илҳом бояд сохт, то меҳмон соҳибтаъб гардад. 

Меҳмонро эй писар, эъзоз кун, 

Гар бувад кофир бар ӯ дар боз кун. 

Ҳаст меҳмон аз атоҳои Карим, 

Ҳар кӣ з-ӯ пинҳон шавад бошад лаим. 

Меҳмоннавозон Худоро хуш оянд ва дар ҳаёт сербаракат гарданд. Ҳатто 

дар лаҳзаҳои ғаму андӯҳ ва дарду алам низ мебояд бо меҳмон эҳтироми хоса 

ба ҷо овард. Мисли хуршедаки таҳи абр бо лабханде онҳоро пазироӣ кард, то 

озурдахотир нагарданд. 

Меҳмонон беҳтарину наздиктарин ва дӯстдортарин наздику пайванди 

касанд, ки бо воридшавиашон ба хонадони кас нуру зиё, гармию тароват, 

хушию осудаҳолӣ ва хайру баракати бешумор меоранд. Меҳмонон ҳамеша ба 

чеҳраи боз, хушгуфторию лутфу марҳамати зиёди мизбон эҳтиёҷ доранд. 
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Пас биёед азизон, меҳмондӯст бошем, парастишу эҳтироми меҳмонони 

азизро ҳамеша ба ҷо орем, онҳоро ба лутфу марҳамати зиёд пазироӣ карда 

гуселонем. Назди меҳмонон ҳеҷ гоҳ мағруру пуртакаббур ва пуртакаллуф 

нагардем, то меҳмон худро малолу афгор эҳсос нанамояд. 

      Аз такаллуф дур бош, эй мизбон. 

 То гаронӣ набвадат аз меҳмон.  

Қоидаҳои рафтор дар меҳмонӣ барои кӯдакон 

Агар шуморо ба меҳмонӣ таклиф кунанд, миннатдорӣ изҳор намоед. 

Аввал аз падару модаратон иҷозат пурсида, баъд ба меҳмонӣ равед. Модоме, 

ки ваъда додед, албатта, равед. 

Ба рӯзи таваллуд бо туҳфа рафтан расм аст. Сухан дар қимати туҳфа не, 

балки дар иззати одам аст. Ба мактаббача ягон чизи нағзи дастӣ сохташуда, 

гулдӯзӣ кардашуда ва ғайра ҳам туҳфа кардан мумкин аст. Агар мактаббача 

каме пули захиракарда дошта бошад, метавонад барои рӯзи таваллуди падар ё 

модар, рафиқ ва хешу табораш ягон чизи арзоне харида туҳфа намояд. 

Дар меҳмонӣ кушодарӯй ва хурсанд бошед. Худро оддӣ нигоҳ доред, 

диққати дигаронро ба худ накашед, бисёр баланд нахандед, дод назанед, шӯхӣ 

накунед. 

Агар суруд хондан, рақс кардан, шеър гуфтанро тавонеду аз он хусус 

шуморо илтимос намоянд, рад накунед. 

Вақте ки шуморо меҳмондорӣ мекунанд, хӯрдагарӣ ё ки саросема аз ҳар 

чиз чашидан хуб нест. 

Вақти аз меҳмонӣ рафтан «ташаккур» гўед. 

Вақте ки ба хонаи шумо меҳмонон меоянд, пешакӣ фикр кунед, ки 

 ба онҳо чӣ хел бозӣ ва машғулияти хурсандибахш пешкаш карда метавонед. 

Дар давраҳои қадим ба одамон аз хурдсолӣ чунин қоидаҳои рафтор 

омӯзонида мешуд: боадабона муроҷиат кардан, роҳ додан ба калонсолон, бо 

онҳо муноқиша накардан, ҳангоми истодан ба онҳо пуштро нагардонидан. 

Бачагон бояд ҳамеша бо таъзим, дастро ба сандуқи дил гузошта, салом 

медоданд. Дар гузашта ва имрўз ҳам, ба хусус, дар ҳузури калонсолон пойро 
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болои пой монда, ба ягон чиз ё кас такя  карда нишастан кори ношоям ба ҳисоб 

меравад. Ба ғайр аз ин, ба бачагон талқин мегардид, ки дар ҳузури калонсолон 

рӯи кат, диккак нишастан, дастонро рӯйи сина чиллик намудан ё онҳоро дар 

пушт пайваст карда, роҳ рафтан мумкин нест.  

Беҳуда дар урфият нагуфтаанд, ки: «Аз мост, ки бар мост». Саодати 

рӯзгори инсон дар натиҷаи зиндагии бобарор, меҳнати ҳалол ва одобу ахлоқи 

ҳамидаи инсонӣ ба даст меояд. Вақте ки фарзанди инсон дар рӯҳияи 

фазилатҳои неки инсонӣ тарбия меёбад, ӯ тарзе рафтор мекунад, ки бар зарари 

аъзоёни ҷомеа набошад. Ӯ мекӯшад, ки дар мактаб бо баҳои хубу аъло хонад, 

таҳсилашро дар ягон муассисаи олии таълимӣ идома диҳад, соҳибтахассус 

гардад, ба ҷамъият нафърасон бошад. Агар фарзанд дар оилаи бомаърифат 

тарбия наёфта бошад, аз ӯ инсони солим ташаккул додан ғайриимкон аст.  

Оилаҳое низ вуҷуд доранд, ки волидайн маълумоти олӣ надоранд, аммо 

фарзандони хубро тарбия карда ба воя расонидаанд. Ин ҳам дар натиҷаи 

ахлоқи хуб ва одоби писандидаи сарварони оила даст додааст, пас, метавон 

гуфт, ки саодати рӯзгори инсон самараи одобу ахлоқи шоистаи ӯст. Пас, аҳли 

ҷомеа, аз ҷумла моро зарур аст, ки сари ин масъала ҷиддӣ андеша намоем. 

Пӯшида нест, ки меваи ширинтарини ҳаёти инсон фарзанд аст. Муроди 

зиндагии мо низ ӯст. Ҳамин ки оиладор шудем, мехоҳем зуд соҳиби фарзанд 

гардем, то зиндагиамон рангу ҷилои тоза гирад. Бо пайдоиши фарзанди 

нахустин шод мешавему мекӯшем, то тамоми ҳастиамонро ба ӯ бахшем. Аз 

одитарин бозичаҳои кӯдакона то ба компютеру дигар лавозимот ӯро таъмин 

менамоем, мехӯронем, мепӯшонем ва бо ҳамин гумон мекунем, ки ҳамаи 

корро барои ӯ кардем. Бехабар аз он ки аз ганҷи беҳтарин - ахлоқ ва рафтори 

ҳамида ӯро бархурдор нанамудем. Ин ишора ба он аст, ки мо масъулияти 

худро дар назди ӯ пурра дарк накардаем.  

Тарбияи фарзанд аз рӯзи аввали дар батни модар пайдо шудани тифл 

шурӯъ гардида, то ба камол расидани ӯ идома меёбад. Агар дар ин фосила мо 

лаҳзае ба иштибоҳ роҳ диҳем, тамоми умр азоб хоҳем кашид. Дар назди 

фарзанд ва ҷамъият эътибори худро аз даст хоҳем дод. Мо бояд фаромӯш 
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накунем, ки гузаштагонамон сарояндаи одобу ахлоқи ҳамида ва 

мазамматкунандаи рафтори бади инсонҳо буданд.  

Одоби салому алейк намудан 

Яке аз рукнҳои одобу ахлоқи ҳамида ин салому алейк аст. Дар ойинҳои 

мардумӣ салом ҳам гуногун аст. Саломи дастӣ, салом бо ишорат, салом бо 

ҳаракати сар ва амсоли ин. Маъмулан, мувофиқи расму ойини тоҷикӣ 

саломдиҳанда, агар хурдсол бошад, дасти росташро ба сари сина гирифта, ба 

шахси аз худ калонсол салом медиҳад. Дар айни замон алейкгиранда низ 

ҳамин амалро такрор мекунад. Аз ин рў, дар байни мардум мегўянд, ки “салом 

қарзи Худост” [26].   

Салом, амну амонӣ, сулҳ, оштӣ, таҳният, осудахотирӣ ва дуруд ба 

якдигар фиристодани одамон. Салом калимаи арабӣ буда, як навъ дуо аст, ки 

одамон барои ҳамдигар мегӯянд: дуруд расонидан ба якдигар, яъне саломату 

бегазанду тандурусту хайр, офият гуфтан аст. Салом яке аз муҳимтарин ва 

маъмултарин одоби муоширати тоҷикон аст. Ду нафар ё гурўҳи одамон, ки бо 

ҳамдигар рӯбарӯ мешаванд, пеш аз ҳама бо калимаи “салом” бо ҳам дигар 

муроҷиат менамоянд. Касе, ки “Асалому алайкум” яъне сулҳу амонӣ бар шумо 

гуфт, тарафи муқобил низ “ваалайкум ассалом”, сулҳу амонӣ бар шумо 

мегӯяд. 

Ҳангоми вохӯрии ду нафар барои салом кардан калима ва ибораҳои 

зеринро ба кор мебаранд: “салом”, “саломалейкум”, “саломалек”, “салом бар 

шумо”, “салом гуфтем”, “салому сад салом”, “бо арзи салом” ва ғайра. 

Маъмулан дар ҷавоб ба ҷуз “ваалайкум ассалом”, ба таври мухтасар “салом” 

низ мегўянд. 

Калонсолҳо бештар барои ҷавоби саломи хурдсолон, тобеон, ошноҳо 

сари худро меҷумбонанд. Аз ҳамин “Салом”-и аввал ҳамаи корҳои муҳими 

одамон шурӯъ мешавад. 

Салом дар фарҳанги суннатии тоҷик бисёр муҳим буда, аз хонавода 

шурӯъ мешавад. Падару модар аз замони хурдсолӣ фарзандони худро барои 

салом додан роҳнамоӣ мекунанд. Ҳатто кӯдак, ки аввалин сухан ёд мегирад, 
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аҳли хонавода пеш аз ҳама ба вай бо ҳамон лаҳни ширини кӯдакона: “ассалом 

гӯй”, “ассалом гӯй”, ”ба очааш салом гӯй”, “ба падараш салом гӯй” ва амсоли 

инро гуфта, ба ӯ салом гуфтанро ёд медиҳанд. 

Дар ойинҳои мардумӣ салом ҳам гуногун аст. Саломи дастӣ, салом бо 

ишорат, салом бо ҳаракати сар ва амсоли ин. Маъмулан, мувофиқи расму 

ойини тоҷикӣ саломдиҳанда, агар хурдсол бошад, дасти росташро ба сари сина 

гирифта, ба шахси аз худ калонсол салом медиҳад. Дар айни замон 

алейкгиранда низ ҳамин амалро такрор мекунад. Аз ин рӯ, дар байни мардум 

мегӯянд, ки “салом қарзи Худост”. 

Дар мероси фарҳангӣ, таърихӣ ва адабии мо оид ба одоби муоширати 

салом гуфтан зиёд навиштаанд. Фирдавсӣ дар асари безаволи худ “Шоҳнома” 

ҳамчун одоби муоширати байни одамон ва ҳатто кишварҳо муҳим будани 

“салом”- ро борҳо ба ёд меорад: 

Магар бо дуруду паёму салом, 

            Ду кишвар шавад з-ин сухан шодком. 

Дар асри таърихии мардуми форсизабон “Таърихи Байҳақӣ” низ бар 

одоби салом гуфтан ишорат шудааст: “салом бар ту бод раҳмату баракатҳои 

эзадӣ”. 

Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ низ ба тарзи пандомез оид ба саломи баъзе 

ашхос гуфтааст: 

Бетамаъ нашнидам аз хосу ом, 

       Ман саломе, ай бародар, вассалом. 

Салом ҳамчун одоби муоширати байни одамон он қадар муҳим аст, ки 

ҳатто дар зарбулмасалу мақолаҳои тоҷикӣ ба аҳамияти ахлоқии он таъкид 

шудааст: “салом додан ҳам қарзу ҳам фарз”, “саломи қишлоқӣ бетамаъ нест”, 

“салом аз хурду калом аз калон”, “салом хурду калон надорад”, “салом аз мост, 

ҷавоб аз шумост” ва ғайра. Як навъи салом дар артиш аст, ки сарбозон ва 

раҳбарони онҳо панҷаҳои худро ба ҳамдигар ҷафс намуда, онро ба самти гўши 

рост то назди кулоҳи худ мебаранд. Ин амал ба якдигар салом гуфтани 

низомиён аст.  
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Нақл мекунанд, ки ҷавоне ба албастӣ дучор омада, чӣ кор карданашро 

надониста, саросемавор: «Ассалому алайкум»-гуфтааст. Албастӣ ба ӯ чунин 

ҷавоб додаст: Агар саломат намебуд як луқмаи хомат мекардам!  

Аз ин ривоят чунин бармеояд, ки салом дорои қудрати бузург мебошад. 

Салом ҳатто дили душманро ҳам мулоим мекардааст. Одамро одоб, рафтори 

ҳамидаву тавозуъ ва гуфтори нек ҳусн мебахшад. Одоб оинаи ахлоқ ва 

зуҳуроти ботинии одам аст. Одоб тоҷу хулқу атвори кас буда, ҳар кирдоре, ки 

сар мезанад, тақозои одоби шахс аст. Маҳфуми одоб ниҳоят васеъ ва чуқур 

буда, онро ба се фасл ҷудо мекунанд.  

Салом додан, тарзи муомила ва эҳтиром намудан. Гузаштагони мо 

боодобу рафтори ҳамидаи худ машҳури дунё буданд ва имрӯзҳо тамоми 

давлатҳои мутараққии дунё ашъори ахлоқию тарбиявии онҳоро тарҷума 

намуда, мавриди истифода қарор додаанд. Салом сарчашмаи одоб ба шумор 

рафта, яке аз вазифаҳои инсон аст.  

Дар «Футувватномаи султонӣ» омадааст, ки дар ҳафт мавзеъ салом бояд 

кард. 

   Аввал, чун бародари мусулмонро бинед, салом бояд кард. 

   Дуюм, чун дар роҳе равед, ба одамон салом бояд кард. 

   Сеюм, чун ба дари хонаи бародар равед, салом бояд кард. 

   Чорум, чун ба назди ҷамоате дароед, салом бояд кард. 

   Панҷум, чун аз мавзее, ки нишаста бошанд, бархезед ва ҷамъе он ҷо бошад, 

салом бояд кард, ки инро саломи видоъ мегӯянд.  

   Шашум, чун ба мақбарае расед, салом бояд кард. 

   Ҳафтум, чун ба хонаи худ даромад, бар аҳли байти худ салом бояд кард. 

Ҳатто ду ҳазор сол пеш ҳиндуёни қадим «Қонунҳои Ману» ном асар 

эҷод карда, дар он касони аввалиншуда ба калонсолон саломдиҳандаро дорои 

чор фазилат: дарозумрӣ, донишманд, шуҳратманд ва боқувват маънидод 

намудаанд. Одоб ширки хурду калонро сарфи назар аз худию бегонагиаш 

эҳтиром намуда, аввалин шуда, салом додан аст. Бояд, ки савора ба пиёда, 

соҳибмансаб ба бемансаб ва соҳибунвон ба беунвон аввал шуда салом диҳанд. 
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Ғайр аз ин, мард нахустин шуда ба зан салом диҳад ва то худи зан барои вохурӣ 

даст дароз накунад, набояд пешдастӣ намояд. Ҳангоми вохӯрдан бо ҳам 

«Ассалому алейкум» ва «Воалейкумусалом» мегӯем. Маънии ин калимаҳои 

арабӣ «сулҳ бар шумо» мебошад, «салом» калимаи арабӣ буда, маънои «сулҳ» 

«амон», «осуда», «сиҳат», «таҳният», «дуруст»-ро дорад. 

Агар салом додан суннат бошад, пас ҷавоби салом додан фарз аст. Агар 

шахсе ба саломи дигарон ҷавоб надиҳад, гунаҳгор мешавад. Дар ин бобат дар 

сураи «Нисо» ояти 86 чунин омадааст: 

«Ҳар гоҳ шуморо дуруде доранд, бо гунаи беҳтар аз он ё ақаллан монанди он 

ҷавоби салом диҳед». 

Ҳикоят мекунанд, ки дар замонҳои қадим арбоби деҳае бо салоботи ба 

худ хос болои асп дар роҳ мерафт. Писарбачае ҳар гоҳ ба ӯ салом медод, вале 

шунавад ҳам, ҷавоби саломро намегирифт. Чун ин амал се-чор маротиба 

такрор ёфт, писарак ҳам аз салом додан ба он шахси мутаккабир «парҳез» 

намуд. Рӯзе арбоб ӯро аз роҳ бозгардонду гуфт: 

Ҳой фалонӣ, чаро бар ман салом намекунӣ 

Писарак фаҳмонд: 

1. Шояд ҳар гоҳе, ки ба шумо салом мегуфтам, ҷавобашро намешунидам, 

билохира маъюс гардида, такрори ин амаламро лозим надонистам. 

2. Аҳмақ, - гуфт мансабдор ба хашм омада ва гуфт: - Шояд хар гоҳе ҷавоби 

саломатро бо тасдиқи дил ё ишораи сар дода бошам? Ту инро пайхас накардӣ 

- худро сафед карданӣ шуд он мард. 

Писарак гуфт: 

- Шояд ман ҳам ба дил ё ишораи андаке бар шумо салом гуфта бошам? 

Чун арбоб ин суханҳо бишнид ва хатои хешро минбаъд ислоҳ намуд. 

Мутаассифона, баъзе коркунони идораҳои маъмурию сиёсӣ ба касони 

ғайри маъмурии худ салом доданро иснод ба шаъни мансаби худ мешуморанд, 

лекин маҳфуми одоб аз он ташкилотҳое, ки вай кор мекунад, боло буда, аз ин 

рӯ, риоя кардани он қарзи инсонӣ ҳисоб меёбад. Маънои саломи ҳаррӯзаи мо 

чунин аст: «Ман мусулмонам, Худои таъоло шуморо саломатӣ ва офият 
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бахшад». Чӣ кадар боодоб будани шахсро аз донистани одоби саломаш 

мефаҳмед. Салом ба ҳар кас қарзу фарз аст. Салом додан на танҳо қарзи 

инсонӣ набуда, яке аз шартҳои муҳими дини мубини ислом ба шумор мерасад. 

Расули Акрам (с) савоби салом доданро чунин баён намудааст: 

«Ба шиносу ношинос салом диҳед. Агар касе ба ҷамоат омада «Ассалому 

алайкум» гӯяд, соҳиби даҳ савоб мешавад. Агар нафаре «Ассалому алайкум ва 

раҳматуллоҳ» гӯяд, соҳиби бист савоб ва агар шахсе «Ассалому алайкум ва 

баракатуҳу» гӯяд, соҳиби сӣ савоб мешавад. 

Мутаассифона, қисме аз ҷавонону духтарони мо одоби саломро вайрон 

карда, ибораҳои кӯчагиро мисли «Ҷон дастатро парто», «Привет», «Салом 

гуфтем!», «Эй гаранг салом!» ва ғайраҳоро истифода мебаранд. 

Дар кӯчаҳо баъзе ҷавонон кала ба кала монда, монанди «шох задан»-ро 

мӯд намудаанд. Ин нишонаи бемаданиятии онҳоро собит месозад. Ё байни 

мардон бусобусӣ, ки амали номатлуб аст, роиҷ шудааст. Духтарон бошад, 

якдигарро дида, ба ҷои «Ассалому алейкум» гуфтан «Чӣ хелӣ?» гӯён «чалап-

чалап» дар байни одамон шарм накарда бӯсобӯсӣ менамоянд. Ин амал ба 

назокату шарму ҳаёи занони мусулмон хос нест. Баъзе одамон ҳангоми вохӯрӣ 

нӯги дасташро дода, бо дили нохоҳам салом мекунанд, ин одати хуб нест.  

Дигар одати номатлубе, ки аксар вақт мо мушоҳида мекунем, баъзе 

шахсон дар маъракаҳо одамонро болои дастархон маътал намуда, даст дода 

салом мекунанд. Беҳтараш ҳангоми ворид шудан салом дода, ба ягон ҷои холӣ 

нишастан лозим аст. Таърих гувоҳ аст, ки мардуми тоҷик дорои одоби хубу 

анъанавии муошират мебошад. Махусан тавассути салом инсон маданияту 

рафтору гуфтор, муоширати худро бозгӯ мекунанд. Мо бояд фарзандони худро 

аз хурдӣ одоби салом, муоширати байни одамонро биёмузем, то ин ки дар 

оянда дар дили онҳо меҳру муҳаббат ва дӯстию меҳрубонию хушсуханӣ 

маскан гирад. 

Салом изҳори хайрхоҳии тарофайн аст. Вохӯрӣ ва мулоқоти ду ва зиёда 

одамон бо салом оғоз меёбад. Агар саломро калиди кушоишҳои муносибатҳои 
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инсонӣ номем хато намекунем. Чанд намуд қоидаҳои салом доданро, ки аз 

гузаштагони мо мерос мондааст ба кӯдакону наврасон тавсия менамоем. 

Салом вақту мавқеи худро дорад, 

Аз ин рӯ риояи тартиби салом ҳатмист. 

Пагоҳӣ чун аз хоб хестед, аввал дасту рӯятонро шуста, аввал ба падару 

модар баъд ба аҳли оила салом гӯед. На танҳо бо шиносон, инчунин ба 

шахсони рӯ ба рӯ омада низ салом гуфтан хислати хуби инсонист. 

Ба калонсолон  аввал хурдсолон салом  мегӯянд ва ҳатман даст сари сина 

мегузоранд. Даст дода вохӯрӣ кардан бо калонсолон ва занон аз рӯи одоб нест. 

Вале ҳангоми аввалин шуда даст барои вохӯрӣ дароз кардани онҳо шумо ҳам 

метавонед дастӣ салом кунед. 

Дар кӯча,ҷойҳои ҷамъиятӣ, саҳни мактаб ба муаллимон аввал муҳасил 

бояд салом гӯяд, вале дар синф аввал муаллим салом мегӯяд. Дар маърака, 

хона, идора агар меҳмоне нишаста бошад, аввал ба меҳмон в-он гаҳ ба дигарон 

бояд салом дод. Баъди аз сафар баргаштан аввал ба волидайн салом кардан 

шартаст. Дар шифохона аввал ба бемор, дар меҳмонӣ аввал ба соҳиби хона ва 

ҳангоми маросимҳо аввал ба соҳиби маросим салом бояд кард. 

Агар пурсанд, ки дар чанд мавзеъ салом бояд кард, бигӯй:  

дар шаш мавзеъ. 

1. Аввал,чун бародари ногаҳониро бинӣ салом бояд кард. 

2. Дуюм,чун дар роҳ равӣ ба одамон салом бояд кард. 

3. Сеюму чорум чун ба дари хонаи бародар равӣ,салом бояд кард. 

4. Чорум чун аз мавзе, ки нишастаӣ бархезӣ, ба ҷамъе, ки он ҷо бошанд, 

салом бояд кард ва инро саломи видоъ гӯянд. 

5. Панҷум, чун ба мақбарае расӣ, салом бояд кард.  

6. Шашум, чун ба хонаи худ дароӣ, ба аҳли хонаи хеш салом бояд кард. 

Агар пурсанд, ки дар чанд мавзеъ салом додан мумкин нест, бигӯй 

дар панҷ мавзеъ. 

1. Аввал дар ҳаммом,  

2. дуюм, бар касе, ки ба қазои таҳорат машғул бошад, 
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3. саюм, ба қуронхон, 

4. чаҳорум ба намозгузор, 

5. панҷум ба занони номаҳрам. 

Агар пурсанд, ки одоби салом кардан чанд аст, бигӯй ҳафт: 

Аввал пок бошад, дуюм-савора бар пиёда салом кунад,чорум истода бар 

нишаста, панҷум нишаста бар такязада. Шашум, он, ки хурдтар бояд бар 

калонтар салом кунад ва кам (ақл) бар бисёр (аксар) салом кунад, рӯй хандон 

ва ҷабинкушода дорад. Ба ишорат салом накунад, балки ба лафз( сухан овоз) 

бигӯй,ки: 

“ Ассалому алейкум”..... 

Ҳафтум чун ду ба якдигар расанд,вохӯрӣ кунанд. 

Агар гӯянд, ки одоби ҷавоб гуфтан чанд аст, бигӯй ҳафт. 

1. Он, ки бо тазарӯӣ ҷавоб диҳад. 

2. Ба зиёда (пуррагӣ) ҷавоб диҳад. 

3. Агар ба касе ба ғайри миллате дини (ислом)бошад, бар ин кас салом 

диҳад, дар ҷавоб алейк гӯяд. 

4. Бояд, ки бар таҳорат (тозаву озода ) бошад. 

5. Агар гурӯхе истода бошад, як нафар ҷавоби салом диҳад, басанда аст. 

6. Ҷавоби салом бо сухан диҳад на бо ишора. 

7. Бояд чунон ҷавоб диҳад,ки саломгиранда шунавад. 

Маълум аст, ки худшиносии миллӣ зери таъсири таърихи миллат ва 

донистани ин таърих ташаккул меёбад. Он ба хусусиятҳои хотираи инсонӣ 

такя менамояд. Инсоне, ки гузаштаашро фаромӯш кардааст ва идомати 

ангезаҳо ва фаъолияташро намефаҳмад, худро чун тамомияти устувор дарк 

карда наметавонад. Ҳисси решаҳои таърихии миллат аввалин нишонаи 

худшиносии миллӣ мебошад. 

Донишҳои кӯдакон дар бораи қоидаҳои ахлоқ, ки аз қоидаҳои талабагӣ, 

мушоҳидаи шахсии ҳаётӣ гирифтаанд, аксар вақт нопурраанд. Мавзӯъ ва 

мундариҷаи суҳбатҳои ахлоқӣ бояд бо баҳисобгирии тадриҷан зиёдшавии 

донишҳои талабагон оид ба масъалаҳои ахлоқи миллӣ сохта шаванд. Дар 
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мавриде, ки дар мактаббачагон тасаввуроти маънавӣ нодуруст ташаккул 

ёфтаанд, дар мавзӯи муайян гузаронидани суҳбатҳо имконияти ислоҳ ё 

дурустфаҳмии он тасаввуротро таъмин менамоянд. 

Барномаи суҳбатҳои ахлоқӣ ба таври бадеӣ сохта мешавад, яъне дар ҳар 

як синф айни як муаммои ахлоқӣ (оид ба рафоқат, дӯстӣ, коллективизм, дар 

бораи муносибат ба меҳнат ва ғайра) омўхта ва муҳокима карда мешавад, аммо 

мазмуни муайяни онҳо вобаста ба замшавии дониш, таҷриба, муносибатҳои 

ахлоқии кӯдакон, мақсад ва мундариҷаи кори тарбиявӣ тағйир меёбад. Дар 

бораи ахлоқ суҳбатҳои пешакӣ ба нақша дароварда шуда бояд муназзам ва 

доимӣ гузаронида шаванд.  

Барои гузаронидани суҳбатҳои ахлоқӣ мавзуъҳои зеринро маслиҳат 

медиҳем: 

1. Дар бораи муносибат ба Ватан ва эҳтироми Ватан; 

2. Дар бораи эҳтироми калонсолон; 

3. Дар бораи рафоқат ва дӯстӣ; 

4. Дар бораи одоби меҳмондорӣ; 

5. Дар бораи некӯкорӣ, хайрхоҳӣ ва хоксорӣ; 

6. Дар бораи бовиҷдонӣ ва хоксорӣ; 

7. Дар бораи адолатхоҳӣ; 

8. Дар бораи муносибат бо калонсолон, хурдсолон ва ҳамсолони худ  

    9.Дар бораи оштинопазирӣ нисбат ба бадӣ ва бепарвоӣ. 

Ин мавзӯъҳои суҳбатҳои ахлоқӣ то андозае ҳам ҳатмианду ҳам тахминӣ. 

Хатмӣ ба он маънианд, ки ҳамаи суҳбатҳо оид ба ин масъалаҳо вобаста ба 

шароит ва муҳити маънавии синф бояд гузаронида шаванд. Тахминӣ барои он 

ки мунтазамии суҳбатҳо дар айни замон вобаста ба зарурати вазифаҳои 

тарбиявӣ метавонад тағйир ёбад, мундариҷаи муайяни онҳо вобаста ба 

мавҷудияти таҷрибаи ахлоқӣ, дараҷаи бомаърифатии бачагон аниқ карда 

шавад. 

Баъд аз гузаронидани суҳбат ба бачагон супориш додан мумкин аст, ки 

аз болои чизе назорат кунанд, ба саволи гузошташуда дар маҷлисҳои синфӣ 
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муҳокима карда шаванд, дар бораи он чӣ, ки онҳо дидаанд, расм кашанд ё 

нависанд, ба рафтори одамон аз ҷиҳати маънавӣ баҳо диҳанд. 

Суҳбатҳо дар бораи ахлоқ, пеш аз ҳама, ба мактаббачагони хурдсол 

заруранд. Дар ин давраи синну соли кӯдакон, яъне вақте ки онҳо махсусан 

нисбат ба таъсирати беруна қобиланд, вақте ки онҳо, бешубҳа ба устувории 

қоидаҳои ахлоқӣ бовар мекунанд, асосҳои мустаҳками донишҳои маънавиро 

гузоштан зарур аст. Минбаъд дар давраи наврасӣ ва ҷавонӣ шаклҳои дигари 

корро ҳам истифода бурдан мумкин аст, масалан, гузаронидани лексия ва 

мубоҳисаҳо оид ба масъалаҳои ахлоқӣ. Ба суҳбатҳои ахлоқӣ ҳам муаллим 

тайёрӣ мебинаду ҳам талабагон. Муаллим мавзўи суҳбатро муайян мекунад, 

барои он мавод ҷамъ мекунад, вай ҳартарафа фикр мекунад, ки ба кадом 

ҳодисаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ диққати мактаббачагонро ҷалб намояд, рафти 

суҳбат ва он фаъолияти амалиеро, ки бачагон донишҳои ҳосилкардаашонро ба 

кор бурда метавонанд, дар худ тасаввур менамоянд. Бачагон мустақилона 

ҳикояҳоеро мехонанд, ки муаллим тавсия кардааст, китобҳои пештар 

хондаашон, воқеаҳои муносибатҳои шахсиашон бо дигар бачагон ва 

калонсолонро ёдоварӣ мекунанд. 

Ҳурмату эҳтироми пирону калонсолон 

                                             Пир нест, тадбир нест. 

Бе пир марав дар амонӣ, 

          Ҳарчанд, ки Сикандари замонӣ! 

Пирӣ неъмати фаровонест, ки ба ҳама кас ба зиёдатӣ бирасад. 

          Чун пир шудӣ кори ҷавон натвон кард, 

          Пирит ба кофирӣ ниҳон натвон кард, 

          Дар торикии шаб ҳар он чӣ кардӣ, 

          Дар равшании рӯз ҳамон натвон кард. 

Рӯдакӣ 

        Пир-солхӯрда, куҳансол- умрдида; муқобили ҷавон. 

       Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад, 

       Зи дониш дили пир барно бувад. 
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Фирдавсӣ 

       Танатро чу кардам тавоно ба шир, 

       Ҷавонӣ макун бар парастори пир. 

Шамсиддин Шоҳин 

      Пиру ҷавон-куҳансолу барно; калону хурд; маҷозан ҳама. 

     Раҳ ба мақсуди худ зи пири ҷавон, 

     Ҷуст чандон, ки дошт тобу тавон. 

Абдураҳмони Ҷомӣ 

                     Пирӣ дарахтест, ки на ҳар навниҳол ба он бирасад. 

Дили пирон чун шишаи булӯрин нозук ва пурэҳтирос мешавад. Чуноне, 

ки бузургон гуфтаанд, ҳеҷ кори бад ба ранҷонидани дил ва ҳеҷ амали хайр 

(кори хубу нек) ба дилёбӣ баробар намешавад: 

                    Санги роҳи худ шуморад Каъбаву Бутхонаро, 

                    Ҳар кӣ чун Бедил тавофи каъбаи дилҳо кунад. 

Бедил 

Ҷавони доною баадаб бояд саъю кӯшиш кунад то бо сухани хуш ва бо 

рафтори неки худ, пеш аз ҳама, дили пиронро ба даст оварад. 

Гуфтори талху нохуб табъи нозуки пиронро нохуш ва чеҳраи (ҷабини) 

пурчини дили он рӯзгордидагонро ғамгин намояд. Ҷавонӣ бо адаб ба чунин 

кори бад ҳеҷ гоҳ роҳ нахоҳад дод. 

Рӯзе қадам ба пеш мегузоштаму бо дидаи ибрат ба атрофиён назар 

доштам. Пирамарде ба сояи дарахте нишаста, осуда нафас мегирифт. Ҷавоне 

аз назди ӯ мегузашт. Пирамард ба ӯ рӯ овард: Нури чашми падар, мегӯянд, ки 

ба шаҳрамон мутрибон, ҳофизон, раққосаҳои хушхиром ва гӯяндагони 

некӯпаём омадаанд ва ин бегоҳ намоиши хубе медодаанд. Хушо ки ҳамроҳ 

мерафтем? Ҷавонро рӯй турш шуд, чинҳои абрӯвону пешониаш зиёд гашт ва 

дар ҷавоб чунин изҳор намуд: Бузургворо, пир шудаед ва тарки ҷавонӣ 

бинамоед, ки пиронро кунҷи ором ва оромии бардавом хуш бошад, на 

тамошову таманно ва на дидани ҳофизу бишнидани тараби мутрибони 

хушнаво!Беҳтар он аст, ки бихобед ва аз ин ҳарфи ман (сухани фарзанд) рӯй 
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натобед. Аз шунидани сухани фарзанд пирро рӯй озурда шуда, чеҳрааш малул 

гардид. 

Ҳайфо, ки ҷавон дар ҷавоби гуфтори падар андеша (тааммул) накард ва 

суханони беҷо гуфт. Вай тасаввуре надошт, ки Носири Хусрав чунин 

фармудааст: 

Ба пирони забур кун дастгирӣ, 

Ки дар пирӣ бидонӣ қадри пирӣ. 

Ҷавонӣ-фасли баҳор, вале аз таҷрибаи рӯзгор камҳосил бувад, пиронро 

таҷрибаи ҳаёт серҳосилу қувваташон камтар, аммо дар дил онҳоро орзӯи 

ҷавонӣ ояд. Аз пирони солхӯрда бояд таҷрибаи ҳаёт омӯхт ва дар амал онро 

корбаст кард. 

Зи тадбири  пири кӯҳан бармагард, 

Ки корозмуда бувад солхвард. 

                                                 Саъдӣ 

Чуноне ки ба чашми мушоҳида назар мекардам, пирамардеро ҳама 

ҳурмат мекард ва дар байни пиру барно сазовори иззату эҳтиром буд. 

Ҳанӯз асрори ин сир маро маълум набуд. 

Дар роҳ пирамардеро бидидам, ки ӯ ҳамнишини наздики он марди нек 

буд. Он чи маро ноором мекард, аз ӯ бипурсидам ва ӯ гуфт: Мо ҳар ду дар 

хурдсолӣ ва ҷавонӣ бо ҳам будем, аммаи солхӯрдаи (пири) ӯро на ҳамсаре буд 

ва на фарзанде, қаландарвор умр ба сар мебурд. Ӯ ҳамеша аз ҳоли аммаи худ 

хабар мегирифт, парастори (нигаҳбони) ягонаи он пиразан буд. Аммаашро 

мехӯронду мепӯшонд ва иззату эҳтироми пирии ӯро ба ҷо меовард. Мардум ин 

ҷавонро тавсифу таъриф мекард. 

Чун ин нақлро бишнидам бифаҳмидам, ки иззату ҳурмати мардум ӯро 

самари (ҳосили) ниҳоли биншондаи худи ӯ будааст. 

Ҳар куҷо ба пирон ҷой дода, аз дасти онҳо бори вазнинашонро гирифта, 

ба онҳо ёрӣ расонидан, бо ёрии моддӣ ва маънавӣ (сухани хубу муомилаи нағз) 

дилашонро шоду хурсанд гардонидан, аз ҳолашон бо хабар шудан, бо дили 

гарму бо сухани нарм ба онҳо дилдорӣ намудан яке аз хислатҳои ҷавони 
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тарбиядида аст. Пеш аз ҳама, дар дами пирӣ азиз доштани қадри падари 

бузургвор ва модари азизу меҳрубону беозор, ки онҳо дар айёми тифлӣ дасту 

дилатро гирифтаанд, парвариш ва тарбия кардаанд, дар дақиқаҳои айёми пирӣ 

фарзанд дасти онҳоро бигирад ва саъй ба тарбияашон намояд: 

Падар дар кӯдакӣ бо шавқи дил дасти писар гирад, 

                        Ба уммеде, ки дар пирӣ писар дасти падар гирад. 

                                                                                                         Асирӣ 

Дили пирозор як умр озор бинад. 

Ҷавони қадрдону қадршиноси пирон ҳамеша боқадр монад ва халқ ӯро 

чун гавҳараки чашми хеш азиз дорад. 

Аз пирон қадам пеш гузоштан, ҳангоми гуфтор сухани онҳоро буридан, 

эҳтиромашонро ба ҷо наовардан ба эшон ҷои нишаст надодан ва ҳурмати 

онҳоро қадр накардан нораво ва беадабист. 

Ба коре ва амале аз пирон маслиҳат пурсидан ва қадам ба шоҳроҳи 

нишондодаи онҳо пеш гузоштан, онҳоро мушовиру донишманди хеш 

донистан ва бо машварати он зумраҳои волоқадр кор кардан меъёр ва пешаи 

пурандешаи ҷавонӣ бувад. 

Дар вохӯрӣ бо кӯҳансолон сари таъзим фуруд ор ва ба онҳо салом бидеҳ, 

танҳо бо амри онҳо роҳ пеш гир! 

Дар овони нотобӣ барои сиҳат шуданашон ва ба ҷо овардани эҳтиёҷи 

онҳо кӯмакрасон бош! 

Бар ҳар кас дар ҳар лаҳза бо сухани хуш ба пирон дилбардорӣ хуш аст 

ва бо дилбардорӣ хушнуд намудан хислати неки ҷавонӣ бувад, ки пирон 

баъзан бо рӯҳафтодагии тассодуфовар гӯянд: 

Дареғо,ҷавонию навзодагӣ, 

Асар кард пирию афтодагӣ. 

Ҷавонеро падар ва модари пир буданд. Нодорӣ ва бечорагӣ онҳоро заифу 

лоғар ва бемадор сохта буд. Писари меҳнатдӯст  ва фозиле, ки бегона буд, 

онҳоро дӯст медошт. Ҳезумкашӣ мекард. Бо ин даромадаш ҳаёти онҳоро осуда 

ва таъбашонро болида месохт. 
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 Ҳезумкаш боре дар бозор ба фурӯш нарафт, маҳзун ва малул шуд. Чорае 

бояд ёфт. Каме орди ҷав ва шир харида, ба хона меояд, ки онҳо аз ғояти 

гуруснагӣ сар ба болини қаноат ниҳода, хобидаанд ва хоби ширин он ҳар дуро 

сахт ба оғӯш кашидааст. 

 Ҷавон аз ширу орд ду коса атола пухта,ба сари болини онҳо меояд, ки 

ҳанӯз хобанд: “Агар бедор кунам, шояд дилашон ранҷад. Охир, гушнаанд. ”Бо 

чунин фикр косаи атоларо дар даст дошта истод, то ба хоби ширини онҳо халал 

нарасонад. 

 Онҳо аз хоб чашм кушода ҷавонро болои сар бо косаи атола мебинанд. 

Ба ҳаяҷон меоянд, ашки шодӣ мерезанд. 

-Эй нури чашм! Мо - пиронро азиз дошта, чун шамъи фурӯзон болои сари мо 

истода шабонаро рӯз кардӣ, илоҳо аз умрат баракат ёбӣ, дарди сара набинӣ, 

сарбаланду баобрӯ бошӣ..... 

 Пирони бекасу бепарасторро азиз доштан хислати некӯст, акси он 

нокасию ноодамист ва рафтори ношоям аст. Ба пирони бекасу кӯй лутфу 

марҳамат намудан расму русуми ҷавонмардӣ ва қарз аст, зеро ки рӯзе пирӣ ҳам 

ба сари ту меояд. 

 Дар дили пирони ҳасос ва зиндадил ҳам ҳасрати аёми ҷавонӣ боқист. 

Чашмаи завқу шавқи онҳо ҳанӯз аз ҷӯш намонда аз ҳаёт умедҳо доранд. 

Ҳайфо, ки тири аз камон ҷаста боз намегардад. Ҳатто ҳасрати онҳо аз садои 

асозаниашон шунида мешавад: 

Асо аз ростӣ ҳам дам ба гӯши пир мегӯяд: 

                              Дигар дар хоб хоҳӣ дид, айёми ҷавониро. 

          Айёми ҷавонӣ ҳам чун оби ҷӯйборҳо пас намегардад. 

 Дили ҳассос ва донаи солдида (пир) ба гузашти айёми ҷавонӣ умед 

надорад. Аз ин рӯ, чунин шахсро дилбардорӣ карда, ба ӯ ёрӣ расонидан яке аз 

сифатҳои хубу волои ҷавонист. 

Аз пирон риштаи умед канда, иззату эҳтироми онҳоро ба ҷо наовардан 

аз худ бехабар будан аст. 

Қомати хамидаи онҳо гувоҳи рахти сафар бастани онҳо нест. 
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Қомати хамгаштаи пирон нишони марг нест, 

Як камон сад тирро дар хок пинҳон мекунад. 

                             Бедил 

Агар дар ҷавонӣ пиронро азиз дорӣ,ба пирӣ азизи ҷавонон бошӣ. 

Дар ҷавонӣ дор пиронроо азиз, 

То азизи дигарон гардӣ ту низ. 

                                       Шайх Аттор.  

Аз  ин ҷост, ки ҳурмату эҳтироми пирону калонсолон яке аз нишонаи 

баланди тарбияии худшиносии миллӣ мансуб ёфта, аз гузаштагони мо то ба 

имрӯз ҳамчун сабақи ҳаёт боқӣ мондааст. Асолати мо ин аст, ки дар ниҳоди 

ҳар як кӯдаке, ки ба дунё меояд, тарбияи худшиносии миллиро ҷой дода, аз 

ананаву урфу одати гузаштагон огоҳ созем. 

Одоби  хушмуомилагӣ ва маданияти нутқ 

Дар хушмуомилагӣ муносибати одамон зоҳир мегардад. Одами боадаб 

ба дигарон нохушию малолиро раво намебинад. 

- Одами боадаб ҳамеша салом ва хайру хуш мекунад. 

- Агар ту нишаста бошию ба хона одами калонсол дарояд, барои салом 

кардан аз ҷоят хез. 

-Агар ту нишаста бошию калонсоле ба ту муроҷиат кунад, аз ҷоят хеста 

бо ў гуфтугў намо. 

-Бо рафиқони худ хушмуомила бош: ба онҳо ному лақаб нагузор, дар 

вақти гапзанӣ дод назан, гуфтани калимаҳои сеҳрнок («раҳмат», «марҳамат»)-

ро фаромўш накун. 

-Дар бозӣ дағал нашав, дод назан, ба ҳар гуна сухани беҳуда бо рафиқат 

ҷанҷол ва муноқиша накун, бо дӯстон аҳлона кор ва бозӣ намо. 

-Ғайбатчӣ нашав. Агар дўстат дар коре ноҳақ бошад, дар рӯяш гӯй, агар 

рафиқат ба ягон кори бад машғул бошад, ӯро боз дор. 

-Одами боадаб ба дағалӣ дағалона ҷавоб намегардонад. 

-Одами боадаб нисбат ба дигарон хушмуомила ва боилтифот мешавад. 
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Агар аз ӯ чизеро пурсанд ё ягон ёрие илтимос намоянд (чизеро овардан, 

додан, ба касе ёрӣ расонидан ва ғайра), ӯ бо хоҳиши тамом ба ҷо меорад.  

-Дар сухан рафтору кирдор, амалиёт хушмуомила будан лозим аст. 

Суханони боэҳтиромонае, ки («марҳамат», «раҳмат», «бемалол бошад» ва 

ғайра) бо овози дағалона, бетакаллуфона гуфта мешаванд, хусусияти мусбати 

худро гум мекунанд. 

Қоидаҳои интизомнокӣ ва ҳатмӣ 

Ту дар ҳаёт танҳо не, дар байни одамон зиндагӣ мекунӣ. Бинобар ин, 

рафторҳои ту якеро шоду дигареро ғамгин карда метавонад. 

Ҳар як одам бояд қоидаҳоеро, ки барои ҳама ҳатмӣ аст ва бе онҳо 

зиндагӣ кардан мушкил аст, иҷро намояд. 

Кор, бозӣ ва хурсандиҳо аксар вақт коллективӣ мешаванд, вақте ки 

муваффақияти умумӣ аз ҳар як кас вобастагӣ дорад, аз ин рӯ, рафиқонро фиреб 

додан лозим нест, қоидаҳои умумиро ҳатман иҷро кардан лозим аст.  Қимати 

вақти худ, вақти калонсолон ва рафиқонро донистан лозим аст. 

Пеш аз кореро сар кардан аввал ба ҳисоб гирифтани вақтро ёд гир: барои 

тайёр кардани дарсҳо, барои маҳфилҳо, барои ёрӣ расонидан ба падару модар, 

барои сайругашт, барои бозӣ бо рафиқон, барои хондани китоб, барои 

тамошои намоишҳои телевизионӣ чӣ қадар вақт сарф шуданро бояд донӣ. 

Ба иҷро намудани реҷаи рӯз кӯшиш намо: дар вақташ хоб кун ва аз хоб 

хез, дар вақти муайян ба дарстайёркунӣ машғул шав, вақти сайругашт, вақти 

машғулиятҳои хурсандибахш ва варзиширо дон. Якдигарро тафтиш намоед, 

ки реҷаи рӯзро кӣ чӣ тавр иҷро мекунад. Ба касе, ки ҳанўз иҷро кардани реҷаи 

рўзро ёд нагирифтааст, барои ёдгирӣ ба ӯ ёрӣ расонед. 

Ба ягон ҷой ҳеҷ вақт дер намон, ҳамеша дар соати таъиншуда биё, вақти 

дигаронро нагир. 

Агар ба касе ваъда додӣ, ки дар соати муайян меоӣ, китоб, дафтар, 

бозича ва дигар чизеро дар вақти муайян бармегардонӣ, ҳатман ваъдаатро иҷро 

намо. Агар ҳодисае рўй доду ваъдаатро иҷро карда наметавонӣ, дар ин бобат 

хабар деҳ. 
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Агар ту ба қавли худ вафо кардан ва вазифаи ба ту супоридашударо иҷро 

карданро ёд нагирифта бошӣ, дар назди худ масъалаҳои на он қадар душворро 

гузор, вале онҳоро ҳатман ҳал намо ва анҷом расон. 

Агар касе дар вақти муайян ба назди ту омаданро ваъда кунад, ўро 

мунтазир шав, вақти худро тавре ташкил намо, ки дар ҳамон лаҳза кори дигар 

надошта бошӣ. 

Ҳама қоидаҳоро гуфта дода намешавад. Ба хотир биёр, вақте ки дигарон 

қоидаҳои ҳатмии рафторро иҷро намекунанд, ба ту чӣ хел сахт мерасад, он гоҳ 

ту ба осонӣ пай мебарӣ, ки дар ҳар маврид чӣ тавр рафтор кардан лозим 

будааст.  

Ҳамаи қоидаҳоро ҳамеша хоҳ касе туро бинад, хоҳ худат танҳо бошӣ ва 

хоҳ касе туро набинад, иҷро кардан лозим аст. 

Одоби  рафтор дар мактаб 

Ба мактаб бо либоси покизаи мактабӣ, мӯйи ҳамвор шона карда шуда, 

пойафзоли хуб тоза карда шуда омадан лозим аст. 

Ҳамаи чизҳои мактабӣ бояд ботартиб дар ҷувздон ҷой карда шавад. 

Ба мактаб дар вақташ, қафо намонда омадан лозим аст. Ҳангоми ба 

мактаб ворид шудан тела надеҳ, барои аз ҳама пеш даромадан кӯшиш накун, 

пеш аз даромадан пойафзолатро тоза намо. 

Писарон ҳангоми ба мактаб ворид шудан бояд калапӯшҳоро аз сар 

гиранд. 

Вақте ки ба синф медароӣ, аввал бо муаллим, баъд бо рафиқонат салом 

кун. Дар дарс. Вақте ки ту ба дарс қафо мондӣ ва ба синф баъд аз занг задан 

медароӣ, аз муаллим иҷозат пурс. 

Вақте ки ба синф калонсол (муаллим, директори мактаб, падар ё модар 

ва ғайра) медароянд, ҳама якбора аз ҷой хеста, салом медиҳанд. Нашастан 

танҳо баъди иҷозати муаллим ё директор мумкин аст. 

Дар дарс рост нишастан лозим. Бояд дастҳо дар болои парта, пойҳо дар 

ҷояш бошанд, ба қафо, ба ҳар тараф нигоҳ кардан ва гап задан дар дарс мумкин 

нест. 
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Агар муаллим ба синф савол диҳаду ту ҷавоб додан хоҳӣ, ё ин ки чизеро 

аз муаллим пурсиданӣ шавӣ, дастатро бардор. 

Вақте ки муаллим барои ба савол ҷавоб додан ё ки аз ӯ чизеро пурсидан 

иҷозат медиҳад, аз ҷой хестан лозим аст. Ба муаллим рост истода гап задан 

лозим. 

Дар назди тахтаи синф рост исто. Ҳангоми ба назди тахтаи синф 

баромадан либосҳоятро дуруст намо. 

Партаи худро эҳтиёт намо, онро нашикан, дар он чизе нанавис. 

Баъзе хусусиятҳои технологияи ташаккули худшиносии  миллиро  

муфассалтар баррасӣ менамоем. Ворид шудани худшиносии миллӣ ба сохтори 

худшиносии шахсият аз як тараф, робитаҳо бо ҷомеа ва аз тарафи дигар, 

собитшавии «Ман» - и худ дар ин робитаҳоро ифода менамояд. Аз ин рӯ, 

худшиносии миллии шахсият дар заминаи худшиносии иҷтимоии 

муқарраршуда ташаккул меёбад. Агар худогоҳии шахсӣ шинохтани худ дар 

робита бо воқеияти атроф бошад, пас худшиносии миллӣ маънои дарк 

намудани худ дар робита бо мансубияти миллиро дорад.  

Аз рӯйи моҳияту мундариҷа худшиносии миллӣ таҷассуми тамоми 

хусусиятҳои миллиест, ки шахси мазкур хос мебошад. Ба ин маънӣ,  

худшиносии миллӣ аз дарку мустаҳкам намудани ҷиҳатҳои инфиродишудаи 

хусусияти ба худ хоси миллӣ иборат аст. Маҳз худшиносии миллӣ ба нуктаҳои 

миллии психологияи инфиродӣ, донишҳои миллӣ тобиши фардӣ бахшида, дар 

ин нуктаҳои миллии шуури шахсият ҳузури ин фардиятро дарёфт мекунад. 

Дар баробари ин, худшиносии миллӣ ба тамоми мундариҷаи шуури инфиродӣ 

рангу тобиши миллӣ мебахшад. Худшиносии миллӣ ба худшиносии шахсият 

ворид буда, бо он зич алоқаманд аст ва дар низоми дохилишахсӣ зоҳир 

мешавад.  

Ин матлабҳои умумӣ технологияи ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоиро ошкор менамоянд. Ҷиҳатҳои миллиро 

инъикос намуда, мактаббача соҳиб, нигаҳдоранда ва давомдиҳандаи  ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодӣ, забон ва фарҳанг, вориси  гузашта ва ҳозираи миллат 
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мегардад. Қайд бояд кард, ки фаҳмиши  робита бо муҳити миллӣ аз ҷониби 

хонандагон зери таъсири омилҳои номуташаккилу ҳадафмандона, беруна ва 

дохилӣ рӯй медиҳад. 

Омилҳои объективӣ аз ҷониби мактаббачагони хурдсол дар шакли 

инъикоси муҳити иҷтимоиву иқтисодӣ қабул шуда, ба шуури онҳо 

ғайриихтиёр ворид мешаванд. Хонандагони хурдсол гузаштаву ҳозираи 

таърихи ҷумҳуриро тавассути матбуоти даврӣ, радио, телевизион ва 

коммуникатсияи гуногунҷанба дарк мекунанд. Муҳити бевоситаи муошират 

оила, атрофиён ва муносибати забонӣ бо ҳамсолон мебошанд. Тавассути забон 

хонандагон бо адабиёту санъати миллӣ ошно мешаванд. Анъанаҳо ва урфу 

одатҳои халқӣ фазои нисбат доштанро ба хусусияти миллии этнос фароҳам 

оварда, ба  шууру рафтори ҳар кадоми онҳо ворид  мешаванд.  

Ҳамин тариқ, шуури миллӣ ба худшиноси миллӣ табдил ёфта, 

хонандагон на танҳо соҳиб, балки созандагони миллати тоҷик мегарданд. 

Мансубияти миллӣ ва дараҷаи тававҷҷуҳ ба далел дар муҳити мазкур ва дар 

ҳар вазъият рағбати шахсиятро ба муносибатҳои миллӣ, донишҳои миллӣ ва 

умуман ҳаёти миллӣ таъйин ва равона менамояд. Забони модарӣ, ин ё он 

хусусиятҳои миллӣ дар симои зоҳирӣ, рафтору шуур, ки беихтиёр сурат 

мегиранд, ба шуури фардӣ дар иртибот бо дарки мансубияти худ аз ҷониби 

шахсият ворид мешаванд.  Вобаста ба шиддату ва ҳассосияти худшиносии 

миллӣ, шахсият бо шиддати мувофиқ далелҳои фарҳанги миллӣ, 

муносибатҳои миллӣ, таърихи миллиро меомўзад. Шахсият бо худшиносии 

миллӣ таҳрик ёфта, бо ҳиссиёти миллӣ, рўҳияи миллӣ фаро гирифта мешавад. 

Шароити объективии табиӣ ва ҳадафмандона омилҳои берунае мебошанд, ки 

ба худшиносии миллӣ таъсир мерасонанд. 

Ба ғайр аз омилҳои беруна дар ташаккули худшиносии миллӣ қувваҳои 

водоркунандаи дохилӣ - манфиатҳо ва талабот иштирок менамоянд, ки 

нерўҳои ҳаракатдиҳандаи худшиносӣ мебошанд. Гузариши шуури миллӣ ба 

худшиносӣ маҳз бо таъсири нерўҳои ҳаракатдиҳандаи дохилӣ рўй медиҳад, ки 

дар шакли талаботи даркшуда пайдо мешаванд. Дар заминаи гузариши 
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таъсири беруна ба талаботи ботинӣ (интероризатсия) механизми физиологӣ 

қарор дорад. Талабот ҷиҳати ба даст овардани арзишҳои миллӣ функсияи 

мутобиқшавии шахсиятро ба воқеияти миллии иҳотакунанда иҷро мекунад. 

Худшиносӣ раванди худҳаракат барои фаҳмидани арзишҳои миллӣ мебошад.  

Зери таъсири барангезандаҳои беруна (омилҳои беруна - муҳити забонӣ, 

зиндагӣ ва рўзгор, хона ва мактаб) равнақи сохторҳои муайяни асаб -  қишри 

мағзи сар, фаъолшавӣ ва пайдоиши ҳисси қонеъ  гардидани талабот рўй 

медиҳад. Маҷмўи омилҳои беруна ва нерўҳои барангезандаи дохилӣ дар 

хонандагони хурдсол ҷиҳатҳои бартаридоштаи шахсият - мансубият ба 

миллати муайянро ташаккул медиҳанд. Талаботи даркшуда ба амалҳои 

ангезишӣ табдил меёбанд, ки ба худшиносии миллӣ равона гардида, ба 

ташаккули бошуурона ва фаъолонаи худшиносии  миллӣ такон мебахшанд. 

Самаранокии ташаккули худшиносии миллӣ ба таъсири мутақибили 

омилҳои объективӣ ва субъективӣ вобаста мебошад. Муҳимтар шуморидани 

нақши омилҳои муайян, масалан, субъективӣ, дохилӣ, боиси шуури 

миллатгароёна ва таҳрифи рафтор мегардад. Баръакс, муболиға ё рад кардани 

мавқеи омилҳои объективӣ ва  иҷтимоӣ ба ташаккулу рушди худшиносии 

миллӣ таъсири манфӣ мерасонад.  

Барои хонандагони синни хурд боз як омили муҳими таъсири  

ҳадафмандона ва муназзам ба шууру худшиносии миллӣ  - мактаб ва 

муассисаҳои беруназсинфӣ вуҷуд дорад. Дар натиҷаи кори таълиму тарбия дар 

мактаббачагони хурдсол дидгоҳи томи ҷаҳоншиносона ба миллат ташаккул 

меёбад. Дарки муҳити миллӣ то дараҷаи шуур,  соҳаи муассиру  иродавӣ 

инкишоф ёфта, хислати шахсияти хонанда  мегардад.  

Бояд эътироф кард, ки мактаби муосир аз нарасидани донишҳо дар бораи 

инсон, халқ, миллат азият мекашад. Ба ин нукта ҳанўз В.А. Сухомлинский 

ишора карда, ақидаеро пеш оварда буд, ки донишҳоро дар бораи инсон, ҷаҳони 

ба худ хосу нотакрори ў, хусусиятҳои фарҳангию минтақавӣ ва миллиро 

хонандагон бояд дар ҷанбаи таърихӣ дарк намоянд. Ин яке аз шартҳои 

муҳимтарини ташаккули хотираи таърихии хонандагони хурдсол - манзараи 
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томи илмии олам аст, ки бидуни он инсони комил вуҷуд дошта наметавонад. 

Бо назардошти фаҳмиши мардумии моҳияти тарбия, педагоги бузург чунин 

мешуморид, ки мактаб бояд халқашро дар ҳар як насл аз нав офарад: фалсафаи 

он, нигоҳи хосу густурда ба ҷаҳон, фарҳанги ба худ хос, психология ва  

характери миллӣ, робитаи зичи  маънавӣ бо миллатҳои дигар. Ў раванди 

таълиму тарбияро чунин ба роҳ монд, ки «китобҳои дарсии ў зиндагии 

мардумро дар гузашта ва ҳозира мавриди омўзиш қарор дода, дар идома 

додани анъанаҳо, расму оинҳои фарҳангию таърихии халқӣ иштирок 

мекунанд, ки таҷрибаи барои ҷомеа муфид, маънавию миллиро дар бар 

мегиранд, ки замири маънавияти инсони муосирро ташкил мекунанд» [146].   

Маҳз мактаб вазифадор аст, ки рушди миллатро ба маҷрое равона созад, 

ки ба принсипҳо ва идеалҳои ҷомеа мувофиқанд, ба мактаббачагон фарқи 

байни миллият ва миллатгароиро омўзонад, фарҳанги муоширати байни 

миллатҳоро парвариш намояд. Вазифаи педагогҳо имрўз аз он иборат аст, ки 

дар шуури хонандагон ҷадвали нави афзалиятҳоро созмон диҳад, ки дар байни 

онҳо бояд забони модарӣ, комплекси миллӣ, таърихиву фарҳангӣ низ ҷойгир 

шаванд.   

Маълум аст, ки инсон дар раванди тарбияи оилавӣ, мактабӣ, ҷамъиятӣ 

шахсият мегардад, дар ин замина ў  ҳам дар сатҳи тасаввурот, донишу 

мулоҳизаҳои назариявии ҷамъбастӣ ва ҳам дар сатҳи шуури муқаррарӣ ба 

соҳиби идеология, ҷаҳоншиносии умум табдил ёфта, тадриҷан иҷтимоӣ 

мешавад. Азхудкунии донишҳои муназзам, аз ҷумла, оид ба мансубияти 

миллӣ, аз омадани хонандагон ба мактаб оғоз меёбад (донишҳои одитаринро 

дар бораи ҳаёти ҷумҳурӣ кӯдакон аллакай дар гурўҳҳои болоӣ ва 

омодакунандаи кӯдакистон мегиранд).  Хонандагон доираи ҷаҳонбинии 

этникиро дар раванди таълим, дар натиҷаи корҳои ҷамъиятӣ, иштирок дар  

маҳфилҳо ва факултативҳо васеъ мекунанд. Барномаи мактабӣ ғанӣ 

гардонидани донишҳои миллии хонандагони синфҳои ибтидоиро тавассути 

таълими фанҳои табиатшиносӣ, хониш, забонҳои модарӣ пешбинӣ менамояд.  
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Ба тарбияи ватанпарварӣ, муҳаббат ба зодгоҳ ташкили кишваршиносӣ 

дар мактабҳо мусоидат менамояд, аз омўзиши хусусиятҳои табиӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва таърихии мамлакат иборат буда, манбаи ташаккули мафҳуми 

Ватан дар шуури хонандагон аст. Кишваршиносӣ метавонад ҷанбаи ҷустуҷўӣ 

касб намояд. Хонандагон супоришҳои муассисаҳои  илмиро  иҷро намуда, 

анъанаҳои меҳнатӣ ва ҳарбии халқи худро меомӯзанд ва тарғиб мекунанд. 

Мутаассифона, имрўз дар байни имконияти потенсиалии мактаб ва татбиқи 

онҳо бо мақсади ташаккули худшиносии миллӣ ва рафтори хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ номувофиқатӣ вуҷуд дорад. Ба андешаи мо, дар мундариҷаи 

таҳсилот ба таърих, фарҳанг, забон ва санъати миллӣ  таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

бояд кард. Курсҳои этнография, фолклор, таърихи дин, театр ва ҳунарҳои 

мардумӣ ба оянда нигаронида шудаанд. Муҳим аст, то кӯдакон бояд дарк 

намоянд, ки ягон чизро аз таҷрибаи миллати худ аз даст додан мумкин нест ва 

дар баробари ин, ба мероси миллатҳои дигар беэътиноӣ зоҳир набояд кард. 

Маводеро, ки ба эҷодиёти шифоҳии халқ бахшида шудаанд, бештар омӯхтан 

лозим аст. Таърихи фарҳанги ҳар як миллат аз эҷодиёти халқ оғоз меёбад. 

Фолклор яке аз воситаҳои муҳимтарини ҳифзи худшиносии  миллӣ, фарҳанг, 

анъана ва расму оинҳо мебошад. 

Мо чунин мешуморем, ки омўзиши эҷодиёти шифоҳии халқ барои 

хонандагон  меъёрҳои муайяни  некиву бадӣ, интихоби ахлоқӣ, санҷиши 

фикру эътиқоди онҳоро фароҳам оварда метавонад. Ин раванд на танҳо ба 

ғанӣ гардидани нерўи эҷодии хонандагон, балки ба олами маънавии онҳо низ 

таъсир хоҳад кард. Танҳо дар заминаи мусоиди ватанпарварӣ ва муқаддасоти 

миллӣ дарки Ватан, эҳсоси масъулият барои қудрат, сарват, арзишҳои моддӣ 

ва маънавии он сурат мегирад.  

Хулосаи боби якум 

Дидгоҳҳои гуногун оид ба маънидоди мафҳуми худшиносии миллии 

шахсиятро ҷамъбаст намуда, чунин мешуморем, ки он инъикоси субъективии 

омилҳои миллии ба таври объективӣ вуҷуддоштаи ҷомеа мебошад, ки дар 

шинохтани худ ҳамчун намояндаи миллати муайян, дарки умумият бо аъзои 
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дигари этноси мазкур ва тафовутҳо аз этносҳои дигар; фаҳмиши вобастагии 

мутақобил ва умумияти гузаштаи таърихӣ, анъанаҳо, фарҳанги халқи худ; 

шавқу рағбати густурда ва эҳтиром ба таърихи миллати худ, ба инкишофи 

забон, адабиёт, санъат, афкори миллӣ; кӯшиш барои ҳимояи манфиатҳои 

миллӣ, иттифоқу худмуайянкунии миллию сиёсӣ, барои пешрафти иқтисодии 

миллат зоҳир мегардад.  

Омӯзиш ва таҳлили адабиётҳои фалсафӣ ва педагогӣ-равоншиносӣ  

собит менамояд, ки худшиносии  миллӣ зери таъсири омилҳои объективӣ ва 

субъективӣ ташаккул меёбад. Омилҳои объективиро мавҷудияти чунин 

унсурҳои худшиносии миллӣ, мисли тасаввурот дар бораи гузаштаи таърихии 

миллат, умумияти сарзамин, манфиатҳои миллӣ муайян мекунанд, ки пояи 

онро тамоми ҳаёти ҷамъиятии халқ ташкил медиҳад. Дар ташаккули 

худшиносии миллӣ омилҳои субъективӣ - манфиатҳо ва талабот иштирок 

доранд, ки нерўҳои ҳаракатдиҳандаи худшиносӣ мебошанд. Гузариши шуури 

миллӣ ба худшиносии миллӣ маҳз  зери таъсири нерўҳои ҳаракатдиҳандаи 

ботинӣ, ки дар шакли талаботи даркшуда зуҳур мекунанд, ба амал меояд.  

Омӯзиш ва таҳлили асарҳои арзишманди Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон имконият медиҳад хулоса намоем, ки ин осори гаронбаҳо дар баробари 

аҳамияти илмиву адабӣ ва таърихӣ доштан аз назари тарбияи худшиносӣ, 

худогоҳӣ ва ватанпарастии насли наврас ва ҷавонон нақши басо бузургу 

шоиста доранд.   

Консепсияҳои гуногуни илмиро ҷамъбаст намуда, се самти инкишофи 

назарияи худшиносиро ҷудо кардан мумкин аст: табиатшиносӣ (аз он ҷумла, 

психологӣ ва педагогӣ), фалсафӣ ва динӣ.  

Мактаби ибтидоӣ яке аз омилҳои муҳими таъсири ҳадафмандонаву 

муназзам ба худшиносии  миллӣ мебошад. Дар натиҷаи кори таълимиву 

тарбиявӣ дар хонандагони хурдсол ақидаи томи ҷаҳоншиносона ба умумияти 

миллӣ ташаккул меёбад.  
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Унсурҳои таркибии тарбияи миллӣ, ки дар Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудаанд, барои бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар мамлакат хеле заруранд. Консепсия имрӯз мо, омӯзгоронро водор 

менамояд, ки дар раванди таълиму тарбия бояд ҳар чӣ бештар ба ин унсурҳои 

тарбияи миллӣ диққат диҳем ва дар баробари додани дониш, шахсияти 

хонандагонро ташаккул диҳем [71].   
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БОБИ II.МУНДАРИҶА ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ 

МИЛЛИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 

2.1. Омўзиши вазъи сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллии 

хонандагони хурдсол 

Таҳлили назариявии  худшиносии миллӣ  ҳамчун сифати интегралӣ, аз 

лиҳози иҷтимоӣ  муҳими шахсият ба мо имконияти медиҳад, ки ҷузъҳои асосӣ, 

сатҳҳои ташаккулёбӣ ва нишонаҳои ифодаҳои ҳаётии онҳоро муайян намоем. 

Озмоиши тасдиқкунанда  бо мақсади ошкор намудани сатҳҳои ташаккулёбии 

худшиносии миллии хонандагони хурдсол гузаронида шуд. Дар рафти 

озмоиши тасдиқкунанда мо барои дарёфти иттилооти зерин кӯшиш намудем:  

- муайян намудани вазъи худшиносии миллӣ дар хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ;  

- ошкор кардани шавқу рағбатҳои гуногуни хонандагони хурдсол, 

муносибати  бачагон  ба воқеаву падидаҳои ҳаёт, амалу рафторҳои худ, ки 

заминаи миллӣ доранд;  

- муайян кардани микроиқлими оила, доираи муошират ва хусусиятҳои 

психологии хонандагони хурдсол.  

Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №24, 26-ми ноҳияи Бобоҷон 

Ғафуров, МТМУ  №22, 24 ва гимназияи №4-ми шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд.  

Дар кори тарбиявии мактабҳо ба анъанаҳои мардумӣ - гузаронидани иду 

ҷашнҳои миллӣ, омӯзиши фарҳангу таърихи зодгоҳ таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир 

мегардад. Ташаккули ҳар як хонандаи мактаб зери таъсири педагогикаи халқӣ, 

ки қисми табиии  сотсиуми ӯ мебошад, сурат мегирад.  

Сатҳи худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар рафти 

мушоҳидаи фаъолияти онҳо, таҳлили маҳсули он ва тафтиши ташхисӣ ошкор 

карда шуд. Супоришҳо барои тафтиши ташхисӣ дар мувофиқат бо 

хусусиятҳои синнусолӣ, иҷтимоӣ ва этнопедагогӣ интихоб шуданд. Қайд бояд 

кард, ки дар рафти ташхиси сатҳи ибтидоӣ мо хусусиятҳои зерини синни 

хурди мактабиро ба ҳисоб гирифтем:  

- сатҳи нокифояи инкишофи нутқи бачагон;  
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- нотавонӣ дар баён кардани фикрҳои худ;  

- иваз кардани фикри худ бо фикри шахси муътабар;  

- инкишофи сусти худбаҳодиҳӣ.  

Дар заминаи нуктаҳои зикршуда мо бо мақсади ошкор намудани сатҳи 

ташаккули худшиносии миллии хонандагон методикаҳои ташхисиро 

истифода бурдем.  

Б.Г.Ананев чунин мешуморад, ки худшиносӣ дар даврае пайдо мешавад, 

ки кӯдак ба таври субъективӣ амали худро аз тамоми сохтори фаъолияти 

предметиаш ҷудо мекунад. Ин танҳо ба туфайли таъсироти тарбиявии  шахси 

калонсол (дар шакли намоиш, баҳодиҳӣ, омӯзонидан) имконпазир мегардид, 

зеро худи «амали предметии кӯдак ва калонсол амали якҷояи кӯдак ва шахси 

калонсол мебошад, ки дар он унсури мусоидати калонсол пешбаранда аст» 

[10].   

Ба андешаи ин муҳаққиқ ҷудо кардани  хеш аз амалҳои  худ вобаста ба 

истифодаи исми худ марҳалаи минбаъдаи ташаккули худшиносӣ мебошад. 

«Аз нуқтаи назари генетика, - менависад ӯ, - истифодаи исми худ дар рушди  

шуури кӯдак  ҷаҳиши бузург ва гузариш ба ҷудокунии худ ҳамчун  чизи томи  

доимӣ аз маҷрои амалҳои тағйирёбанда аст” Дарки амалҳои худ тавассути 

таъсироти баҳодиҳандаи  атрофиён барои ташаккули  худбаҳодиҳӣ замина 

фароҳам меорад. Дар ибтидо он бевосита баҳои  одамонеро инъикос менамояд, 

ки ба рушди кӯдак  роҳбарӣ  менамоянд, аммо  моҳиятан, мувофиқи таъкиди 

Б.Г.Ананев, ин гуна шакли муносибат ба  худ ҳанӯз худбаҳодиҳӣ нест, зеро 

чунин ташкилаи психикӣ, пеш аз ҳама, дарки бошуурона ва арзёбии кирдорҳо, 

сифатҳо, имконияти худ мебошад. Ба ғайр аз ин, фарогирии нутқ аз ҷониби 

кӯдак дар ташаккули худшиносӣ нақши бузург дорад [10,110].    

С.Л.Рубинштейн ба сифати лаҳзаҳои муҳимтарину пайдарпаи 

ташаккули худшиносӣ дар онтогенез аз худ шудани тани худ аз ҷониби кӯдак, 

пайдоиши  ҳаракатҳои ихтиёрӣ, мустақилона роҳ гаштан  ва ба худ хизмат 

расониданро нишон додааст [145].   Бо вуҷуди ин, муҳлатҳои воқеии пайдоиши 

худшиносӣ дар онтогенез то ҳанўз  муқаррар нашудаанд. Фақат ҳамин 
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бешубҳа аст, ки инкишофи кӯдак хеле барвақт, ҳатто аз рӯзҳои нахустини ба 

дунё омадани ӯ оғоз меёбад.  

Дар синни хурди мактабӣ талаботи шинохтани олами ботинии хеш 

бошиддат ташаккул меёбад. Шинохтани  худ дар муқоиса бо дигарон рӯй 

медиҳад, ки ба пайдоиши идеалҳои муайяни ахлоқӣ ва рушди худбаҳодиҳӣ 

оварда мерасонад. Хонандагони хурдсоли имрӯза мустақиланд, онҳо оид ба 

масъалаҳои гуногун ақидаи шахсӣ доранд. Шавқу рағбатҳои онҳо 

гуногунпаҳлӯ буда, имконият доранд, ки бо навъҳои гуногуни эҷодиёт машғул 

шаванд. Воситаҳои ахбори умум рушди маънавӣ ва зеҳнии кӯдакро суръат 

мебахшанд. Ба хонандагони хурдсол ҳардамхаёлӣ, тамоюл ба аксуламали 

босуръат, фаъолнокии эмотсионалӣ, ҳассосият ба лаҳзаҳои образноку 

эмотсионалӣ хос мебошад.  

Барои сохтани манзараи умумии раванди ташаккули худшиносии 

миллии шахсият ҳамчунин муайян кардани нуқтаи ибтидоӣ зарур аст. Баъзе 

муҳаққиқон дар заминаи матлабе, ки «аз худҳискунии бачагона дар синни 

балоғат худшиносӣ тавлид меёбад», дар бобати имкони ба вуҷуд омадани  

ҳисси мансубияти миллӣ аллакай дар  синни бачагӣ сухан меронанд [91,123].  

Дигарон чунин мешуморанд, ки дар ин марҳала оид ба худшиносии миллӣ 

сухан рондан ҳоло барвақт аст.  

Масалан, И.А.Снежкова дар тадқиқоти диссертатсиониаш қайд мекунад, 

ки худшиносии миллӣ «шакли нисбатан дертари худшиносӣ буда, аввалин 

нишонаҳои он танҳо дар охири давраи томактабӣ пайдо мешаванд» [154].   

Чунин нуқтаи назар низ мавҷуд аст, ки мувофиқи он дар синни хурди 

мактабӣ «худшиносии миллӣ дар марҳалаи ташаккул қарор дошта, то синни 

наврасӣ аллакай ба таври кофӣ ташаккулёфта мегардад» [87].   

Сарчашмаҳои дахлдорро таҳлил намуда, мо ба хулосае расидем, ки 

раванди ташаккули худшиносии миллӣ дар синни хурди мактабӣ оғоз меёбад.  

Ба сифати заминаи муайян кардани сатҳҳои ташаккулёбии худшиносии 

миллӣ мо меъёрҳои зеринро истифода бурдем:  

1. Маърифатӣ:  
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а) дарки нишонаҳои ҳаммонандии миллӣ;  

б) донистани гузаштаи таърихии халқи хеш: фарҳанг, анъанаҳо, расму 

оинҳои он; 

в) ихлосу эҳтиром ба забони модарӣ;  

2. Эҳсосию арзишӣ:  

а) қобилият ба ҳисси ҳамдардӣ, хайрхоҳӣ ба тақдири халқи хеш;  

б) ҳисси шаъну шарафи инсонӣ, ифтихори миллӣ;  

в) муносибати хайрхоҳона ба одамон, оштинопазирӣ бо дағалӣ, бераҳмӣ;  

г)риояи меъёрҳои ахлоқие, ки умумияти этникии мазкур ҳосил 

намудааст;  

3. Рафторӣ:  

а) арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллӣ, риояи  расму оинҳои халқи хеш;  

б) муоширати хонандагон бо забони модарӣ;  

в) шавқманд намудани хонандагон ба навъҳои гуногуни фаъолият.  

Аз ҷониби мо се сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони 

хурдсол ошкор гардид: баланд, миёна, паст.  

Ба гурўҳи якум бо сатҳи баланди ташаккули худшиносии миллӣ мо он 

хонандагони синфҳои ибтидоиро мансуб донистем, ки дар бораи гузаштаи 

таърихии халқи худ ва халқҳои дигар, анъанаҳои миллӣ дониш доранд, забони 

модариро медонанд, ба суруду рақсҳои халқӣ рағбат доранд, дар кори 

кишваршиносӣ фаъолона иштирок мекунанд, зарурати идома додани 

анъанаҳои меҳнатии халқи хеш, муносибати самимиву ғамхоронаро ба одамон 

дарк менамоянд. Барои ин категорияи хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

қобилият ба ҳамдардӣ, ҳисси шаъну шарафи инсонӣ, риояи меъёрҳои ахлоқии 

дар ҳаёти умумияти этникӣ муқарраргардида хос мебошад.  

Ба гурўҳи дувум  бо сатҳи миёнаи ташаккули худшиносии миллӣ  мо 

хонандагони синфҳои  ибтидоиро дохил кардем, ки дар бораи анъанаҳои халқи 

хеш донишҳои кофӣ надоранд, на ҳамеша талаботи онҳоро риоя мекунанд, 

забони модариашонро мефаҳманд, аммо фикрашонро хуб баён карда 

наметавонанд ва барои такмили донишҳояшон оид ба забони модарӣ хоҳишу 
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рағбат доранд, зарурати муносибати самимиву ғамхоронаро ба одамон дарк 

мекунанд. Аммо дар рафтори худ на ҳамеша хайрхоҳу самимӣ ва ғамхоранд. 

Дар идома додани анъанаҳои меҳнатии халқи хеш асосан бо супориши 

омўзгорон иштирок намуда, зимни иҷрои кор масъулият зоҳир намекунанд.  

Гурӯҳи севумро бо сатҳи пасти ташаккули худшиносии миллӣ он 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ ташкил доданд, ки ба таърих, фарҳанг, 

анъанаву оинҳои халқи худ шавқу рағбати кофӣ зоҳир намекунанд, забони 

модариашонро мефаҳманд, аммо барои такмили забондонӣ хоҳиш надоранд. 

Ин категорияи  хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар кори кишваршиносӣ 

иштирок намеварзад, барои идома додани анъанаҳои меҳнатии халқи хеш 

кӯшиш намекунад, зарурати риояи меъёрҳои ахлоқии дар раванди мавҷудияти 

умумияти этникӣ коркардшударо дарк менамояд, аммо бо рафтори худ онҳоро 

вайрон мекунад, ҳисси ҳамдардӣ, таваҷҷуҳро нисбат ба тақдири халқи хеш, 

ҳисси ифтихори миллиро зоҳир намекунанд.  

Барои муайян кардани хусусиятҳои раванди ташаккули худшиносии 

миллии хонандагон мо якчанд методикаро мавриди истифода қарор додем: 

методи ҳаммонандии иконӣ (B.C.Мухина), методи интихоби симо [94].   

Ба саволи «Ба дӯсте, ки аз кишвари дигар омадааст, барои хотира чиро 

тӯҳфа мекунед?» ҷавобҳои ҷолиб дода шуданд. Ҷавобҳои хонандагони 

синфҳои 1-юм ва 2-юм бо худшиносии миллӣ алоқаманд набуданд (“гул”, 

“ручка”, “нишон”). Дар байни хонандагони  синфи 3-юм чунин ҷавоб вохӯрд: 

“армуғони тоҷикӣ”. Хонандагони синфи 4-ум тӯҳфаҳоро бо рангубори этникӣ 

афзал донистанд (“китоб дар бораи Тоҷикистон”, “армуғони тоҷикӣ”, 

“дастурхони тоҷикӣ”).  

Дар кори тадқиқотӣ мо методи интихоби расмҳоро истифода намудем. 

Методи интихоби намуна (симо) яке аз навъҳои методикаи проективӣ 

мебошад. Дар тадқиқоти илмӣ методи интихоби расм аз ҷониби 

В.Б.Олшанский, В.Т.Лисовский, А.А.Ручка татбиқ шудааст [94,147].     

Барои муайян кардани муносибатҳо ба намояндагони миллати хеш дар 

назди хонандагони синфҳои ибтидоӣ чунин вазифа гузошта шуд: “Дар поён 
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тавсифномаҳои мухтасари чор кас оварда шудаанд. Онҳоро хонда, нишон 

диҳед, ки ба кадоме аз онҳо ҳусни таваҷҷуҳи шумо бедор шуд, ҳамчунин 

кадоме аз онҳо таваҷҷуҳатонро камтар ҷалб намуд”.  

Алишер. Ба фарзандонаш забони модариро меомӯзонад, худаш озодона 

ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ сухан меронад. Сурудҳои халқии 

тоҷикӣ, зарбулмасалҳо ва мақолҳоро медонад ва фаромӯш намекунад. 

Зодгоҳашро дўст медорад. Тамоми умр дар Тоҷикистон зиндагӣ кардааст, 

аммо дар ҷумҳуриҳои дигар низ сафар дошт. Ба ҳаёти халқҳои дигар таваҷҷуҳ 

зоҳир мекунад, дар бораи тарзи зиндагии тоҷикон нақл карданро дӯст медорад.  

Бахтиёр. Забони тоҷикиро хуб медонад, забони русиро суст фаро 

гирифтааст. Дар хона, кор, бо ҳамсоягону дӯстон бо забони модарӣ ҳарф 

мезанад, онро ба фарзандонаш меомӯзонад. Дар Тоҷикистон истиқоматаш 

доимӣ буда, ҳеҷ гоҳ ба кишварҳои дигар сафар накардааст. Табиати 

зодгоҳашро дӯст медорад ва онро беҳтар ҷой мешуморад.  

Парвиз. Забони тоҷикиро медонад, зеро дар гӯшаҳои гуногуни кишвар 

зиндагӣ кардааст. Дар ҳама ҷой зиндагӣ кардан барояш писанд буд, дӯстони 

зиёде дошт. Имрўз ба зодгоҳаш баргаштааст. Дар бораи тарзи ҳаёти тоҷикон 

шунидани нақлҳоро дӯст медорад, ҳамчунин роҷеъ ба зиндагии мардум  дар 

ҷойҳои дигар бо шавқ нақл мекунад. Ба забони тоҷикӣ  бо  душворӣ  ҳарф 

мезанад, аммо мехоҳад, ки донишашро такмил диҳад.  

Боир. Бо забони русӣ озодона, бе таъсири лаҳҷа сухан меронад. Забони 

тоҷикиро медонад, аммо бо он кам ҳарф мезанад. Солҳои зиёд дар Москва 

зиндагӣ кардааст, мегўяд, ки аз тарзи ҳаёти зодгоҳаш дур шудааст, дар бораи 

бозгашт ба Москва фикр мекунад.  

Дар ҳар як намуна (модел) мо кўшиш намудем, то омилҳоеро муаррифӣ 

намоем, ки аз рўйи онҳо фард худро ба этноси муайян мансуб медонад. 

Мувофиқи муаррифии мо Боир шартан “ватандўсти Тоҷикистон” номида 

шуда, дар худ якҷояшавии созгори омилҳоро таҷассум кардааст, бинобар ин, 

ҳамчун “симои идеалии” тоҷике маънидод мегардад, ки дуршавӣ аз он 

моҳияти намунаҳои дигарро ташкил медиҳанд . Чунончи, симои “Алишер” ба 
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маҳдудияти миллӣ ишора мекунад. Дар симои “Бахтиёр” рафтори 

интернатсионалистӣ бо тамоюлҳои назаррас ба соҳаи манфиатҳои миллӣ 

якҷоя шудааст. “Парвиз” шахсеро таҷассум мекунад, ки шартан “нигилисти 

миллӣ” номида шуд. Тимсоли ӯ амалан аз мансубият ба халқи тоҷик даст 

кашиданро ифода менамояд.  

Аён аст, ки дастаи маҳдуди симоҳо тамоми гуногунии нишонаҳои 

мансубияти миллиро фаро намегирад. Дар айни замон, пурсиш нишон дод, ки 

намунаҳо баъзе хусусиятҳои типологии тоҷикон, рафтори онҳоро ба таври 

кофӣ таҷассум мекунанд.  

Тақсимоти овозҳо, ки интихоби 240 хонандаи дар пурсиш 

иштирокдоштаро нишон медиҳад, дар ҷадвали 1 оварда мешавад.  

Ҷадвали 1.    

Тақсимоти баҳоҳои типҳои миллӣ 

Мактаб Алишер Бахтиёр Парвиз Боир 

Тарафдор Зид Тарафдор Зид Тарафдор Зид Тарафдор Зид 

№15 28 8 7 18 21 14 5 20 

№24 17 3 5 15 14 19 8 17 

№26 15 6 7 12 13 8 7 16 

 

Намунаи симои “Алишер” аз ҳама бештар овоз гирифт (59). Шумораи 

назарраси овозҳоро “Парвиз” ба даст овард (48). Чунонки интизор мерафт, 

намунаҳои “Бахтиёр” ва “Боир”, ки ба онҳо тамоюлоти  маҳдуди миллӣ ва 

муносибати нигилистӣ ба арзишҳои миллӣ хос мебошад, миқдори камтарини 

овозҳоро ба даст оварданд (мутаносибан 19 ва 20).    

Натиҷаҳои озмоиш тасдиқкунанда гувоҳӣ медиҳанд, ки бисёр 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба арзишҳои миллии хеш муносибати 

нигилистӣ зоҳир намуда, ба рафтори баъзе аз онҳо тамоюли маҳдуди миллӣ 

хос мебошад.  

Методи ҳаммонандии миллӣ (В.С.Мухина) барои ошкор намудани 

хусусиятҳои дарк гардидани гурўҳҳои этникии “худӣ” ва этносҳои “дигар” аз 
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ҷониби  бачагон ва муайян кардани хусусиятҳои ҳаммонандии этникӣ татбиқ 

шуд. Ин метод зимни нигоҳ доштани заминаҳои назариявӣ азнавсозии 

(модификатсия) маводи барангезанда дар намуди лўхтакҳои этнографӣ 

мебошад. Дар азнавсозии мо маводи барангезанда дар намуди расмҳои писар 

ва духтар истифода шуд.  

Дар тадқиқот се маҷмўи расмҳои дар заминаи корҳои антропологии 

Ю.В.Бромлей, Н.Н.Чебоксаров ва И.А.Чебоксаров сохташуда истифода 

гардиданд [29,178]. Ҳар як маҷмўа аз ду расми писар ва духтар иборат аст, ки 

хусусиятҳои  фенотипии  намояндагони этносҳои рус ва тоҷикро таҷассум 

мекунанд.  

Расмҳои намояндагони этноси рус нишонаҳои этникии зеринро 

доштанд:  

1. Типи аврупоии рўй.  

2. Мўйҳои малларанг.  

3. Устухони рухсораҳо кам барҷастаанд.  

4. Чашмони кабуди калон, ки тири уфуқӣ доранд (гўшаҳои беруна ва 

дохилии чашмон дар як сатҳ ҷойгиранд).  

5. Бинии борики ба пеш баромада.  

6. Лабони борик.  

Расмҳои намояндагони тоҷик дорои нишонаҳои этникии  

зерин мебошанд: 

1. Типи рўи осиёгӣ.  

2. Мўйҳои сиёҳ.  

3. Устухонҳои каме барҷастаи рўй.  

4. Чашмони сиёҳи ба беруну боло бардошта, пилки боло андаке чиндор аст.  

5. Бинии миёнаи каме пеш баромада.  

6. Лабони ғафсиашон миёна.  

Ҳангоми гузаронидани озмоиши тадқиқотӣ ҳар се маҷмўи методикаҳои 

истифода шуданд. Аз бача аввал хоҳиш мекарданд, ки ҳамаи расмҳоро дида 

баромада, мувофиқи ақидааш дар бораи якҷоя будани онҳо ҷуфт-ҷуфт гузорад, 
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то ки имкони тафриқабахшии намояндагони  этносҳои рус ва тоҷик аз рўйи 

нишонаҳои фенотипии онҳо фароҳам оварда шавад.  

Сипас ба кўдак савол дода мешуд: “Ту ба кӣ монанд ҳастӣ? Нишон 

бидеҳ”. Бо ин роҳ ошкор мегардад, ки кўдак ба ин ё он этнос мансуб будани 

худро то кадом дараҷа дуруст муайян мекунад, яъне мувофиқати худшиносии 

этникии кўдак муқаррар мешавад. Сипас аз кӯдак хоҳиш карда мешавад, ки 

ҷуфти расмҳоеро нишон диҳад, ки барояш бештар маъқул аст. Бо ҳамин роҳ 

омӯзиши мувофиқати худбаҳодиҳии кӯдак ҳамчун намояндаи этнос амалӣ 

гардид. Ба ғайр аз ин, саволи мазкур имкони муайян намудани гурўҳи этникии 

аз нигоҳи бачагон бештар афзалиятнокро фароҳам меорад.  

Бачагони тоҷики синни хурди мактабӣ  этноси  худро беҳтар муайян 

мекарданд: 62,2% ба савол дуруст ҷавоб доданд, 4,7 % бачагон ҷавоб доданро 

рад карданд, 33,3 % ҷуфтҳоро дуруст ҷо ба ҷо гузоштанд, 52,1% - омехта 

карданд, 14,6 % - аз ҷобаҷогузорӣ даст кашиданд. 63% бачагон аз расмҳо 

бештар “этноси русӣ”, 28,3 %  “этноси тоҷикиро”-ро интихоб карданд.  

Ташхиси сатҳи ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ дар тадқиқоти мо аз ҷамъоварии маълумот дар бораи ҳар як хонанда, 

ҳамчунин, дар маҷмўъ, коллектив оғоз ёфт. Бо ин мақсад методҳои гуногуни 

тадқиқот, аз қабили мушоҳида, суҳбат, анкетагирӣ, ташкили ваъияти махсуси 

педагогӣ, омӯзиши натиҷаҳои фаъолияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

истифода шуданд.  

Дар давраи ибтидоии кор мушоҳида дар шароити табиӣ амалӣ гардид. 

Мо варақаи баҳисобгирии иштироки хонандагон дар кори кишваршиносӣ, 

чорабиниҳои умумимактабӣ ва синфӣ ташкил гардид, ки барои идома додани 

анъанаҳои меҳнатии халқи худ, эҳёи анъанаву оинҳои миллӣ нигаронида 

шудаанд. Ҳамчунин иштироки хонандагон дар коллективҳои гуногуни 

ҳаваскорон, маҳфилҳо, клубҳое, ки бо  ҷамъоварии фолклор, омўзиши расму 

оинҳои қадимаи тоҷикон машғуланд ва ғ. қайд мегардид.  

Ҷиҳати ба даст овардани маълумоти амиқтар оид ба муносибати 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба забони модарӣ, фарҳанг, анъанаҳо, таърихи 
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халқи хеш ва ошкор намудани ҳисси ватанпарварии хонандагон мо 

пурсишномаро иборат аз 5 қисм тартиб додем.  

Ба қисми аввали пурсишнома саволҳои хусусияташон демографӣ дохил 

шуданд. Ба қисми дувум саволҳои марбут ба масъалаҳои этнолингвистӣ дохил 

шуданд. Бо ёрии онҳо мо кўшиш намудем, то муайян созем, ки хонандагон 

забонҳои тоҷикӣ ва русиро то кадом андоза медонанд, кадоме аз инҳоро дар 

мактаб, оила, дар гуфтугўй бо рафиқон истифода мебаранд; ба кадом забон 

китобу нашрияҳои давриро мутолиа мекунанд, тамошои барномаҳои 

телевизионро афзалтар мешуморанд. Қисми севум ба фарҳанги моддӣ 

(донистани либоси миллӣ, хона, таомҳои халқи худ) бахшида шуд. Тавассути 

қисми чоруми пурсишнома дараҷаи донистани фолклор ва фарҳанги касбӣ, 

таърихи халқи худ муайян гардид. Бо ёрии саволҳои қисми панҷум кўшиш 

намудем, ки ҳисси ватанпарварии хонандагонро ошкор намоем.  

Бо мақсади муайян кардани муносибати хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

ба забони модарӣ ба онҳо саволҳои зерин пешниҳод гардиданд: “Шумо то 

кадом андоза забони тоҷикиро медонед?”, “Ба кадом забон китоб, нашрияҳои 

давриро мехонед, барномаҳои телевизионро тамошо мекунед?”, “Муносибати 

шумо ба забони тоҷикӣ чӣ гуна аст?”.  

Дар натиҷаи таҳқиқот муайян шуд, ки аз 240 хонандаи дар пурсиш 

иштирокдошта танҳо 54% чунин мешуморанд, ки забони модариашонро хуб 

медонанд, бидуни душворӣ бо он гуфтугӯй кардаву навишта метавонанд, 28% 

хонандагон дар ҷавобҳояшон хабар доданд, ки фақат чизҳои ба забони тоҷикӣ 

шунида ва хондаашонро хуб мефаҳманд, аммо худашон бо забони тоҷикӣ 

фикрашонро хуб баён карда наметавонанд, 18 % ҷавоб доданд, ки забони 

модариашонро дар сатҳи хеле паст фаро гирифтаанд. Вазъияти ба ҳамин 

монанд дар синфҳои озмоишӣ низ мушоҳида гардид. Аз 42 нафар хонандаи 

синфҳои ибтидоӣ 69% чунин мешуморанд, ки забони тоҷикиро хуб медонанд, 

12% - онро танҳо хуб мефаҳманд, 19 % - ба андозаи кофӣ фаро нагирифтаанд.  

Маълумоти озмоиши мо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар хона, мактаб, бо 

рафиқон хонандагон ба забонҳои модарӣ ва русӣ ҳарф мезананд,  ба ҳамин 
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забонҳо китобу нашрияҳоро мутолиа карда, барномаҳои телевизионро тамошо  

мекунанд. Аммо рақамҳоро муқоиса менамоем. Аз миқдори умумии 

пурсидашудагон 78% ба забони русӣ мутолиа ва барномаҳои телевизионро 

тамошо мекунанд, ба забони модарӣ - 9%, ба забонҳои русӣ ва модарӣ - 13%. 

Вазъияти ба ҳамин монанд дар синфҳои озмоишӣ мушоҳида мешавад.  

Ҷавобҳои хонандагон ба саволҳои қисмҳои дувум ва севуми 

пурсишнома, ки ба ошкор намудани муносибати хонандагон ба фарҳанги 

моддиву маънавии халқи худ бахшида шудаанд, нишон доданд, ки онҳо 

мероси фарҳангии миллати худро ба таври кофӣ намедонанд. Хонандагон 

номи таомҳои миллиро кам медонанд, номҳои либоси анъанавии халқашонро 

камтар зикр карда тавонистанд. Дар маҷмӯъ, хонандагон асосан ба арзишҳои 

фарҳанги интернатсионалӣ тамоюл доранд, суруду рақсҳои халқӣ, рифояту 

афсонаҳои миллиро ба миқдори кам медонанд. Хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

рақси миллии “Муноҷот”-ро зикр намуданд. Онҳо асосан номи сурудҳоеро 

зикр карданд, ки қариб ҳар рӯз аз радио садо медиҳанд. Мутаассифона, онҳо 

оиди суруди миллӣ, ривояту устура маълумоти кофӣ надоранд. Ба саволи 

“Асари бадеии дӯстдоштаро зикр намоед” фақат 16 нафар хонанда асарҳои 

шоирону нависандагони тоҷикро номбар карданд. Қайд бояд кард, ки инҳо 

асосан асарҳои барномавӣ мебошанд. Танҳо якчанд хонандаи синфҳои 

ибтидоӣ анъанаҳои миллӣ, расму оинҳои маъмули халқи худро медонанд. 

Бо мақсади муайян кардани ҳисси ватандӯстии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ ба қисми охирини пурсишнома мо саволҳои зеринро дохил намудем: 

“Кадом сифатҳои ахлоқиро ту дар одамон бештар қадр мекунӣ?”, “Ба 

фаҳмиши ту Ватан чист?”.  

Хонандагони синфҳои ибтидоӣ чунин мешуморанд, ки инсонгарӣ, 

адолат, хоксорӣ сифатҳои муҳимтарини ахлоқии инсон мебошанд. Танҳо 2% 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ки дар пурсиш иштирок доштанд, ба радифи 

муҳимтарин сифатҳои ахлоқӣ ҳисси ватанпарварӣ, муҳаббат ба Ватанро 

мансуб донистанд.  
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Бо мақсади омӯзиши амиқтари ҳисси ватанпарварии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ мо ба хонандагони синфҳои озмоишӣ супоришҳои зеринро 

пешниҳод намудем: “Ба шумо нӯҳ сифати ахлоқии инсон пешниҳод 

мегарданд: хайрхоҳӣ, ҳассосӣ, инсонгарӣ, муҳаббат ба Ватан, кӯшиши ёрӣ 

расонидан ба одамон, ватанпарварӣ, поквиҷдонӣ, хоксорӣ, боадолатӣ. Ҳар яке 

аз ин сифатҳоро дар кадом мавқеъ мегузоред?”.  

Таҳлили натиҷаҳои пурсишнома нишон медиҳанд, ки ҳисси 

ватанпарварӣ ва муҳаббат ба Ватан дар арзёбии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

ҷойи на он қадар баландро ишғол менамояд. Чунончи, ҳисси ватанпарвариро 

дар ҷойҳои 1-6-ум фақат 15 % хонандагон гузоштанд, дар ҷойи 7-ум - 11%, дар 

ҷойи 8-ум - 29%, дар ҷойи 9-ум - 45%. Аз ин ҷо бармеояд, ки дар ин марҳала 

кори ҳадафмандонаи педагогӣ оид ба ташаккули ҳисси ватандӯстии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ зарур аст.  

Барои мо муайян намудани донишҳои хонандагон дар бораи Ватан 

ҷолиб буд. Хонандагон дар бобати мавзӯи “Ватан ба фаҳмиши ман” 

фикрашонро изҳор намуданд. Хонандагон дар бисёр мавридҳо Ватанро ба 

хонаи худ, деҳа, ҷумҳурӣ монанд мекарданд. Масалан, баъзе хонандагон 

мегуфтанд: “Ватан - хонаи ман, саҳни ҳавлии ман, шаҳри ман”, “Ватан - ҷоест, 

ки таваллуд шудаӣ. Ман дар деҳа таваллуд шудаам, аз ин бармеояд, ки он 

Ватани ман аст”, “Ватан - ҷоест, ки зиндагӣ ва таҳсил мекунӣ. Он мисли хонаи 

падар, мисли модари дувум аст”, “Ватан барои ман - саҳроҳо, кӯҳҳо, дарёҳо. 

Бо номи Ватан тамоми чизҳои беҳтарин ҳаммонанд аст, бинобар ин, ман онро 

дӯст медорам”. Ҳамаи ин қонунияти таърихии ғояи миллӣ, ҳисси 

ватанпарвариро тасдиқ менамояд. Ҳисси фардии миллӣ якбора ба вуҷуд 

намеояд, баъди пайдо шудан якчанд марҳаларо мегузарад. Яке аз доираҳои 

меҳварии ҳисси фардии қаробат - деҳае, ки тавлид шудаӣ, саҳроҳо, кӯҳҳо, 

кӯлҳо ва дарёҳои он, шаҳр ва ғ., яъне тасаввуроти маҳдудшуда оид ба Ватан 

аст. Аммо дар инкишофи минбаъдаи фард чунин дарки психологӣ ва эҳсоси 

Ватан ва тоҷикон ҷамъ мешавад: “касоне, ки бо ў ба як забон ҳарф мезананд, 

касоне, ки ўро мефаҳманд ва ў низ онҳоро мефаҳмад: хулқу одатҳо, анъанаҳо, 
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муҳаббати онҳо ба Ватану миллат умумист” [204,66].Ин аллакай ҳисси этникӣ 

ё миллӣ, худшиносии миллӣ мебошад. Тамоми ҷанбаҳои инкишофи фардии 

маънавӣ қонунияти таърихии ғояи миллӣ, ҳисси ватанпарвариро тасдиқ ва 

тақвият мебахшанд. Муаррихи франсавии асри XIX  Жюл Мишле ба он ишора 

мекард, ки Ватанро ҳамчун иттиҳоди бузург инсон аввал ҳамчун маркази 

дилбастагиҳои шахсиаш дарк менамояд. Сипас онҳо тадриҷан ҷамъбаст шуда, 

густариш меёбанд. Тамоми халқ ба дӯст мешаванд. Дӯстӣ бо одамони алоҳида 

- танҳо зинаҳои аввалине мебошанд, ки ба ин бинои бузург ҳидоят мекунанд. 

Дар ин маврид моҳияти ғояи миллӣ ва эҳсоси Ватан возеҳ таъкид мегардад.  

Аммо ин сифатҳо зинаи охирини рушди маънавии фард ҳамчун 

намояндаи миллат мебошанд. Дар заминаи таҷрибаи ҳаёти ҷамъиятӣ инсон бо 

зеҳну ҳиссиёташ аз худшиносии миллӣ фаротар рафта, тадриҷан умумияти 

манфиатҳоро бо халқҳои дигар оид ба  масъалаҳои гуногун дарк менамояд. 

Ҳисси дӯстӣ бо халқҳо, бо одамони миллаташон дигар - зинаи нисбат ба 

худшиносии миллӣ баландтари инкишофи эҳсоси иҷтимоии фард мебошад. 

Эҳсоси миллии ҳақиқии фард ва худшиносии миллии ҳақиқӣ, худэҳтиром ва 

худмуайянкунии халқ дар айни замон хизмат ба инсоният аст.  

Ба меъёру нишондиҳандаҳои муайян такя намуда, мо дар рафти 

озмоиши таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғд 

сатҳи ибтидоии ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоиро муайян намудем.  

Ҷадвали 2.  

Натиҷаҳои ҷамъбастии омўзиши оммавии сатҳи ибтидоии 

ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

№ Синфҳо Сатҳҳо (бо %) 

Баланд Миёна Паст 

1.  Синфи 1  9% 43 28 

2.  Синфи 2  12% 57 26 

3.  Синфи 3  13% 61 24 

4.  Синфи 4  18% 63 12 
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Натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда имкон медиҳанд, ки хулосаҳои 

зерин бароварда шаванд:  

1. Миқдори бачагон бо сатҳи миёнаи ташаккули худшиносии миллӣ аз 

шумораи бачагоне, ки ташаккули худшиносии миллии онҳо дар сатҳи баланд 

ва паст мебошад, бештар аст. Ин нишон медиҳад, ки дар ташкили раванди 

педагогии синфҳои ибтидоии мактаби таҳсилоти умумии имрӯза барномаи 

сусти мақсаднок ниҳода шудааст, ҷамъоварии маълумот оид ба дараҷаи 

таъсири чорабиниҳои ба ташаккули шахсият равонашуда мавҷуд нест, 

хусусиятҳои синнусолӣ, инфиродӣ, ҷинсӣ аҳёнан ба назар гирифта мешаванд. 

Ҳамаи ин ба заифии раванди ташаккули худшиносии миллии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ оварда мерасонад.  

2. Натиҷаҳои озмоиши тасдиқкунанда дар муайян намудани роҳҳо, 

шаклҳо, методҳо ва воситаҳои технологие, ки ҷавобгӯи қонунияти 

дигаргуниҳои ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

зимни ба роҳ мондани фаъолияти гуногунҷанбаи хонандагон хоҳанд буд, 

метавонанд нуқтаи ибтидоӣ бошанд.  

Маълумоти ҷадвалҳои 1 ва 2 фарзияи моро дар бораи он, ки дар қисми 

зиёди хонандагони синфҳои ибтидоӣ худшиносии миллӣ дар сатҳи миёнаи 

ташаккул қарор дорад. Дар рафти озмоиш ҳамчунин ошкор гардид, ки байни 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ фоизи баланди хонандагоне ҳастанд, ки сатҳи 

пасти ташаккули худшиносии миллӣ доранд.  

Сатҳи ибтидоии ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоиро муқаррар намуда, мо дар бораи зарурати кори ҳадафмандонаи 

мактаб ҷиҳати таъсиррасонӣ ба ташаккул ва инкишофи худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ хулоса баровардем. 

Дар рафти кор таҷрибавию озмоишӣ мо зарур донистем, ки фаъолияти 

омӯзгорони синфҳои ибтидоиро тарзе ташкил намоем, ки зери таъсири он 

аввалан, донишҳои хонандагони синфҳои ибтидоӣ оид ба таърих, фарҳанг, 

анъанаҳои миллӣ ва расму оинҳои  халқи хеш густариш ёбанд, дувум, бо 

таъсири донишҳои гирифта ва тасаввуроти густурда оид ба анъанаҳои миллӣ 
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дар ҳар як хонанда хоҳиш барои таҳлили мавқеи шахсии миллиаш ба вуҷуд 

ояд, омодагӣ ҷиҳати рафтору кирдори инсонпарварона бо ташаббуси худаш, 

на балки зери таъсири талаботи омӯзгорон, коллектив, ҳамсолон ва ғ. пайдо 

шавад.  

Ҳамин тавр, таҳлили адабиёту манбаъҳо, озмоиши оммавӣ нишон 

медиҳад, ки муаммои ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ дар илми педагогӣ ҳалли муносиб наёфтааст. Масъалаи ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар кори таълимиву 

тарбиявии мактаб амалан инъикос нагардидааст. Дар ҷумҳурии мо ин муаммо 

мавриди тадқиқи ҳамаҷониба қарор нагирифтааст.  

Худшиносии миллӣ фитрӣ нест, он зери таъсири муҳити мушаххаси 

этникие, ки инсон ба воя мерасад, дар вазъияти воқеии этноиҷтимоӣ  ташаккул  

меёбад. Миллат бо тамоми нишонаҳои худ - ҳудуди этникӣ, забон, фарҳанг, 

анъанаҳо, расму оинҳо - ҷузъи муҳими муҳити ҷамъиятист, ки шахсият 

инкишоф меёбад. Инкишофи худшиносии миллиро омилҳое, монанди 

таҳсилот, шиносоӣ бо адабиёт, иттилооте, ки воситаҳои ахбор ва ғ. таҳрик 

мебахшанд.  

Адабиёти илмиву сарчашмаҳо ва натиҷаҳои кори таҷрибавию 

озмоиширо таҳлил намуда, мо ба хулосае расидем, ки раванди ташаккули 

худшиносии миллӣ дар синни хурди мактабӣ оғоз меёбад.  

 

2.2. Муносибати системавӣ ба ташаккули худшиносии  

миллии хонандагон 

 Худшиносии миллӣ - сифати ҳамгирои шахсият, меҳвари олами зеҳниву 

маънавии инсон аст. Он гуногунпаҳлӯ буда, бо бисёр ҷанбаҳои зиндагии ҳар 

як  инсон пайванди зич дорад. Бинобар ин,  ташаккули он муносибати 

системавиро тақозо менамояд.  

Зери система (низом) мо маҷмӯи омилҳои ба ҳам алоқамандро 

мефаҳмем, ки ба ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ таъсир мерасонанд. Ба сифати ҳамгиросозандаи чунин омилҳои 
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ҳадафмандона ва муназзам бояд мактабе  хизмат намояд, ки дорои қобилияти 

дар шуури хонандагони синфҳои ибтидоӣ таҷассум намудани низоми ақидаҳо, 

афкор ва рафтори мутобиқ ба анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои умумиинсонӣ 

мебошад.  

Ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

равандест, ки тамоми фаъолияти мактаби ибтидоиро ҷиҳати ташаккули 

сифатҳои фардии шахсият самт мебахшад ва ислоҳ менамояд. Дар маркази 

диққат хонанда бо манфиатҳо, психика, сатҳи худшиносӣ ва фарҳанги миллӣ 

қарор мегирад. Тариқи коллектив, бо воситаи кори таълимиву беруназтаълимӣ 

мо инсонро бо муносибати фардиву шахсиаш ба олам, ба худаш, ба халқаш 

ташаккул медиҳем. Аз ин ҷо нигаронида шудани тамоми раванди педагогӣ ба 

ташаккули шахсият бармеояд.  

Дар рафти кори таҷрибавию озмоишӣ оид ба ташаккули худшиносии 

миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ амсилаи кори таълимиву тарбиявӣ 

тарҳрезӣ ва татбиқ гардид. 

Амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ аз амалиёти якҷояву 

созгори унсурҳои зерини мундариҷавӣ иборат аст: дарсҳо оид ба асосҳои 

илмҳо; курси махсус; экскурсияҳо; ташкилоти ҷамъиятии “Ахтарони Сомон” 

ҳамчун низоми пешбари муносибатҳои ҷамъиятӣ; фаъолияти беруназсинфии 

“Маркази бозиҳо”; “Маркази иттилоот” ҳамчун воситаҳои муҳими ташаккули 

коллективи бачагон; фаъолияти маърифатии ҷамъиятии “Осорхонаи 

кишваршиносӣ” ҳамчун заминаи муҳими яклухтии тарбия; ҳамкории мактаб 

ва оила ҳамчун шарти муттаҳид ва ҳамоҳангсозии нерӯҳои асосӣ дар раванди 

таълиму тарбия.  
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Аломатҳои асосии амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявиро 

баррасӣ менамоем: мавҷудияти ҳадафи умумии мураккабу комплексӣ зимни 

дар як вақт амалӣ намудани ҳадафҳои ҷузъии ба он тобеъ; дар амсилаи 

ташкилӣ ҳузур доштани якчанд шаклҳои кори тарбиявӣ, ба ҳисоб гирифтани 

сатҳи синну соли хонандагон; ҳалли баробару ҳамзамони масъалаҳои 

тарбиявӣ бо методу воситаҳои гуногун.  

Модели  кори таълимиву тарбиявӣ  оид ба ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони синфњои ибтидоӣ 

Дарсҳо оид ба 

асосҳои илмҳо 

 

Курси таълими 

ҳамгиро «Ман –

ҷузъи зинда» 

Экскурсия 

 

  Ташаккули худшиносии  миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

Созмони 

бачагонаи  

«Ахтарони 

Сомон» 
 

Осорхонаи 

кишварши- 

носӣ 
 

Маркази 

бозиҳо 

Маркази 

иттилоот 

Студияи 

театрӣ 



100 
 

Амалкарди амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ дар мактаби 

ибтидоӣ ба ташкили фаъолияти серпаҳлӯ ва гуногуни хонандагон; ба 

истифодаи функсияи муҳимтарини иҷтимоӣ - муошират бо ҳамсолон ва 

калонсолон бо мақсади ташаккули шахсияти том; ба фароҳам овардани 

муносибатҳои серпаҳлӯ ба олами атроф ва махсусан, ба одамон; ба ташаккули 

сифатҳои барои ҷомеа муҳими ахлоқӣ, иродавӣ, эстетикӣ, ҷисмонӣ 

нигаронида шудааст.  

Бо назардошти ҳадафи стратегии ташаккули худшиносии миллӣ 

таъйиноти амсилаи тарҳрезишудаи ташкилии кори таълимиву тарбиявии 

мактаби ибтидоӣ амалисозии ҳадафҳои мушаххаси зерин аст, ки дар намуди 

дарахти ҳадафҳо муаррифӣ кардан мумкин аст:  

Ҳадафҳои мушаххас:  

1. Коркард ва асоснок намудани сохтори амсилаи ташкилии кори 

таълимиву тарбиявии мактаби ибтидоӣ.  

 2. Ошкор намудани моҳият ва ҷанбаҳои мундариҷавии комплексҳои 

амсилаи ташкилӣ.  

3. Муайян кардани навъҳои ташкилии ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ.  

Ҳадафи якуми мушаххас ба зерҳадафҳо тақсим шуда,  

аз се сатҳ иборат аст: 

1.1.Маҳорати дарёфти муносибати томи системавӣ ба ташаккули худшиносии 

миллӣ:  

1.1.1.Интихоб кардани самтҳои асосии кори таълимиву тарбиявӣ дар мактаби 

ибтидоӣ.  

1.1.2.Муайян кардани сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ.  

1.1.3.Муайян кардани навъҳои фаъолияти оид ба ташакули худшиносии 

миллии хонандагони хурдсол.  

1.2. Коркарди сохтори амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ: 

1.2.1. Муайян кардани принсипҳои сохтани амсилаи ташкилӣ.   
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1.2.2. Муайян кардани методҳои сохтани амсилаи ташкилӣ. 

1.2.3. Муайян кардани ҳалқаҳои пайвасткунанда дар сохтани амсилаи 

ташкилӣ. 

1.2.4. Муайян кардани функсияҳои ҳалқаҳои пайвасткунанда. 

1.3. Асоснок намудани сохтори амсилаи ташкилӣ: 

1.3.1. Асоснок намудани аҳамияти назариявии сохтори амсилаи ташкилӣ.  

1.3.2.Асоснок намудани аҳамияти амалии амсилаи ташкилӣ. 

1.3.3.Асоснок намудани навигарии амсилаи ташкилӣ. 

1.3.4.Татбиқи амсилаи ташкилӣ дар кори мактаби ибтидоӣ оид ба ташаккули 

худшиносии миллии хонандагон.  

Ҳадафи дувуми мушаххас - ошкор намудани моҳияти ҷанбаҳои 

мундариҷавии амсилаи ташкилӣ ба зерҳадафҳо тақсим шуда,  

се сатҳ дорад: 

2.1. Муайян кардани моҳияти амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявии 

мактаби ибтидоӣ:  

2.1.1. Донистани принсипҳо, методу воситаҳои кори таълимиву тарбиявӣ оид 

ба ташаккули худшиносии миллӣ.   

2.1.2. Қисмҳои сохтории амсилаи ташкилӣ.  

2.2.   Муайян кардани ҷанбаҳои мундариҷавии амсилаи ташкилӣ: 

2.2.1. Муайян кардани низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ дар мактаби ибтидоӣ. 

2.2.2. Муайян кардани низомҳои фаъолияти таълимӣ ва беруназтаълимӣ.   

2.2.3.  Муайян кардани фаъолияти меҳнатии барои ҷамъият муфид.  

2.2.4. Муайян кардани нерӯҳои асосӣ дар амалиёти якҷояи оила ва мактаб. 

2.2.5. Муайян кардани низоми фаъолияти беруназсинфии фароғатӣ.  

2.3. Муайян кардани нақши амсилаи ташкилӣ дар ташаккули фарҳанги 

шахсият:  

2.3.1. Ташаккули фарҳанги маънавию ахлоқии шахсият. 

2.3.2. Ташаккули ватанпарварӣ ва интернатсионализм.  

2.3.3. Ташаккули фарҳанги эстетикӣ, ҷисмонӣ, иқтисодӣ ва экологии шахсият.  



102 
 

Ҳадафи севуми мушаххас - муайян намудани шаклҳои ташаккули 

худшиносии миллӣ: 

3.1. Муайян намудани ҷузъҳои сохтории амсилаи ташкилӣ:  

3.1.1. Ташкилоти ҷамъиятии «Ахтарони Сомон», ҳадафҳо, сохтор, функсияҳо 

ва мундариҷаи кори он.  

3.1.2. Маркази иттилоот.  

3.1.3. Маркази бозиҳо.  

3.1.4. Студияи театрии оилавӣ.  

3.1.5. Осорхонаи этнографӣ. 

3.1.6. Фаъолияти таълимӣ.  

3.2. Ташаккули таҷрибаи амалҳои иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногуни фаъолияти 

беруназтаълимӣ: 

3.2.1. Маҳорати истифодаи ҳадаф, мундариҷа, шаклҳо ва методҳои ташкилоти 

бачагон дар ташаккули худшиносии миллӣ.  

3.2.2. Баланд бардоштани самаранокии иҷтимоишавии шахсият тавассути 

ташкилоти бачагон. 

3.2.3. Татбиқи экспонатҳои осорхонаи этнографӣ дар ташаккули худшиносии 

миллӣ.  

3.3. Инкишоф ва таҳрик бахшидани фаъолнокии эҷодии хонандагони хурдсол: 

3.3.1. Ҷустуҷӯи шаклҳои нави педагогии инкишоф ва таҳрик бахшидани 

фаъолнокии эҷодии хонандагони хурдсол. 

3.3.2. Таъмини вариативнокии интихоби шаклҳои фаъолияти таълимӣ ва 

беруназтаълимӣ аз ҷониби хонандагони хурдсол.  

3.3.3. Ташаккули гурӯҳҳои мақсадноки хонандагон барои ташкил ва 

идоракунии навъҳои амалии фаъолият.   

Бешубҳа, раванди педагогӣ оид ба ташаккули худшиносии миллӣ дар 

ҷанбаҳои ҳадафгузорӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ ва ташкилиаш бояд бо 

низоми принсипҳои аз лиҳози илмӣ асосноки психологию педагогӣ танзим 

гардад. Чунин низоми принсипҳои ташаккули худшиносии миллии 
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хонандагон аз ҷониби Г.Ф.Ҳасанова коркард шуда (Хасанова Г.Ф.,1994), дар 

кори таҷрибавию озмоишӣ аз санҷиш гузашт.  

Мазмуни ҳар як принсипро тавзеҳ медиҳем.  

Принсипи муҳити фаъоли забони миллӣ. Худшиносии миллӣ бидуни 

донистани забони модарӣ наметавонад пурра бошад. Фароҳам овардани 

муҳити фаъоли забони миллӣ барои ташаккули малакаҳои фаъолияти 

гуфтории хонандагон ба забони модарӣ аҳамияти бунёди дорад.  

Донистани забон нишондиҳандаи ҷудоинопазири худшиносии миллӣ 

аст, чунки забон «калиди» асосии азхудкунии фарҳанги миллӣ мебошад. Дар 

баробари ин, забон қаторҳои мафҳумӣ- истилоҳӣ ва луғавиро дар бар мегирад, 

ки фаъолияти ҳаётии миллатро дар тамоми ҷанбаъҳои он инъикос менамояд, 

ҳамчунин он дорои сохторҳои семантикӣ, морфологӣ, фонетикӣ ва ғайра 

мебошад, ки ба сохтори майнаи сари намояндагони миллат бештар мутобиқ 

шудаанд. Аз ҷониби кӯдак фаро гирифтани забони модарӣ ва таълими 

минбаъда дар заминаи он яке аз омилҳои рушди беҳтарини он мебошад.  

Муҳити фаъоли забони миллӣ шароите фароҳам меорад, ки хонандагон 

на танҳо фаҳмидани забони миллати худ ва бо он гап задан, балки бо забони 

модарӣ фикр ронданро меомўзанд, ки нишондиҳандаи олитарини азхудкунии 

забон, «қаробат»-и ҳақиқӣ бо он мебошад. Аҳамият ва нақши принсипи 

муҳити фаъоли забони миллӣ дар раванди ташаккули худшиносии миллӣ бо 

ҳамин низ асоснок мегардад, ки фаъолияти гуфторӣ ба забони модарӣ дар худ 

тамоми ҷузъҳои худшиносии миллиро муттаҳид месозад - ҳам маърифатӣ, ҳам 

аксиологӣ, ҳам рафторӣ. Фаъолияти гуфторӣ ба забони модарӣ навъи якуми 

фаъолият аст, ки худшиносии миллии шахсият фаъолона зоҳир мегардад, он 

соҳаи нахустини татбиқи эҷодии он дар доираи фарҳанги миллӣ мебошад.  

Принсипи худайниятдиҳии (худидентификатсия) этникӣ, ки омили 

муҳими низомофарандаи худшиносии миллӣ мебошад. Таносубҳои 

ҳадафмандонаи «Ман»-и тарбиятгирандагон бо тимсоли халқи хеш сохтори 

худшиносии миллиро ба вуҷуд меоранд, онро амалкунанда менамоянд.  
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Дар раванди ташаккули худшиносии миллӣ роҳ надодан ба ихтилофҳое 

муҳим аст, ки боиси худҷудокунии этникӣ мегарданд. Моҳияти чунин 

ихтилофҳо дар фаро нагирифтани тасаввурот, арзёбиҳо, қолабҳо, одатҳо, 

арзишҳо ва самтгирии хонандагон ба меъёрҳои фаъолияти ҳаётии ҳосилкардаи 

этнос нуҳуфтааст. Андӯхтани таҷрибаи зарурии ҳаммонанд кардани худ ва 

бартараф намудани ин гуна ихтилофҳо тариқи дохил кардани хонандагон ба 

низоми муайяни нақшҳои иҷтимоӣ ба даст меояд. Худшиносии миллӣ ҳамеша 

бо нақшҳои иҷтимоие, ки шахсият ҳамчун намояндаи ин ё он этнос иҷро 

мекунад, алоқаманд аст. Худро чӣ гуна дарк намудани хонанда, «Ман»-и 

худро чӣ гуна тасаввур мекунад ба нақше вобаста аст, ки ӯ дар айни замон 

татбиқ менамояд (ё барои татбиқ омодагӣ мебинад).  

Фаъолмандии этноиҷтимоии хонандагон бояд тариқи низоми нақшҳои 

меъёрӣ зоҳир гардад, ки аз байни онҳо нақшҳои зеринро муайян кардан 

мумкин аст: шаҳрванд, намояндаи миллат, корманд, истеъмолкунанда, ходими 

ҷамъиятӣ, истифодабарандаи табиат, диндор, бедин, узви оила, соҳиби 

фарҳанги миллӣ.  

Зимни воридшавӣ ба мавқеи нақшҳо муҳим аст, ки хонандагон 

хусусиятҳои фарҳанги миллӣ ва талаботи инкишофи ҷиҳатҳои ба худ хоси 

миллатро дарк намоянд, андешаҳо ва ҳиссиёташонро бо ёрии «забони 

фарҳанги миллӣ» баён карда тавонанд, ин ё он фактҳои ҳаёти ҷомеаро бо 

назардошти тарзи зиндагии халқи хеш арзёбӣ карда тавонанд.  

Принсипи дигар муносибати эмотсионалию арзишии шахсият ба халқи 

хеш ва фарҳанги он аст. Ташаккули худшиносии миллӣ, аз тарафи инсон дарк 

шудани мансубият ба миллаташ, шиносоӣ бо фарҳанги миллӣ на танҳо 

хусусияти иттилоотӣ дорад. Равандҳое, ки ҷанбаи миллӣ доранд, бевосита ба 

соҳаи эҳсосию психологии шахсият дахл намуда, барои он аҳамияти арзишӣ 

доранд. Тамоми чизҳое, ки масъалаҳои миллӣ робита доранд, аз ҷониби инсон 

на танҳо «мулоҳиза» мешавад, балки «ҳис мегардад», на танҳо бо ақл, балки 

дили ӯ низ дарк шуда, ба ҳиссиёташ таъсир мерасонад. Инсон наметавонад 

бетарафӣ, беэътиноӣ зоҳир намояд, ҳарчанд тобиши ҳиссиёти ӯ метавонад 
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гуногун бошад: аз мусбат то ниҳоят манфӣ. Инсон метавонад аз миллати хеш 

ва фарҳанги он ифтихор намуда, аз мансубият ба он қаноатманд бошад, 

ягонагӣ бо халқи худ, шодиву фараҳро аз муошират бо фарҳанги он эҳсос 

намояд ва баръакс, зимни андешидан аз мансубияти миллиаш афсӯсу 

надоматро эҳсос карда, ба фарҳанги миллаташ бетараф, ҳатто таҳқиромез 

муносибат намояд, аз «эҳсоси камқиматӣ» дар бобати баромади миллиаш  

азият кашад.  

Муносибати шахсият ба халқи худ ва фарҳанги он бо сохторҳои тез 

барангезанда, босуръати шахсият, торҳои хеле латифу ҳассоси рӯҳ алоқаманд 

аст. Бинобар ин, таъсирот ба онҳо воситаи самарабахш, «пуртаъсир»-и 

ташаккули худшиносии миллӣ мебошад, аммо зимни истифода эҳтиёткорӣ, 

ҳассосияти махсусро тақозо менамояд. Принсипи мазкур бояд вазифаи 

ташаккули муносибатҳои солими шахсиятро дар соҳаи миллӣ ва дар баробари 

ин, созгор намудани ҷанбаҳои дунёи ботинии ӯро иҷро намояд. Он ба пешгирӣ 

ва бартараф сохтани ихтилофҳо ва тамоюлҳои манфӣ дар заминаи миллӣ, аз 

қабили такаббури миллӣ, ифротгароӣ равона шудааст, зеро ба ҷойи парастиши 

кӯр-кӯронаи ашаддӣ муносибати бошууронаро ташаккул медиҳад, ки ба 

донишу дарки арзишмандии миллии халқи худ асос ёфтааст.  

Тамаддуни инсонӣ ҳамчун «хазинаи» тамоми фарҳангҳои миллӣ на 

маҷмӯи одии онҳо, балки низоми мураккабест, ки дар заминаи робитаҳои 

мутақобили фарҳангҳои гуногун созмон ёфтааст. Агар сифатҳо, ҷанбаҳои 

махсуси фарҳангҳои миллӣ ба қаринаи мушаххаси таърихӣ, ба худ хос будани 

муҳити ҷуғрофӣ, давраҳои гуногун ва сатҳҳои дахлдори зиндагии этносҳои 

ҷудогона вобаста бошанд, умумияти фарҳангҳо амалӣ гардидани ҳадафҳои 

фарогири фаъолияти инсонӣ, забони «умумии» байни этносҳоро таъмин 

менамояд.  

Фақат ҳамин гуна дидгоҳи густурда ба фарҳанги миллии халқи хеш, 

дарки равандҳои фарҳангӣ дар қаринаи фарохтар метавонад заминаи ташаккул 

ва рушди имконоти эҷодии шахсият гардад, ки на танҳо мушоҳидаи 

ғайрифаъолонаи фарҳанги миллӣ, балки тариқи дидгоҳи фардӣ саҳм гузоштан 
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ба он, ҳамроҳ шудан ба раванди фарҳангсозро муяссар мегардонад. Робита ва 

эътирофи мутақобили фарҳангҳо шарти амалкарди бомуваффақияти 

худшиносии миллӣ аст. Муносибати хонандагон ба арзишҳои фарҳангии 

халқҳои дигар заминаи муносибат ба фарҳанги халқи худ ва дар ниҳояти кор - 

муносибат ба худ мегардад. Робитаи мутақобил бо намоиши алоқамандии 

унсурҳои фарҳангҳои гуногун, якҷояшавии одии онҳо маҳдуд намегардад, 

балки асосан тариқи муқоисаи мазмуни онҳо, муқаррар кардани монандӣ ва 

тафовути онҳо, сарчашмаву решаҳои умумӣ, мутақобилан пурра кардани 

умумияти онҳо амалӣ мешавад.  

Аҳамияти принсипи фаъолият дар ташаккули худшиносии миллӣ бузург 

аст, зеро шахсият маҳз дар фаъолият (маърифатӣ, коммуникативӣ, эстетикӣ, 

меҳнатӣ ва ғ.) зоҳир гардида, инкишоф меёбад.  

Навъи якуми фаъолият, ки худшиносии миллии шахсият зоҳир мешавад, 

соҳаи нахустини татбиқи эҷодии ӯ дар фарҳанги миллӣ фаъолияти нутқ аст. 

Дар фаъолияти меҳнатӣ ин принсип зимни офаридани маҳсули соҳиби 

фарҳанги миллӣ, дар фаъолияти маърифатӣ - дар фарогирии анъанаҳои халқ аз 

ҷониби хонандагон амалӣ мегардад. Ҳангоми таъсироти мутақобил бо 

арзишҳои моддиву маънавии фарҳанги миллӣ ҳиссиёти эстетикӣ ташаккул 

меёбанд, ки дар навбати худ эҳтиёҷоти эстетикиро ба вуҷуд меоранд. Онҳо дар 

раванди ташаккули худшиносии миллӣ шакл гирифта, такмил меёбанд.  Зебоӣ 

бояд дар навъҳои гуногуни фаъолияти эҷодӣ, дар омўзиш, меҳнат, фароғат, 

дар кӯшиши созгор намудани фарҳанги зоҳириву ботинӣ ҳузур дошта бошад 

ва дар айни замон, хусусиятҳои миллиро зоҳир карда, ба қонуну қоидаҳои 

ахлоқии халқи худ риоя намояд.  

Ҳамин тариқ, принсипи фаъолият раванди ташаккули фарҳанги миллиро 

таҳрик бахшида, ба он равона шудааст, бачагон ба навъҳои гуногуни фаъолият 

оид ба эҳё ва ҳифзи анъанаҳои тоҷикон ҷалб гарданд.  

Зимни ташкили фаъолият рағбатҳои шахсӣ, талаботи хонандаро дар 

назар бояд дошт. Бачагон ҳуқуқ доранд, ки хатти ҳаракати таҳсилот, навъҳои 

фаъолият ва воситаҳои онро интихоб намоянд. Дар ин маврид, ба ҳисоб бояд 



107 
 

гирифт, ки кӯдак иштирокчии баробарҳуқуқи раванди педагогӣ, яъне субъекти 

он аст. Ин принсип тариқи навъҳо ва шаклҳои гуногуни ҳамкории омӯзгорон, 

хонандагон, волидайн, тавассути фароҳам овардани фазои мусоиди психологӣ 

амалӣ мегардад, ки муносибати субъект - субъектиро таъмин месозад. 

Тамоюли инсонгароёнаи ин принсип дар кӯшиши ёрӣ расонидан ба ҳар як 

кӯдак барои дарёфтани худ, ошкор намудану рушд бахшидани қобилияту 

истеъдодаш ифода меёбад.  

Аҳамияти принсипи бисёромилӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ ба 

исбот ниёз надорад, зеро худшиносии миллӣ худ ба худ пайдо намешавад, 

балки зери таъсири омилҳои объективию субъективӣ ташаккул меёбад.  

Зери таъсири волидайн, муҳит, мактаб, идеология насли наврас чунин 

арзишҳои миллӣ ва умумиинсониро ба даст меорад, ки дар ҷомеа дар марҳалаи 

ҳозираи рушди он мавҷуданд. Ба ғайр аз омилҳои беруна дар ташаккули 

худшиносии миллӣ нерўҳои дохилии барангезанда - майлу рағбат ва талабот 

саҳм мегузоранд, ки нерўҳои ҳаракатдиҳандаи худшиносӣ мебошанд. Маҷмӯи 

омилҳои берунаву дохилӣ дар хонандагон ҷиҳатҳои афзалиятноки шахсият - 

мансубият ба миллати муайянро ташаккул медиҳад.  

Самаранокии ташаккули худшиносии миллӣ ба таъсироти мутақобили 

омилҳои объективӣ ва субъективӣ вобаста мебошад. Онҳо бояд дар ҳолати 

тавозун қарор дошта бошанд, зеро аз будаш зиёд муҳим шуморидани омилҳои 

субъективӣ боиси шуури миллӣ ва таҳрифи рафтор мегардад ва баръакс, 

муҳимтар шуморидани омилҳои объективӣ ба рушди худшиносии миллӣ 

таъсири манфӣ мерасонад. Бинобар ин, ҳар қадар ки ихтилофи байни онҳо кам 

бошад, ҳамон андоза шароити ташаккули худшиносии миллӣ бештар мусоид 

хоҳанд буд.  

Фаъолияти таълимии мактаби ибтидоиро баррасӣ менамоем. Яке аз 

вазифаҳои асосии таълиму тарбия дар синфҳои ибтидоӣ дар бачагон ташаккул 

додани омодагии психологию эмотсионалӣ ба фаъолияти муназзами омӯзишӣ 

мебошад. Дар ин зинаи таълим ба рушди маҳорати умумитаълимӣ (маҳорати 

шунидан, мушоҳида, нақл, хондан, навиштан, ҳисоб кардан, иҷро намудани 
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супоришҳои одӣ) ва ташаккули ҳадафмандонаи шавқу рағбати донишомӯзии 

бачагон таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. Пеш аз ҳама, бачагонро ба муҳите 

наздик бояд кард, ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва бевосита мушоҳида карда 

метавонанд. Дар ин замина ҷанбаҳои асосии онро дар назар бояд дошт: 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, табиат, меҳнатӣ. Муҳим он аст, ки муҳити фаъолонаи 

забонӣ фароҳам оварда шуда, маводи маишӣ, имконоти педагогии оила барои 

ташаккули асосҳои таҷрибаи иҷтимоии бачагон истифода гарданд, ки маҳз ба 

меъёрҳои иҷтимоӣ ва махсусияти муҳити забонии тоҷикӣ нигаронида 

шудааст. Вобаста ба ин, вазифаҳои тарбияи ахлоқию эстетикӣ аз дидгоҳи нав 

миён гузошта шудаанд, зеро ҷалби бачагон ба асосҳои фарҳанги маънавию 

моддии халқи тоҷик захираҳои иловагиро ба вуҷуд овард.  

Ҳамчунин дарку азхудкунии дастовардҳо ва ғояҳои педагогикаи халқӣ 

дар амалия вазифаи минбаъда аст, зеро дар он захираи бузурге барои ҷалб 

намудани бачагон ба шаклҳои бозии таълиму тарбия, дар онҳо рушд додани 

соҳаи эмотсионалӣ ва қобилияти эҷодӣ нуҳуфтааст.  

Вазифаҳои аввалиндараҷаи таҳқиқот чунин буданд: 

1. Коркарди мундариҷаи таҳсилоти ибтидоии миллӣ бо унсурҳои 

фарҳанги тоҷикӣ барои зинаи аввалини таълим.  

2. Муайян кардани асосҳои ташкилию педагогии бунёди муҳити 

этнофарҳангӣ.  

3. Татбиқи амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ дар синфҳои 

итидоӣ.  

4. Ҷамъбасти таҷриба кори омӯзгорони мактаби ибтидоӣ оид ба 

ташаккули худшиносии милли хонандагони синфҳои ибтидоӣ.  

Дар мактаби ибтидоӣ ба ӯҳдаи фанҳои бадеию эстетикӣ ва забонию 

коммуникативӣ вазифаҳои муҳими иҷтимоигардонии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ, дар онҳо инкишоф додани маҳорати сарфаҳм рафтан ба фарҳанги 

миллӣ, маҳорати фаҳмидан ва баҳодиҳии воқеаҳои гузаштаву ҳозира дар 

алоқамандии онҳо, дарки тағйирпазирии падидаҳои ҷамъиятӣ дар яклухтии 

онҳо вогузор шудааст. Фанҳои силсилаи гуманитарӣ ҷиҳати дар хонандагони 
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хурдсол бедор кардани «хотираи миллӣ», фаҳмиши мавқеи худ дар ҷомеа, 

решаҳои таърихӣ ва мансубият ба фарҳанги халқи хеш мусоидат менамоянд.  

Мундариҷаи фанҳои гуманитарӣ то ҳол ба такмили ҷиддӣ ниёз дорад. 

Пеш аз ҳама, сабук намудани мундариҷа, тақвияти ҷанбаи шахсиятӣ, 

эмотсионалию арзишии он мувофиқи мақсад аст.  

Таҷдиди мундариҷа дар мавриди фанҳои гуманитарӣ бояд дар ду самти 

ба ҳам алоқаманд сурат гирад. Якум, муайян кардани ҷузъҳои асосӣ оид ба 

фанҳои амалкунанда, яъне муайян кардани чунин ядрои мундариҷа, ки ҳаҷми 

камтарини донишҳо, маҳорату малакаҳои барои татбиқи ҳадафҳои ин фанҳо 

имкондиҳандаро дар бар мегирад. Дувум, муайян кардани ҷузъҳои вариативӣ 

барои татбиқи талаботи тафриқабахшии таълим. Вариантнокии таълим аз 

ҳисоби истифодаи барномаҳои сатҳашон гуногун, нақшаҳои инфиродӣ ба даст 

меояд.  

Ба яклухтии таълими фанҳои гуманитарӣ ҳамчунин ба нақшаи таълими 

мактаби ибтидоӣ ворид кардани курси ҳамгиро, ки аз ҷиҳати сохтор заминаи 

байнифаннӣ дорад, бояд мусоидат намояд. Масалан, курси «Ман - зарраи 

зиндаи халқи худ». Мундариҷаи курси мазкур, ки аз синтези донишҳои 

таърихӣ, этникӣ, адабиётшиносӣ ва санъатшиносӣ фароҳам омадааст, 

бешубҳа, ба татбиқи потенсиали эстетикие, ки дар фарҳанги миллӣ ва 

анъанаҳои эҷодиёти халқ нуҳуфтааст, мусоидат хоҳад кард.  

Аз ҷониби омӯзгорони фанҳои бадеию эстетикӣ ва забонию 

коммуникативӣ аз худ шудани технологияҳои педагогии ташаккули 

худшиносии миллӣ ва қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

муҳим ба назар мерасад. Дар технологияҳои педагогии коркардшаванда 

мавқеи асосиро бояд шаклҳои вариативии ба роҳ мондани раванди таълим ва 

методҳои таълим ишғол намоянд, ки таҳрики зарурии фаъолияти таълимӣ-

маърифатии хонандагонро таъмин мекунанд, вазъияти тафаккури 

мустақилона, муколамаи эҷодӣ ва ҳамкории байни омӯзгор ва хонандагонро 

фароҳам меоранд.  

Вазифаҳои асосии таҳқиқот аз инҳо иборат буданд:  



110 
 

1. Муайян кардани ҷойгоҳ ва нақши ҳар як фанни силсилаи гуманитарӣ 

дар тарбияи хонандагони хурдсоли мактаби ибтидоии миллӣ.  

2. Ворид намудани тағйироти зарурӣ ба сохтору мундариҷаи фанҳои 

гуманитарӣ дар мувофиқат бо вазифаҳои ташаккули худшиносии миллӣ ва 

инкишофи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ.  

3. Тасҳеҳи мундариҷаи фанҳои алоҳидаи силсилаи гуманитарӣ.  

4. Коркарди барномаҳои сатҳашон гуногун ва нақшаҳои инфиродии 

омӯзиши фанҳои гуманитарӣ.  

5. Коркарди технологияҳои педагогӣ оид ба ташаккули худшиносии 

миллӣ дар раванди таълими фанҳои гуманитарӣ.  

6. Ҷамъбасти таҷрибаи ҷалб намудани хонандагон ба фарҳанги миллӣ ва 

анъанаҳои халқӣ бо истифода воситаҳои таҳсилоти гуманитарӣ.  

Масъалаҳои ташаккули худшиносии миллӣ ва қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар таълими меҳнат асосан тариқи истифодаи 

анъанаҳои меҳнатии миллӣ ва унсурҳои фарҳанги тоҷикӣ ҳал мешаванд. 

Зимнан нерӯи бадеию эстетикии таълими меҳнат пеш аз ҳама, аз ҳисоби 

густариши тасаввуроти хонандагони синфҳои ибтидоӣ оид ба эҷодиёти халқ 

дар навъҳои гуногуни фаъолияти меҳнатӣ, роҷеъ ба нақши он дар ташаккули 

идеалҳои эстетикӣ ва завқи бадеии халқи тоҷик, аз ҷониби хонандагони 

хурдсол дарк шудани эстетикаи меҳнат, зебоии фаъолияти меҳнатӣ, 

фарогирии тарзу воситаҳои кори зебову эҷодӣ татбиқ мегардад.  

Дар мавриди ин фан тадқиқоти таҷрибавию озмоишӣ асосан ба коркарди 

маводи махсуси таълимӣ, ҷустуҷӯй ва татбиқи шаклҳо, методҳо ва воситаҳои 

ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ омӯзонидани анънаҳои меҳнатӣ ва фарҳанги 

халқи худ нигаронида шуд. Дар баробари ин, ҷустуҷӯи ҳадафмандонаи 

воситаву шаклҳои таълим ҷиҳати назардошти вариантнокии хусусиятҳои 

инфиродии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди инкишофи қобилияти 

эҷодии онҳо дар пеш аст.  

               Вазифаҳои асосии таҳқиқот:  
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1. Коркарди мундариҷаи таълими меҳнат бо унсурҳои анъанаҳои 

меҳнатӣ ва фарҳанг. Ба он навъҳои фаъолият, ки унсурҳои мазкур бештар аёнӣ 

муаррифӣ гардидаанд (масалан, коркарди матоъҳо, қаннодӣ, бофтан, кор бо 

пӯст ва мўина, кашидадӯзӣ, зардӯзии бадеӣ ва ғ.) афзалият дода мешавад.  

2. Муайян намудани феҳрасти маснуот (объектҳои меҳнат) барои 

гузаронидани машғулиятҳо оид ба таълими меҳнат ва коркарди методикаи 

таҳлилу баҳодиҳии хусусиятҳои тарроҳӣ, технологӣ, этнографӣ ва эстетикии 

онҳо.  

3. Интихоб ва мураттаб гардонидани воситаву амалиёте, ки барои тайёр 

кардан ва ороиши чунин навъҳои маснуот заруранд.  

Тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун фанни таълимӣ ҷиҳати дар хонандагони 

хурдсол тарбия намудани эҳтиёҷ ба ҳифзу ғанӣ намудани анъанаҳои миллии 

халқи хеш саҳми назаррас гузошта метавонад. Дар машғулиятҳои тарбияи 

ҷисмонӣ бозиҳои халқии тоҷикӣ бояд мавқеи арзандаро ишғол намоянд. Дар 

натиҷаи чунин бозиҳо тафаккури фаврӣ, мушоҳидакорӣ, малакаҳои 

худназорат, ҳамчунин қобилияти ҷисмоние, ки барои навъҳои гуногуни 

варзиш заруранд, инкишоф меёбанд. Бозиҳои мардумӣ барои тарбияи 

маънавию ахлоқии хонандагони хурдсол аҳамият доранд. Маъмулан, бозиҳои 

халқии тоҷикӣ характери коллективӣ доранд, бинобар ин, фаъолият дар 

коллективро меомӯзонанд, ҳисси иттифоқ, рафоқат ва масъулият барои 

амалҳои якдигарро инкишоф медиҳанд. Зимни татбиқи дурусти педагогӣ онҳо 

ба захираи фарҳангии хонандаи хурдсол табдил ёфта, аз ҷониби онҳо ҳамчун 

воситаи самарабахши дамгирии боақлона, дуруст ба роҳ мондани 

пайдарҳамии машғулиятҳои зеҳнӣ ва фаъолияти гуногуни амалӣ истифода 

мешаванд.  

 

             Дар рафти таҳқиқоти таҷрибавию озмоишӣ вазифаҳои  

зерин иҷро мешаванд: 

1. Ошкор намудани имконияти педагогии бозиҳои халқии тоҷикӣ. Дар 

баробари аҳамияти гигиениву солимгардонии онҳо муайянкунии имконоти 
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маърифатии онҳо зарур аст. Бояд муқаррар намуд, ки дар заминаи маводи 

бозиҳои миллӣ кадом рӯйдодҳо, таҷриба, донишҳо ва анъанаҳои халқи 

тоҷикро барои хонандагони хурдсол ошкор метавон кард.  

2. Муайян ва дар амалия коркард намудани низоми воситаву тарзҳои 

методии татбиқи бозиҳои миллӣ дар машғулиятҳо бо назардошти ҳадафҳои 

гуногуни тарбияи ҷисмонии хонандагон.  

Ташкилоти ҷамъиятии бачагонаи «Ахтарони Сомон». Муоширати 

фаъолонаи бачагон дар доираи ташкилоти ҷамъиятӣ на танҳо майлу кўшиши 

умумро ба истиқлолият, балки ҷустуҷӯи пояҳои барои тарбия ҷоизи таърихи 

миллат, анъанаҳо, фарҳанг, инчунин хоҳиши пур кардани холигоҳи 

педагогиро инъикос менамояд, ки дар натиҷаи вайроншавии идеалҳои 

маъмулӣ ба вуҷуд омадааст.  

Ташкилоти бачагонаи «Ахтарони Сомон» бо мақсади истифодаи тамоми 

ҷанбаҳои мусбате, ки дар ташкилоти пионерӣ вуҷуд доштанд ва даст кашидан 

аз авторитаризми омӯзгорон, ҳамфикрии идеологӣ, баробаркунии шахсият 

таъсис ёфт. Таҳлили фаъолияти ташкилотҳои бачагонаи кишварҳое, ки 

иқтисодиёти бозории рушдёфта доранд ва сатҳи баланди худшиносии миллии 

халқҳо нишон дод, ки ҷиҳати хоси аксарияти онҳо назардошти сифатҳои 

фардии шахсият, фароҳам овардани шароит барои ошкор намудани қобилият, 

рушди эҷодкорӣ, ташаббускорӣ мебошанд. Тамоми фаъолияти ташкилот ба 

ҳисси олии ватанпарварӣ - муҳаббат ба оила, наздикону пайвандон, кўча, 

шаҳр, табиат, халқи худ асос ёфтааст.  

Маркази бозиҳо. Бозӣ соҳаи муҳимтарини ҳаёти коллективи мактаби 

ибтидоӣ мебошад. Он бо меҳнат, дониш, санъат, варзиш якҷоя шуда, барои 

ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ шароити 

зарурии эмотсионалиро таъмин менамояд. Бозӣ имкон медиҳад, ки 

хусусиятҳои синнусолии бачагон пурратар ба ҳисоб гирифта шаванд, 

ташаббускорӣ ва мустақилияти онҳо инкишоф ёбанд, дар коллектив фазои 

озодӣ ва эҷодкориро бунёд гардида, барои худинкишофдиҳӣ шароит фароҳам 

оварда шавад [168]. К.Д.Ушинский навишта буд: «Дар бозӣ тамоми ҷиҳатҳои  
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рӯҳи кӯдак, ақли кӯдак, дил ва иродаи ӯ ташаккул меёбанд ва агар гӯянд, ки 

бозиҳои бачагон хислатҳо ва тақдири ояндаи кӯдакро гуфта медиҳанд, дуруст 

аст: бозӣ ба рушди қобилияту рағбатҳои бачагон таъсири бузург мерасонад» 

[169].       

Табиат бозиҳои бачагонаеро офаридааст, ки бо тамоми навъҳои 

фаъолияти инсон робитаи ирсӣ дошта, ҳамчун шакли бачагонаи идрок, меҳнат, 

муошират, санъат, варзиш баромад мекунанд. Вақте ки интихоби фаъолият ба 

ихтиёри мутлақ, шавқу рағбат, нишот ва рифоҳи психологӣ асос ёфтааст, бозӣ 

воситаи фароғат ва худинкишофдиҳӣ мегардад. Омӯзгор бо хонандагони 

хурдсол бозиҳоро ташкил намуда, имкони ихтиёран интихоб намудани 

машғулият, инкишоф додани мустақилиятро фароҳам меорад, шавқу рағбати 

онҳоро ба навъҳои аз лиҳози иҷтимоӣ арзишманди фаъолият бедор месозад 

[38]. 

Маркази иттилоот аз маркази матбуот ва маркази рушд иборат аст. 

Ҳадафи комплекси иттилоотӣ - ҷалб намудани хонандагони хурдсол ба 

фарҳанги миллӣ, инкишофи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

ва таҳрик бахшидани онҳо буда, вазифаи асосии он иттилоот додан ба 

коллективи мактаби ибтидоӣ мебошад.  

Студияи театрии «Меҳр» мутаҳаррики эмотсионалии раванди тарбия 

аст. Ҳадафи он ташаккули муносибати эмотсионалию арзишпазир ба фарҳанги 

халқи хеш ва фарҳанги халқҳои дигар, рушди қобилияти эҷодӣ ва 

худтатбиқнамоии шахсият мебошад. Студияи оилавии «Меҳр» танҳо бо 

намоиши афсонаҳо, пйесаҳо, намоишҳои мусиқавӣ маҳдуд намешавад, он бо 

ҳунарпешагони театрҳо вохӯриҳо ташкил намуда, озмунҳои маҳорати актёрӣ, 

викторинаҳо мегузаронад, намоишҳои сайёрро амалӣ гардонида, дар корҳои 

анъанавии мактаб иштирок менамояд. Дар доираи студияи «Меҳр» театри 

лӯхтакҳо, театри сояҳо, театри ангуштон фаъолият доранд.  

Осорхонаи кишваршиносии мактаб (ибтидоӣ) дар натиҷаи кори 

пурвусъати ҷустуҷӯии омўзгорон, хонандагони хурдсол, волидайн таъсис 

ёфтааст. Ҳадафи асосии кори осорхона тарбияи хотира оид ба гузаштаи мо, 
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арзишҳои маънавию ахлоқӣ, ташаккули тасаввуроти хонандагон дар бораи 

рӯзгор, фарҳанг, тарзи зиндагии халқи худ, тарбияи муносибати эҳтиёткорона 

ба чизҳои қадим мебошад.  

Ҳамин тавр, таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ оид ба 

ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол нишон дод, ки кори 

таълимиву тарбиявӣ бо принсипҳои зерин муайян мегардад:  

- принсипи дарки тому созгори фарҳанги миллӣ;  

- принсипи муҳити фаъоли забони миллӣ;  

- принсипи худайниятдиҳии этникӣ;  

- принсипи муносибати эмотсионалию арзишпазири шахсият ба халқи 

хеш ва фарҳанги он;  

- принсипи робитаи мутақобили фарҳанги миллӣ бо фарҳанги ҷаҳонӣ;  

- принсипи самтгирии эҷодии шахсият.  

Низоми умумии амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбия бо 

назардошти зернизомҳои ҳамдигарро пурракунанда (кори таълимӣ, кори 

тарбиявӣ, кори методӣ, кор бо волидайн ва аҳли ҷомеа) тарҳрезӣ мешавад, ки 

дар маҷмўъ барои ҳалли вазифаҳои хоси таълим, тарбия ва инкишофи раванди 

ташаккули худшиносии миллӣ нигаронида шудаанд.  

 

2.3. Технологияи педагогии ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

 Дар илми педагогӣ истифодаи мафҳумҳои зерин густариш ёфтааст: 

технологияи педагогӣ, технологияи таълим, технологияи тарбия, технологияи 

ташаккул.  

Зери мафҳуми технология «маҷмӯи воситаҳое, ки дар ягон кор, ҳунар, 

санъат истифода мешаванд» фаҳмида мешаванд (Толковый словарь, 1993). 

Б.Г.Лихачев технологияи педагогиро «Ҳамчун маҷмӯи мақсадҳои психологию 

педагогие, ки маҷмӯи махсус ва ҷобаҷогузории шаклҳо, методҳо, воситаву 

тарзҳои таълим, воситаҳои тарбияро муайян менамояд ва воситаи ташкилию 

методии раванди педагогӣ» тавзеҳ медиҳад [95]. Дар технологияи таълим, 
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тарбия ва ташаккул кӯдак, хонанда ҳамчун шарики раванди таълиму тарбия 

баррасӣ мешавад. Педагогикаи маъмурию  фармонравоёна ҷойи худро ба 

педагогикаи ҳамкорӣ медиҳад ва «мо ба санъати муносибати боэҳтиёт ба 

шахсият, ба технологияи педагогие ниёз дорем, ки таъсири аз ҷиҳати илмӣ 

асоснокро ба кӯдак дар қаринаи амалҳои мутақобили ӯ бо олами атроф таъмин 

менамояд» [185]. Зери технологияи ташаккули худшиносии миллӣ мо маҷмӯи 

воситаҳо, методҳо, роҳҳои таълиму тарбияро дар заминаи принсипҳои 

ташаккули худшиносии миллӣ мефаҳмем.  

Дар рафти кори таҷрибавию озмоишӣ, ки дар мактаби ибтидоӣ дар 

доираи тадқиқи муаммои ташаккули худшиносии миллӣ гузаронида шуд, 

амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ тарҳрезӣ ва татбиқ гардид, ки 

вазифаи системавии он ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мебошад. Ташкили раванди таълиму тарбия дар натиҷаи ягонагии 

созгори тамоми навъҳои фаъолият ва таъсироти тарбиявӣ ба даст меояд. Фазои 

умумии ташкили томи кори таълимиву тарбиявӣ оид ба ташаккули 

худшиносии миллӣ барои тарбияи чунин сифатҳои хонандагони хурдсол: 

коллективизм, ватанпарварӣ, интернатсионализм, майлу рағбат ба идеалҳои 

инсонгароёна, фаъолнокии иҷтимоӣ, эҳтиром ва сахтгирӣ, ташаббускорӣ ва 

боинтизомӣ шароит фароҳам меорад. Ихтилофҳо нерӯи ҳаракатдиҳандаи 

инкишофи амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявии мактаби ибтидоӣ 

мебошанд. Ихтилофи асосӣ байни гуногунии таъсироти мутақобил дар 

раванди ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол ва  ғайриимкон  

будани фарогирии мутлақо ҳама чиз бо таъсироти педагогӣ нуҳуфтааст. 

Бинобар ин, амсилаи ташкилии кори таълимиву тарбиявӣ, ки тарҳрезӣ 

гардида, дар раванди таълиму тарбия татбиқ гардид, кушод, мутаҳаррик ва 

доимо такмилёбанда мебошад.  

Ихтилофи дигар байни сатҳи инкишофи шахсият, худшиносии миллӣ ва 

талаботи афзуншавандаи зиндагии имрўза дарёфт мешавад. Мураккаб 

гардидани ҳаёти ҷамъиятӣ, ҷараёни доимии талабот ба ҳаҷму сифати 

иттилооти  ҳатмии  хонандагони синфҳои ибтидоӣ, норасоии вақт бунёди  
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маҷмӯаҳои ҳамгиро, мураттабсозӣ ва ихтисори чорабиниҳои тарбиявиро бо 

таваҷҷуҳи бештар ба ташаккули ахлоқии шахсият: дар таълим, бозӣ, фароғат, 

муошират тақозо менамояд.  

Технологияи татбиқи амсилаи ташкилӣ дар кори таълимиву тарбиявии 

мактаби ибтидоӣ муайян кардани ҳадафи кори дар пеш истода, аз назар 

гузаронидани ҳаракат ба сӯйи ҳадаф аз оғоз то анҷом, дақиқ муайян намудани 

вазифаҳо барои ҳар як шахси тобеъ, омода намудани тамоми  чизҳои барои кор 

зарурӣ, муқаррар кардани меъёрҳои иҷро барои ченкунии натиҷаҳо, тақсимоти 

ҳокимият, масъулият, гирандаи ҳисобот ва муҳлати он, дастурдиҳии 

иҷрокунандагон ҳамчун воситаи татбиқи амсилаи ташкилӣ. Мундариҷаи ҳар 

як ҷузъро баррасӣ менамоем.  

Ташкилоти ҷамъиятии «Ахтарони Сомон». Ин ташкилоти бачагона 

ихтиёрӣ, мустақил буда, ба эҳтиром, ёрии байниҳамдигарии бачагону 

калонсолон асос ёфтааст. Ҳадафи ташкилот ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ аст. Ин бошад, аз ҷониби инсон дарк шудани 

зарурати рушди худ ҳамчун шахсият дар заминаи фарҳанг, таърих, забон, 

анъанаҳои халқи худ, ташаккул ёфтан ҳамчун шахсияти иҷтимоию эҷодкор, ки 

барои баҳодиҳии мавқеи хеш дар олами атроф ва муносибаташ ба он қобил 

аст, соҳиби дидгоҳу ақидаҳоест, ки новобаста ба вазъият устувор боқӣ 

мемонанд; ҳамчунин дарки  зарур будани  худ, шарик будан ба корҳои синф, 

мактаб, қишлоқ, ҷумҳурӣ, халқи худ мебошад.   

Чӣ қадаре ки сатҳи худшиносии миллӣ баланд бошад, фарҳанги 

маънавии инсон ҳамон қадар баланд аст: ў ҳамон андоза дар рафтор 

худтанқидкунанда ва нисбат ба миллати дигар эҳтиёткор аст. Ташаккули 

худшиносӣ - ташаккули шахсияти инсон аст. Қобили ҳаёт будан, фаъолнокии 

миллат ба андозаи назаррас бо характер ва сатҳи худшиносии миллӣ муайян 

мегардад. Ғояи фаъолияти ташкилотро чунин ифода кардан мумкин аст: 

«Корҳову андешаҳо - ба хотири ту, Тоҷикистон!». Матлабҳои бунёдии 

фаъолияти ташкилот инҳоянд:  

- ихтиёрӣ будани аъзо шудан ба ташкилот ва тарк кардани он;  
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- самтгирии ватанпарварона ва интернатсионалистии тамоми корҳои он;  

- мустақилият ва ташаббускории ҳамаи аъзои ташкилот;  

- барои ҷомеа муҳим будани ташкилот (барои одамон фоида ва нишот 

меорад).  

Қонунҳои фаъолияти ташкилот ба анъанаҳои миллӣ асос ёфтаанд: 

анъанаи ҳақиқат, анъанаи некӣ, анъанаи эҳтиром, анъанаи дӯстӣ, анъанаи 

тозагӣ, ки маҷмӯи қоидаҳои ахлоқию этнопсихологии халқи тоҷикро фаро 

мегиранд. Бо вуҷуди хусусияти худкорона доштан ташкилот, дар фаъолияти 

бачагон калонсолон низ иштирок мекунанд. Муносибатҳои онҳо ба ҳамкорӣ 

ва афзалияти манфиатҳои бачагон асос меёбанд. Калонсолон дар ташкилот 

вазифаҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳидояткунӣ ва методиро иҷро менамоянд. Вазифаи 

асосии ташкилоти ҷамъиятии «Ахтарони Сомон» ҳамоҳангсозии арзишҳои 

умумиинсонӣ ва миллӣ мебошад. Мундариҷаи фаъолияти ташкилот бо 

барномаи «Эҳё» таъйин мегардад, ки аз панҷ самт иборат аст: меҳнат, ғамхорӣ, 

бозӣ, варзиш, дӯстӣ. Дар барнома ду вазифа ҳамдигарро пурра мекунанд:  

1) эҳёи забони модарӣ, таърих, фарҳанг, анъанаҳои халқ;  

2) такомули маънавӣ ва ҷисмонии инсон. Ҳалқаи асосии мундариҷавии 

барнома бозиҳои «Ҷӯянда» (синфҳои 1-2), «Ёбанда» (синфи  

3), бозии дутарафаи «Қутбнамо» гардиданд.  

Сохтори ташкилот аз рўйи типи давлати хурд тарҳрезӣ шудааст. 

Ташкилотро президент сарварӣ менамояд, ки тариқи овоздиҳии умумӣ дар 

ҷамъомади мактаб интихоб мешавад. Кабинети вазирон вуҷуд дорад, ки барои 

самтҳои гуногуни кор масъул аст. Фаъолияти ташкилот бо Низомномаи он 

таъйин мешавад. Формулаи фаъолияти ташкилот: бозӣ + эҷод + муошират. 

Ташхиси бомуваффақият будани фаъолияти ташкилоти бачагон тариқи 

маҷмўи методҳои омўзишии педагогӣ, психологӣ ва ҷомеашиносӣ дар 

мувофиқат бо меъёрҳои зерин амалӣ мегардад:  

- мустақилият ва ташаббускории хонандагон - аъзои ташкилот;  

- рушдёфта будани ошкорбаёнӣ ва демократия, афкори ҷамъиятӣ, талаботи 

ягона;  
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- таъсирбахш будани мусобиқа дар коллектив;  

- услуби корӣ ва оҳанги хушҳолонаи муносибатҳо;  

- мавҷудияти анъанаҳо дар ташкилот.  

 Маркази бозиҳо. Ҳангоми коркарди бозиҳо барои хонандагони мактаби 

ибтидоӣ дар назар бояд дошт, ки онҳо шакли ташкили фаъолияти коллективи 

бачагон мебошанд, ҳам ба педагог, ҳам ба педагогҳо хушҳолӣ, рӯҳбаландӣ, 

некиву адолатро талқин намуда, воситаи муносиби муоширати бачагон ва 

калонсолон ба шумор мераванд.  

Бозии «Ҷӯянда» барои хонандагони синфҳои 1ва 2-юм пешбинӣ 

гардидааст, «Ёбанда» - бозӣ барои хонандагони синфи 3-юм, ки аз низоми 

бозиҳои ба эҳёи забони тоҷикӣ, фарҳанг, мероси ғании халқ, инкишофи 

фаъолнокии эҷодии шахсият нигаронида иборат мебошад. Мундариҷаи бозиҳо 

вобаста ба синни бачагон мураккабтар мешавад. Агар хонандагони синфҳои 1-

2 дар рафти бозӣ то қуллаи бозии «АСФ» (адабиёт, санъат, фарҳанг) бароянд, 

хонандагони синфҳои 3-4-ум бо унсурҳои фарҳанги миллӣ, монанди дин, 

расму оинҳо, анъанаҳои мардумӣ шинос мешаванд. Бозиҳои зеҳнӣ бо бозиҳои 

халқие зич алоқаманданд, ки тафаккурро фаъол мегардонанд, ҷаҳоншиносиро 

густариш мебахшанд, равандҳои психикиро такмил дода, ба гузариши табиии 

организми бача ба зинаи баландтари инкишоф мусоидат менамоянд. Дар 

бозиҳо бачагон на танҳо донишҳояшонро ғанӣ мегардонанд, балки малакаву 

маҳорати амалии барои ҳаёт заруриро ҳосил мекунанд.  

Дар бозии педагогии «Ҷӯянда» хонандагони синфҳои 1-2 - юм ҳамроҳи 

роҳбарон иштирок менамоянд. Ташкилкунандаи бозӣ - ташкилоти бачагонаи 

«Ахтарони Сомон». Шакли бозӣ: саёҳати рӯзона ва ғоибона ба таърихи 

кишвар, шиносоӣ бо одамони маъруф, озмунҳои ҳунармандони халқӣ, 

бачагони соҳибистеъдод, кори ҷустуҷўӣ, корҳои нек. Муҳтавои бозӣ ба ду сол 

тақсим шудааст:  

Синфи 1 - марҳалаи якум, ки дар рафти он бачагон бо фолклори 

мардумӣ, тарихи кишвари худ шинос шуда, осорхонаҳоро тамошо мекунанд. 

Ин марҳала бо «Иди қаҳрамонҳои афсонавӣ» анҷом меёбад.  
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Синфи 2 - марҳалаи дувум, ки дар рафти он бачагон эҷодиёти шоирону 

нависандагони тоҷикро меомӯзанд, бо фарҳанг, адабиёт ва санъати халқ шинос 

мешаванд. Суҳбатҳо дар мавзўи «Ин кист? Ин чист?», намоишҳои эҷодиёти 

халқро мегузаронанд, дар кори ҷустуҷӯӣ иштирок мекунанд. Марҳала бо бозии 

«Майдони аҷоиботи халқӣ» анҷом меёбад.  

«Ёбанда» - низоми ташкили фаъолияти ҳаётии хонандагон дар заминаи 

мероси ғании халқи тоҷик, фарҳанг, таърих ва анъанаҳои он; ҷустуҷӯй ва 

ташвиқи корҳои нав, ҷолиб ва муфид, ки донишҳои бачагонро дар бораи 

кишвар ғанӣ гардонида, инкишоф медиҳанд. Ҳадафҳои асосии бозӣ: 

ташаккули донишу маҳорати хонандагон дар соҳаи фарҳанги миллӣ, 

инкишофи қобилияти эҷодии бачагон, тарбияи ҳиссиёти ватанпарварӣ ва 

интернатсионалии онҳо. Созмондиҳанда ва ҳамоҳангсози бозӣ маркази 

ҳамоҳангсозӣ мебошад, ки ба он омӯзгорону бачагон дохил мешаванд. 

Маркази ҳамоҳангсозӣ экрани рафти бозиро ороиш медиҳад, ки дар он корҳои 

анҷомдодаи синфҳо қайд гардида, дар охири сол ҷамъбаст мешаванд. Рамзи 

бозии «Ёбанда» - аспи даванд. Бозӣ дар ҷараёни тамоми соли таҳсил 

гузаронида шуда, барномаи амалии фаъолияти ҳаётии ҳар як коллективи 

синфӣ мебошад. Синф панҷ кори ҷолибу шавқовар ва муфидро аз феҳрасти 

пешниҳодшуда интихоб мекунад ва як кори эҷодиро худи бачагон фикр карда 

мебароянд.  

Маҷмӯи корҳои эҷодии пешниҳодшаванда аз се қисм иборат аст. Дар 

қисми якум - «Нодонхӯҷа» корҳое оварда шудаанд, ки фаъолияти маърифатии 

хонандагонро инкишоф медиҳанд. Қисми дувум «Баҳодур» корҳоеро дар бар 

мегирад, ки сифатҳои арзишии шахсиятро ташаккул медиҳанд: амалиёти 

«Вазифа», панду насиҳат, дарсҳои одоби рафтор, эстафета - солномаи 

«Тасвири оила» ва ғ. Қисми севум «Андова» ба малакаву маҳорати амалии 

хонандагон мусоидат менамояд. Озмунҳои «Кадбону», «Табиат ва 

тахайюлот», «Фабрикаи бозичаҳо», амалиёти «Саҳни ҳавлии мактаб», 

ярмаркаи «Растаниҳои шифобахши Тоҷикистон», озмуни донандагони тибби 
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халқӣ, бозии «ББО» (бидон, битавон, омӯзон), озмуни бадеии ҳаваскорон КЧҚ 

(кӣ ба чӣ қобил аст).  

Бозии педагогии «Қутбнамо» - бозии дутарафа, ки ҳадафи он ташаккули 

худшиносии миллӣ дар заминаи таҷриба ва анъанаҳои халқҳои дар ҷумҳурӣ 

иқоматдошта, тарбияи интернатсионализм, эҳтиром ба фарҳангҳои миллӣ 

мебошад. Дар бозӣ хонандагони синфҳои 1-3 иштирок мекунанд. Тарзи бозӣ - 

мусобиқавӣ, шакл - музоядаи ҳикматҳои халқӣ. Бозӣ чор марҳаларо фаро 

мегирад. Мундариҷаи бозӣ бо анъанаҳои халқӣ таъйин мегардад: одоби 

муошират, идҳои динӣ, анъанаҳои оила, ҳунарҳои мардумӣ. Мавзўи бозӣ аз 

рўйи чор самти олам муқаррар мегардад, дар сатҳи қутбнамо мавзӯи самти он 

сабт мешавад. Чунончи, дар сектори шимолу шарқ мавзӯи «Одоби муошират» 

ва ғ.  

Нархи музояда - донистани анъанаҳои миллӣ. Предмети музояда - 

маснуоти майдае, ки хонандагон ба тарзи миллӣ тайёр кардаанд. Ташкили бозӣ 

кори умумиро бо бачагонро тақозо намуд, вақте ки бачагону калонсолон 

кўшиш менамоянд, то дар тарҳрезӣ, банақшагирӣ, тақсими нақшҳо ва ғ. 

баробар иштирок намоянд. Ҳам бачагон ва ҳам калонсолон дар рафти ташкили 

бозӣ нақшаҳояшонро мувофиқ месозанд ва кӯшишҳояшонро ҳамоҳанг 

менамоянд, бо якдигар маслиҳат карда, қарорҳои умумӣ қабул мекунанд. Худи 

бозӣ, амалҳои он ҳамчун натиҷаи хурсандибахши амалисозии нақшаҳо, 

татбиқи дурнамо дарк мешавад.  

Дар айни замон, дар раванди бозӣ ноаён  худшиносӣ, худтарбияи 

бачагон сурат мегирад. Агар баъзан вазифаи дар пеши хонанда кушоду равшан 

гузошта  муқобилатро ба миён орад, дар бозӣ хонандагон барои амалҳои якҷоя 

бо омӯзгор ҷиҳати ноил гардидан ба натиҷаи ниҳоӣ ва тарбиявӣ кўшиш ба харҷ 

медиҳанд.  

Хусусияти таъсироти мутақобили бачагон ва калонсолон дар бозӣ бо 

табиати он ҳамчун фаъолияти ихтиёрӣ, мустақилона, эҷодӣ таъйин мегардад. 

Дар ин маврид тарзи муоширати авторитарӣ истисно шуда, фаъолияти якҷоя, 

ҳамкорӣ, эҷодкории якҷоя бартарӣ дорад. Ба мусобиқаи ноаён бо бачагон 
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ҳамроҳ гардида, омӯзгорон мушоҳида мекунанд, ки аз ҷиҳати ғайримунтазир 

будани қарорҳои эҷодӣ, тахайюлот, зиракӣ  ба хонандагон бой медиҳанд. Бозӣ 

ба майдони машқи ҳамкории эҷодии бачагон ва калонсолон табдил меёбад. 

«Мо дидем, ки нерўи тарбиявии бозӣ то кадом андоза серпаҳлўст ва истифодаи 

афзалияти он, мисли қобилияти фароҳам овардани фазои романтикии 

эмотсионалӣ, рўҳияи хушҳолӣ дар коллектив, нигоҳ доштани сатҳи баланди 

мустақилият ва ташаббускорӣ; таҳрикбахшии муносибатҳо, додани озодӣ 

барои эҷодкорӣ дар бозӣ то кадом андоза муҳим аст. Мо итминон дорем: роҳи 

беҳтарини тарбия дар бозӣ - ҳамкории калонсолон ва бачагон аст».  

Мундариҷаи бозиҳо метавонад тағйир ёбад, он ба сатҳи ташаккул ва 

рағбатҳои иштирокчиён, интихоби шаклу рўҳияи эмотсионалии 

ташкилкунандагон вобаста мебошад.  

Омўзгорон кўшиш мекунанд, ки ба муҳтавои бозӣ маводеро дохил 

созанд, ки ба инкишофи донишҳои муназзаму амиқ, тасаввурот дар бораи 

фарҳанги миллӣ, малакаҳои истифодаи онҳо дар навъҳои гуногуни фаъолият, 

таҳрики фаъолияти маърифатии хонандагон дар заминаи азхудкунии забони 

модарӣ, адабиёт, таърих мусоидат менамоянд. Ба ғайр аз ин, бозӣ функсияи 

ташхисро амалӣ мекунад. Бачагонро ба фаъолияти бозӣ ҳамроҳ карда, мо 

сатҳи инкишофи зеҳнии хонандагон, забондонӣ, донишҳои дахлдори онҳоро 

дар бораи соҳаҳои гуногуни фарҳанги миллӣ, заминаҳои ангезишии онҳоро 

нисбат ба забони миллӣ баҳо дода метавонем. Таҳлили амалияи педагогӣ ба 

мақсад мувофиқ будани истифодаи бозиҳоро мардумиро ба сифати яке аз 

воситаҳои тарбия тасдиқ менамояд. Бо ин мақсад методикаи ташкил ва 

гузаронидани танаффусҳо коркард шуд. Роҳбарии бевоситаи гузаронидани 

танаффусҳо ба ӯҳдаи омӯзгор-ташкилотчӣ, хонандагони синфи 3-юм вогузор 

мешавад. Ҳар як синф кори ҷустуҷўиро оид ба фароҳам овардани бозиҳои 

халқӣ ба роҳ мемонад. Бозиҳои серҳаракат дар вақти танаффусҳо ҳар рӯз баъди 

дарси дувум гузаронида мешаванд. Танаффусеро, ки ин гуна бозиҳо 

гузаронида мешаванд, мо «соати бозӣ» меномем. Он аз садои даъвати радиои 
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мактабӣ оғоз мегардад, ки ташкилкунандагони лаҳзаи фароғат аз синфи 

навбатдор мегузаронанд.  

Ташкили бомуваффақияти бозиҳои серҳаракат бо омодагии методии 

дахлдори тамоми коллективи бозӣ таъмин мегардад. Ин омодагиро омўзгор-

ташкилотчӣ амалӣ менамояд. Ӯ бояд бачагонро аз рӯйи масъалаҳои он ташкил 

намояд, ҳар як бозиро омўзонад, дар омодасозии унсурҳои бозӣ ёрӣ расонад, 

инчунин ба он роҳбарӣ намояд.  

Омӯзгор - ташкилотчӣ суҳбатҳои тавзеҳиро оид ба бозиҳои халқҳои 

дигар, машғулиятҳои маҳорати актёриро мегузаронад. Ба ҳар як ташкилотчии 

лаҳзаи фароғат ёддошт супорида мешавад:  

1. Дар ташкили бозиҳо аввал бозиеро интихоб намо, ки хуб медонӣ, 

аввал бозиҳои одӣ, аммо ҷолибу шавқоварро интихоб бинамо.  

2. Рафти бозӣ, замон ва макони он, аёният, таҷҳизоти зарурӣ, ҳамчунин 

кӣ ва чӣ тавр дар он иштирок менамояд, пешакӣ хуб фикр бикун.  

3. Ба назар гирифтани синну сол ва ҷинси иштирокчиёнро аз хотир 

фаромўш насоз.  

4. Вақти тавзеҳот ва фармонҳои зарурӣ бо овози баланд ва возеҳ сухан 

гӯй, саросема нашав.  

5. Ҷойи ту дар бозӣ метавонад гуногун бошад: пешбаранда, мухлис, 

иштирокчии қаторӣ.  

6. Баъди тамом шудани бозӣ ба ҳама иштирокчиён ташаккур изҳор 

намуданро аз хотир набарор.  

Таълими гурўҳи бозӣ мунтазам ҳафтае як маротиба гузаронида мешавад. 

Коллективи хонандагон фаъолони худро интихоб мекунад, ки ба бозиҳо 

роҳбарӣ менамояд, озмунҳо, ҷашну идҳоро мегузаронад.  

Озмунҳои эҷодӣ:  

а) озмуни қуттии калонтарини бозиҳои халқӣ. Бачагон китобчаҳои 

хурдро бо тавсифи бозиҳои гуногун интишор менамоянд. Аз картон қуттиҳои 

ҳақиқӣ сохта, бозиҳоро тавсиф намуда, бо расмҳо нишон медиҳанд.  
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б) озмуни дастаҳои бозӣ. Ҳар як синф бо роҳбарии микрогурӯҳи бозӣ ба 

озмун омодагӣ мебинад, бозиҳоро интихоб ва ороиш медиҳад. Меъёрҳои 

баҳодиҳӣ: иштироки оммавӣ, рӯҳбаландӣ, рангубори миллӣ доштани бозӣ, 

ороиш бо мусиқӣ.  

в) озмуни муаллифони бозиҳо. Ҳамаи бачагоне, ки худашон бозӣ 

бофтаанд, даъват мешаванд. Ҳар як муаллиф бояд тавсифи бозиро пешниҳод 

намуда, онро ба бачагон ёд диҳад.  

Маркази иттилоот рўзномаи «Ахбор», паёмҳои иттилоотии «Дар ҷаҳон, 

дар ҷумҳурӣ, дар мактаб» таҳия ва нашр мекунад, озмуни «Баҳодурони хома», 

«Хабарнигорони ҷавон» мегузаронад, обунаро ба нашрияҳои бачагона ташкил 

мекунад, бо ҷамъоварӣ, бунёди бонки иттилоот оид ба унсурҳои фарҳанги 

миллӣ машғул мешавад, намоишҳои китобчаҳои хурди афсонаҳои 

муаллифиро мегузаронад. Радиомаркази «Фарҳанг» бо инъикос ва тарғиби 

дастовардҳои халқ машғул шуда, бо эҷодиёти зиёиён шинос мекунад, дар 

барномаҳои радио оид ба корҳои дар мактаби ибтидоӣ хабар медиҳад, 

функсияҳои маърифатӣ, ахлоқӣ, эмотсионалиро амалӣ мегардонад. Ба кори 

маркази иттилоот шӯрои иттилоотӣ роҳбарӣ менамояд, ки ба он муҳаррирони 

марказҳои радио ва матбуот, хабарнигорони ҷавон, нотиқон, омӯзгорони 

ёрирасону роҳнамои кори марказ дохил мешаванд.  

Студияи театрии «Меҳр». Зимни интихоби мавод барои ба саҳна 

гузоштан синни бачагон, нерўи ахлоқии муҳтаво, гуногунии воситаҳои 

саҳнавӣ ва маҳорат актёрони ҷавон ба назар гирифта мешавад. Чунин 

муносибат гуногуннавъии асарҳои истифодашавандаро таъмин менамояд. 

Студияи театрӣ «Афсонаҳои халқи тоҷик» ва дигар афсонаҳои мардуми 

тоҷикро ба саҳна мегузорад. Ба спектаклҳо қисми зиёди хонандагони мактаби 

ибтидоӣ ва волидайни онҳо ҷалб мешаванд. Гурӯҳи ороишгарон бо 

омодасозии эълонномаҳо ва ороиши саҳна машғул мешаванд. Гурӯҳи актёрон 

бо тақсимоти нақшҳо, тамринҳо машғул гардида, дар спектаклҳо бозӣ 

мекунад. Студияи театрӣ ба радифи анъанаҳои мактаби ибтидоӣ дохил шуда, 

унсури бебадали тарбияи ҳиссиёти хонандагон, муносибатҳои тарафайни 
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онҳо, рушди тафаккури эстетикӣ ва ҷузъи рафтории худшиносии миллии онҳо 

мегардад.  

  Осорхонаи кишваршиносӣ. Самти асосии кори Осорхонаи 

мардумшиносии тоҷикӣ фаъолгардонии худшиносии миллӣ мебошад. Бо ин 

мақсад экскурсияҳои мавзӯӣ, намоиши ёдгориҳо, суҳбат оид ба унсурҳои 

алоҳидаи фарҳанги миллӣ вохӯриҳо бо муаррихон, мардумшиносон ташкил 

гардида, робитаҳои дутарафа бо осорхонаҳои пешбари Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба роҳ монда шудаанд.  

Дар вазъияти эҷодӣ хонандагон на танҳо маводи этнографиро ҷамъ 

оварда, меомӯхтанд, бо таърих, фарҳанг ва санъат шинос мешуданд, балки 

худашон низ нусхаи ашёи рӯзгорро тайёр мекарданд, намунаҳои либоси 

миллиро дӯхта, намоиш медоданд, ҷашну сайрҳои халқиро бо ҷалби 

хонандагон ташкил менамуданд. Ба осорхона шӯро роҳбарӣ мекунад, ки аз 

хонандагон, педагогҳо, волидайн иборат аст. Бо кўшишҳои осорхона 

экспедитсияи ҷустуҷӯии «Кишвари ман» ташкил гардидааст, осорхона бо 

бозёфтҳои нав ба нав ғанӣ мегардад. 

 Фаъолияти таълимӣ бидуни ҳадафи дақиқ, фаҳмиши дурусти он 

ғайриимкон аст. Ҳадафи тадқиқоти озмоишӣ имкон дод, ки ҷанбаи 

мундариҷавии таҳсилоти ибтидоӣ возеҳ гардида, воситаҳое интихоб шаванд, 

ки ба татбиқи ҳадафи гузошта мусоидат менамоянд. Дар рафти татбиқи 

ҳадафҳо муайян намудани самтҳое пешбинӣ мегардад, ки бояд таҳлил шаванд. 

Самтҳоеро, ки таҳлили ҷузъҳои ташаккули худшиносии миллӣ 

амалӣ мегардад, баррасӣ менамоем: 

1. Ташаккули ҷузъи маърифатии худшиносии миллӣ:  

1.1. Донишҳо дар бораи унсурҳои фарҳанги миллии хонандагон.  

1.2. Забондонии омӯзгорон ва хонандагон. 

1.3. Ангезаҳои фаъолияти марифатӣ оид ба азхудкунии фарҳанги миллӣ.  

1.4. Шаклҳои маърифатии фаъолияти таълимӣ ва беруназтаълимӣ.  

1.5.Воситаву методҳои инкишофи  фаъолнокии  маърифатии  хонандагон дар 

раванди ташаккули худшиносии миллӣ.  
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2. Ташаккули ҷузъи арзишии худшиносии миллӣ: 

2.1. Муносибати хонандагон ба забон, таърих, дин.  

2.2. Таваҷҷуҳ ба рўйдодҳои ҷамъиятӣ ва фарҳангии халқи худ.  

2.3. Қабул намудани тарзи ҳаёти халқи худ.  

2.4. Худбаҳодиҳӣ ҳамчун намояндаи миллат.  

2.5.Воситаҳое, ки педагогҳо барои ташаккули ҷузъи арзишӣ истифода 

мебаранд.  

3. Ташаккули ҷузъи рафторӣ: 

3.1. Муоширати хонандагон ба забони модарӣ.  

3.2. Фаъолнокии эҷодии хонандагони хурдсол ва омўзгорон.  

3.3. Ташаккулёбии ҷиҳатҳои миллии характер.  

3.4. Талқини хонандагон ба навъҳои гуногуни фаъолият, ки бо фарҳанги миллӣ 

алоқаманданд.  

3.5. Воситаҳое, ки педагогҳо барои ташаккули ҷузъи рафторӣ ба кор мебаранд.  

4. Натиҷабахшии робитаҳои мутақобили омўзгорон ва хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар раванди ташаккули худшиносии миллӣ. 

4.1. Яклухтии донишҳои хонандагони синфҳои ибтидоӣ оид ба фарҳанги 

миллӣ.  

 4.2. Мувофиқати методу воситаҳои интихобшудаи ташаккули худшиносии 

миллӣ.  

4.3. Донишҳои омўзгорон оид ба хусусиятҳои муҳим ва роҳҳои методии 

ташаккули худшиносии миллӣ. 

4.4. Нақши корҳои ташкилии беруназсинфии дар раванди ташаккули 

худшиносии миллӣ.  

Бо назардошти ҳадафҳои раванди томи педагогӣ мо ҳадафу вазифаҳои 

фанҳои алоҳида ва ҳалқаҳои кори тарбиявиро муқаррар намудем. Чунончи, 

дар мактаби ибтидоӣ омӯзгорон унсурҳои фарҳанги миллии хонандагонро дар 

шаклҳои гуногун ташаккул медиҳанд ва стратегияи раванди таълим дар 

заминаи матлабҳои зерин тарҳрезӣ мешавад:  

1. Ташаккули воситаҳои ибтидоии мантиқии тафаккур.  
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2. Ташаккули маҳорати омӯхтан.  

3. Ташаккули таҷрибаи ибтидоии муошират, ки ба меъёрҳои иҷтимоӣ ва 

хусусиятҳои муҳити забони тоҷикӣ нигаронида шудаанд.  

4. Шинос кардани хонандагон бо асосҳои фарҳанги маънавӣ ва моддии 

халқи тоҷик.  

5. Ташаккули таҷрибаи риояи анъанаҳои миллӣ.  

6. Дар хонандагон ташаккул додани фаҳмиши нақши дин дар инкишофи 

фарҳанги миллӣ ва пояҳои маънавию ахлоқии халқ.  

Дар дарсҳои забони модарӣ ва адабиёт ҳадафи ташаккули худшиносии 

миллӣ дар заминаи муҳити забони тоҷикӣ ва инкишофи фарҳанги гуфтор ба 

миён гузошта мешавад. Ин ҳадаф дар доираи вазифаҳои зерин амалӣ мегардад:  

- дар хонандагон ташаккул додани тасаввуроти том оид ба тарзи 

зиндагии халқи тоҷик, ҷалб намудани онҳо ба анъанаву арзишҳои ахлоқӣ;  

- дар хонандагон ташаккул додани дарки эстетикии намунаҳои фарҳанги 

миллии тоҷикӣ дар заминаи дастовардҳои фарҳанги умумибашарӣ;  

- дар хонандагон инкишоф додани малакаҳои нутқи адабии тоҷикӣ;  

- инкишоф додани шавқу рағбат ба забон, фолклор, забони тоҷикӣ.  

Дар дарсҳои силсилаи табиӣ-риёзӣ ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо иҷрои вазифаҳои зерин амалӣ мегардад:  

- дар хонандагон ташаккул додани тасаввурот дар бораи миқёси 

географии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- ташаккули тасаввуроти этнографӣ;  

- шиносоӣ бо тарзии миллии ҳаёт, анъанаҳои халқи худ;  

- ҳалли вазифаҳое, ки бо назардошти маводи кишваршиносӣ, бо 

истифодаи дониши анъанаҳои халқи тоҷик, дониши насабшиносӣ, ҳунарҳои 

анъанавӣ мураттаб гардидаанд;  

- ёфтани чистонҳо, ки бо ададҳо алоқаманданд, ҷавоби ададӣ, ки сегона, 

чоргона мебошад;  

- шунидани маълумоти таърихӣ дар бораи ададҳо, ченакҳои қадимаи 

тоҷикӣ, ҳисобкунии тоҷикӣ тариқи ангуштон;  
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Дар фанҳои силсилаи эстетикӣ ташаккули худшиносии миллии 

хонандагон бо роҳҳо зерин амалӣ мегардад:  

- бо воситаҳои санъати миллӣ ва анъанаҳое, ки ба ташаккули малакаҳои 

расмкашии хонандагон мусоидат мекунанд:  

- тариқи шинос кардан бо хусусиятҳои санъати халқии ороишӣ-амалӣ, 

мусиқӣ;  

- тариқи тарбияи таваҷҷуҳу муҳаббат ба санъати миллӣ ва мусиқӣ;  

-тариқи инкишоф додани қобилияти эстетикӣ, завқи бадеӣ, тахайюли 

эҷодӣ, ҳисси эстетикӣ ва дарки зебоӣ.  

Ҳар яке аз ин фанҳо вобаста ба машғулиятҳо ё чорабиниҳои тарбиявӣ 

мушаххас мегарданд. Ба ҳамин васила, дар натиҷа низоми ҳадафҳои педагогӣ 

муайян шуд, ки дар шакли дарахти ҳадафҳо муаррифӣ гардид.  

Барои ташаккули самарабахши худшиносии миллии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ ба раванди таълиму тарбия, ба мундариҷаи таълиму тарбия 

бо мақсади инкишофи тамоюлҳои ҷаҳоншиносӣ унсурҳои пурмазмуни 

фарҳанги миллӣ бояд ворид шаванд, ки бо фарҳанги умумиинсонӣ мувофиқат 

доранд.  Мувофиқат ва муколамаи фарҳангҳои гуногун (тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ) 

самти муҳимтарини тақвият додани асосҳои таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. 

Азхудкунии фарҳанги миллӣ дар заминаи дастовардҳои фарҳанги ҷаҳонӣ, бо 

назардошти тезиси методологии зерин сурат мегирад: «Аз остонаи зодгоҳ - ба 

олами фарҳанги умумиинсонӣ» [96]. Ҳалли ин масъала дар самтҳои зерин 

амалӣ мегардад:  

1. Ба мундариҷаи фанҳои силсилаи гуманитарӣ маводи нави таълимӣ 

ворид мегардад, ки сарвати фарҳангии халқи тоҷик, таърих, анъанаҳо, тарзи 

зиндагии онро инъикос менамояд. Ба воситаи тасҳеҳ ва интихоби мундариҷаи 

фанҳои силсилаҳои таъриху адабиёт барномаи модулии байнифаннӣ бо 

унсурҳои пурмазмуни фарҳанги миллӣ таҳия гардид. Омўзгорон ба 

мундариҷаи барнома фарҳанги миллиро ворид мекунанд, зимнан маводи 

таълимӣ такрорро истисно карда, ба ташаккули амиқу муназзами фарҳанги 

миллии хонандагони хурдсол мусоидат менамояд. Мундариҷаи модулҳо бо 
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назардошти робита ва таъсироти мутақобили фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ 

мураттаб шудааст.  

2. Мундариҷаи таҳсилотро баррасӣ карда, мо кўшиш намудем, ки онро 

сабуктар созем, аз нусхагирии мустақим даст кашидем, бештар ба хулосавӣ  

будани мавод, ба қисмҳои  асосӣ ва иловагӣ тақсим кардани он диққат додем, 

тақвият додани ҷанбаи шахсиятӣ, эмотсионалию арзишии онро пешбинӣ 

намудем. Такмили мундариҷаи фанҳо ба хусусияти байнифаннии таҳсил низ 

дахл дошт. Дар баробари тарҳрезии модулии маводи таълим бо унсурҳои 

фарҳанги миллӣ, ба нақшаи таълимии мактаби ибтидоӣ курси ҳамгирои «Ман 

- зарраи зиндаи халқи худ» ворид карда шуд. Мундариҷаи курси мазкур ба 

синтези донишҳои тарихӣ, этникӣ, санъатшиносӣ асос ёфтааст. Ҷорӣ 

намудани чунин курс бешубҳа, ба татбиқи нерўи эстетикии фарҳанги миллӣ 

ва анъанаҳои эҷодиёти халқ мусоидат мекунад. Дар фанҳои силсилаи табиӣ - 

риёзӣ унсурҳои математикаи халқӣ, фолклори мардумӣ (афсонаҳои халқии 

тоҷикӣ) бо додашудаҳои ҷолиби ададӣ дар сужет истифода мешавад.  

3. Ба фанҳое, ки хусусияти солимгардонӣ доранд (тарбияи ҷисмонӣ), 

омўзгорон бозиҳои мардумиро ворид мекунанд. Дар дарсҳои технология 

ҷустуҷӯи эҷодии воситаву шаклҳои таълими меҳнат барои баҳисобгирии 

пурраву вариативии қобилияти фардии хонандагони синфҳои ибтидоӣ сурат 

мегирад. Унсурҳои ананаҳои меҳнатӣ ва фарҳанги миллии халқ дар маснуоти 

майдае, ки хонандагони хурдсол тайёр мекунанд, инъикос меёбанд: аз чӯб, 

матоъ, ҳамчунин бофтан, қаннодӣ, кор бо мўина ва пўст, кашидадўзӣ, зардўзӣ. 

Намоишҳои миллии эҷодиёти бачагон падидаҳои дурахшони эмотсионалии 

фарҳанги миллӣ мебошанд.  

Ташаккули худшиносии миллии хонандагони хурдсол бо инкишофи 

қобилияти эҷодӣ ва имконоти фардию шахсиятии хонандагони хурдсол барои 

худтатбиқнамоӣ дар шароити муҳити мушаххаси иҷтимоию фарҳангӣ зич 

алоқаманд аст. Раванди ташаккули қобилияти эҷодӣ хусусияти байнифаннӣ 

дорад, зеро бо кӯшишҳои якҷояи тамоми фанҳои таълимӣ бояд татбиқ гардад. 

Вобаста ба ин, имконияти педагогӣ ва саҳми ҳар як фан ба раванди инкишофи 
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қобилияти эҷодии хонандагони хурдсол муайян гардида, воситаҳои дидактикӣ 

коркард шуданд (бозиҳои эвристӣ, масъалаҳо, машқҳо).  

Дар барнома мувофиқи меъёру нишондиҳандаҳои самаранокӣ 

мавқеъҳое нишон дода шудаанд, ки мувофиқи онҳо ҳадафи дарс, мундариҷаи 

маводи таълимӣ, ташкили раванди таълим таҳлил мегарданд, натиҷаи умумии 

дарс сабт мешавад.  

Барномаи таҳлили дарсро бо мақсади муайян кардани самтгирии дарс ба 

ташаккули худшиносии миллӣ баррасӣ менамоем. 

1. Омӯзгор мақсади дарс оид ташаккули худшиносии миллиро чӣ тавр 

ифода менамояд? 

2. Кадом унсурҳои фарҳанги миллӣ ва фактҳо аз таърихи халқ, анъанаҳо, 

намунаҳо аз тарзи зиндагиро омӯзгор ба мундариҷаи маводи таълимии дарс 

ворид месозад?  

3. Омӯзгор кадом воситаҳои ба ташаккули худшиносии миллӣ 

нигаронидаро дар дарс истифода мебарад, ба эҳсосот, мақсадҳо, эҳтиёҷоти 

хонандагони хурдсол чӣ гуна таъсир мерасонад?  

4. Натиҷабахшии дарс: азхудкунии маводи омӯхташаванда аз ҷониби 

аксарияти хонандагон; фаъолнокии баланди таълимию маърифатии аксарияти 

хонандагон; таваҷҷуҳи афзуни қисми зиёди хонандагон ба донишомӯзӣ; фазои 

эҷодӣ дар дарс.  

Барномаи мазкур истифодаи нақшаи таҳлили дарсро оид ба ташаккули 

худшиносии миллӣ пешбинӣ менамояд, ки дар он бо назардошти ҷузъҳои 

сохтории худшиносии миллӣ самтгирии раванди таълим ба ташаккули ҷузъи 

маърифатӣ, арзишӣ ва рафтории худшиносии миллӣ ошкор мегардад. Ба 

амалияи мактаби ибтидоӣ бо мақсади такмил ва баҳодиҳии маҳорати 

омўзгорон худтаҳлилкунии дарс ва чорабинии беруназсинфӣ ҷорӣ гардиданд.  

Барои баҳодиҳии сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ анкетагирӣ сурат гирифт. Дар марҳалаи ибтидоӣ тариқи 

анкетагирӣ сатҳи ташаккулёбии фарҳанги миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ муайян шуд, ки дар заминаи натиҷаи он коркарду бунёди барномаи 
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ташаккули худшиносии миллӣ оғоз ёфт. Бо ин мақсад барномаи таълими 

мактаби ибтидоӣ, барномаҳои фанҳо ҷиҳати тақвияти мундариҷаи 

фарҳангшиносии он бознигарӣ шуданд, барои омӯзгорон ҷиҳати таълими 

назариявӣ ва амалии технологияҳои муосири ташаккули худшиносии миллӣ 

марказҳои илмию методӣ таъсис дода шуданд, амсилаи ташкилии кори 

таълимиву тарбиявии мактаби миёна тарҳрезӣ гардид.   

Назорати натиҷабахшии дигаргуниҳои мазкур тариқи гузаронидани 

буриши донишҳо оид ба фанҳои алоҳида амалӣ шуд, ки зимни онҳо ҷанбаҳои 

зерин қайд мешуданд: 

-  сатҳи азхудкунии маводи мушаххас оид ба таърих, адабиёт, забони 

тоҷикӣ, донистани забони модарӣ;  

- худтаҳлилкунии дарсҳо аз ҷониби омўзгорон бо мақсади ташаккули 

худшиносии миллӣ;  

- иштироки маъмурият, аъзои ташкилоти «Ахтарони Сомон», волидайн 

дар чорабиниҳои беруназсинфӣ. Бо назардошти нуктаҳои зикршуда нақшаи 

умумии муайян намудани самаранокии ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони хурдсолро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:  

1.Сатҳи ибтидоии ташаккулёбии худшиносии миллӣ қайд мегардад.  

2.Баъди гузаштани марҳалаи банақшагирифтаи раванди педагогӣ ҳолати 

мобайнии сатҳи худшиносии миллӣ ва рафтори дахлдори хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ муайян мегардад.  

3.Натиҷаҳои раванди педагогӣ ҳамчун тағйирот байни сатҳи ибтидоӣ ва 

қайдшудаи ташаккулёбии худшиносии миллӣ муқаррар мешаванд.  

4.Зиддияти байни натиҷаи қайдшуда ва ҳолати ба нақша гирифтаи 

худшиносии милливу рафтори хонандагони синфҳои ибтидоӣ ошкор 

мегарданд. 

5.Бо назардошти зиддияти ошкоршуда ҳадафҳои ташаккули 

худшиносии миллӣ дар кори таълимӣ ва беруназтаълимӣ дақиқ мегарданд, 

воситаҳои дидактикӣ ва маҷмӯи тадбирҳои педагогии марҳалаи минбаъдаи 

раванди таълиму тарбия мушаххас мешаванд.  
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6.Дар марҳалаи минбаъдаи раванди педагогӣ силсилаи ташхис такрор 

меёбад.  

Сатҳи ибтидоӣ ва ҳар як ҳолати дар раванди таълиму тарбия 

қайдшавандаи худшиносии миллӣ бо қисмҳои асосии сохтории он муайян 

мегардад (иттилоотию фарҳангшиносӣ, эмотсионалию арзишӣ, рафторию 

фаъолиятӣ). Барои тартиб додани анкетаҳо меъёрҳои зерин интихоб шуданд:  

-яклухтии донишҳо оид ба фарҳанги миллӣ;  

-муносибат ба худ ҳамчун намояндаи халқи хеш;  

-муносибат ба халқи худ, таърих, забон, дин, тарзи ҳаёти он;  

-самтгирии амалии худшиносии миллӣ; 

-фаъолнокии эҷодии шахсият.  

Озмоиши ташаккулдиҳанда дар давоми се соли таҳсил дар пойгоҳи 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №24,26-ми ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 

МТМУ №22,24 ва гимназияи №4-ми шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд. Дар он 240 

хонанда иштирок намуданд.  

Натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ ба мо мушоҳидаи динамикаи 

ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагонро имкон доданд.  

Дар марҳалаи  якуми кори таҷрибавию озмоишӣ  дар хонандагон 

раванди густариш ва амиқшавии донишҳо оид ба ҳаёти умумияти миллӣ, 

гузаштаи таърихии халқи тоҷик, мероси фарҳангии он ба мушоҳида расид.  
 

Сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллӣ дар давраи аввал 

Сатҳи Теъдоди хонандагон бо   %% 

 Гурўҳ Паст Миёна Баланд 

Назоратӣ 34.1 47,7 18,2 

Озмоишӣ 40 48,3 11,7 
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Дар марҳалаи дувум  гузаштан  аз донишҳои гирифта ба таҳлил, 

мулоҳизаи мавқеи шахсии худ нисбат ба рўйдодҳои Тоҷикистон таъмин 

гардид. 

Сатҳи Теъдоди хонандагон бо   %% 

 Гурўҳ Паст Миёна Баланд 

Назоратӣ 20,5 43,2 36,4 

Озмоишӣ 25 45 30 

 

 

Ба марҳалаи севум афзудани майлу омодагии хонандагони хурдсол ба 

амалҳое, ки ҷиҳати ҳифзи арзишҳои миллӣ, анъанаҳо, расму оинҳо  

нигаронида шудаанд, хос мебошад. Дар ин марҳала дарки зарурати ин 

гуна амалҳо аз ҷониби хонандагон возеҳ аён мешавад.  
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Натиҷаҳое, ки дар ҷадвал оварда шудаанд, ҷунбишҳои назарраси сатҳи 

ташаккули худшиносии миллии хонандагонро дар муқоиса бо марҳалаи 

ибтидоии кори таҷрибавию озмоишӣ нишон медиҳанд.  

Натиҷаи назарраси кори анҷомёфта на танҳо густариш ва амиқрафти  

донишҳои хонандагон  дар бораи  ҳаёти  халқи худ, балки дар онҳо инкишоф 

ёфтани ҳиссиёти ватанпарварӣ ва инсонгароӣ, ташаккули таҷрибаи рафтори 

одамдўстона буд.  

Барои таҳлили муқоисавӣ ин маълумот дар шакли диаграмма тасвир 

ёфтанд. Хонандагони мактабҳои озмоишӣ дар марҳалаи ибтидоии амалисозии 

амсилаи таълимиву тарбиявӣ (марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш) асосан дар 

сатҳи миёнаи худшиносии миллӣ қарор доштанд.  

Аз рӯйи айнан ҳамон методикаҳо, сатҳҳо ва параметрҳо сатҳи 

ташаккулёбии худшиносии  миллии хонандагони  ҳамин мактабҳо зимни 

татбиқи амсилаи таълимиву тарбиявӣ дар марҳалаи ташаккулдиҳандаи 

озмоиш муайян  гардид. Дар натиҷаи ин раванд аз нав тақсимшавии  зерин 

сурат гирифт: теъдоди хонандагоне, ки ба сатҳи баланд мансуб дониста 

шуданд, 62,3% афзуд, хонандагоне, ки дар сатҳи поён қарор гирифтанд, нисбат 

ба марҳалаи тасдиқкунандаи озмоиш  39,8% кам шуданд.  

Тамоми маълумоти таҳқиқоти ташхисӣ дар ҷадвалҳои 3,4 ва 

диаграммаҳои 1 ва 2 инъикос ёфтаанд, ки оид ба самаранокии кофии амсилаи 

таълимиву тарбиявӣ дар ташаккули худшиносии миллӣ гувоҳӣ медиҳанд.  

Ҷадвали 3. 

Динамикаи ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони хурдсол дар мактабҳои озмоишӣ 
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Диаграммаи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давраи 

кор 

Номи 

муассисаи 

таҳсилоти 

миёнаи 

умумӣ 

Теъдоди 

хонандагон 

Сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллӣ 

паст % миёна % баланд % 

1 №4,22,24 

шаҳри  

Хуҷанд 

135 нафар 

60 30 50,0 21 35,1 9 15.2 

2 39 9 23,1 16 41,2 14 35,7 

3 36 7 19,8 17 47,2 12 33,3 

 Ҳамагӣ  135 46 34% 54 40% 35 25,9% 

паст
34%

миёна
40%

баланд
25,9%

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї

паст 

миёна

баланд

тедоди 
умумии 
хонандагон 
135 нафар
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Ҷадвали 4. 

Динамикаи ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони хурдсол дар мактабҳои озмоишӣ 

 

 

Диаграммаи 2. 

 

 

 

 

Паст
31,4%

Миёна 
40%

Баланд
28,5%

Сатњи ташаккулёбии худшиносии миллї

теъдоди умумии 
хонандагон 105 
нафар

Давраи 

кор 

Номи 

муассисаи 

таҳсилоти 

миёнаи 

умумӣ 

Теъдоди 

хонандагон 

Сатҳи ташаккулёбии худшиносии миллӣ 

паст % миёна % баланд % 

1 №24, 26 

ноҳияи 

Бобоҷон 

Ғафуров 

105 

40 14 35 19 47,5 7 17,5 

2 29 9 31 12 41,3 8 27,5 

3 36 10 27,7 11 30,5 15 41,6 

 Ҳамагӣ  105 33 31,4% 42 40% 30 28,5% 
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Хулосаи боби II 

Натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ ба мо мушоҳидаи динамикаи 

ташаккулёбии худшиносии миллии хонандагонро имкон доданд. Дар 

марҳалаи якуми кори таҷрибавию озмоишӣ дар хонандагон раванди густариш 

ва амиқшавии донишҳо оид ба ҳаёти умумияти миллӣ, гузаштаи таърихии 

халқи тоҷик, мероси фарҳангии он ба мушоҳида расид. Дар марҳалаи дувум 

гузаштан аз донишҳои гирифта ба таҳлил, мулоҳизаи мавқеи шахсии худ 

нисбат ба рўйдодҳои Тоҷикистон таъмин гардид. Ба марҳалаи севум афзудани 

майлу омодагии хонандагони хурдсол ба амалҳое, ки ҷиҳати ҳифзи арзишҳои 

миллӣ, анъанаҳо, расму оинҳо нигаронида шудаанд, хос мебошад. Дар ин 

марҳала дарки зарурати ин гуна амалҳо аз ҷониби хонандагон возеҳ аён 

мешавад. 

Таҳқиқоти муаммои ташаккули худшиносии миллии хонандагони 

хурдсол, ҳамчунин кори таҷрибавию озмоишии муаллиф ба хулосаҳои зерин 

мерасонанд:  

1. Дар рафти кори таҷрибавию озмоишӣ амсилаи ташкилии кори 

таълимиву тарбиявӣ тарҳрезӣ ва татбиқ гардид, ки амалҳои якҷояи созгори 

унсурҳои зерини мундариҷавӣ мебошад: дарс оид ба асосҳои илм, курси 

махсус, экскурсияҳо, ташкилоти бачагонаи «Ахтарони Сомон», студияи 

театрии оилавии «Меҳр», осорхонаи мардумшиносӣ, маркази иттилоот 

«Фарҳанг», маркази бозиҳо «Чаққон».  

2. Натиҷаҳои озмоиш самаранокии кори таҷрибавию озмоиширо оид ба 

ташаккули худшиносии миллӣ тасдиқ намуда, фарзияи тадқиқот ва пеш аз 

ҳама, он матлабҳоеро исбот мекунанд, ки бо таҷдиди мундариҷаву сохтори 

таҳсилот, низоми шаклҳои кори таълиму тарбия алоқаманд мебошанд.  
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ХУЛОСА 

Таҳқиқоти анҷомёфта муҳим будани ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони хурдсолро тасдиқ менамояд. Хурдсолӣ чунин давраи шаклгирии 

шахсият аст, ки заминҳои сифатҳои шаҳрвандӣ, эҳтиром ба одамон ва 

фаҳмидани атрофиён новобаста аз баромади иҷтимоӣ, мансубияти миллӣ, 

забон ва динии онҳо замина гузошта мешаванд. Дар ин давра ҳамчунин 

худшиносии бача бошиддат ташаккул меёбад. Худшиносии миллӣ унсури 

таркибии сохтори шахсият аст. Онҳо дар заминаи фарогирии забон, меъёрҳо, 

анъанаҳо ва арзишҳои дигари муҳити миллӣ ташаккул ёфта, ба падидаи ҳаёти 

маънавии шахсият мубаддал мешаванд ва вазифаи танзимкунандаи ботинии 

рафторро иҷро мекунанд.  

Анъана, суннатҳои воло, арзишҳои миллии халқи тоҷик, ки дар давоми 

қарнҳо ба тарзи ҳаёти мо ворид шудаанд, менталитет ё маҷмӯи сифатҳои онро 

ташкил медиҳанд. Ҷавҳар, хосият ё маҷмӯи сифатҳои тоҷикон дар илму 

донишомӯзӣ, заҳматписандидаю таҳаммул, сару кор бо замин, оштию 

сулҳпазирӣ, тадбирҷӯӣ, худшиносӣ, талоши фарҳангӣ, меҳмондорию 

меҳмоннавозӣ, устувории оила, ифтихори ватандорӣ, шикастанафсӣ, касбу 

ҳунаромӯзӣ, хушбинӣ (оптимистӣ), дӯстию рафоқат, иззату эҳтироми падару 

модар ва шахсони калонсол, некӣ ва накӯкорӣ, адлу адолатҷӯӣ, дастгирии 

ятимону мӯҳтоҷон, канораҷӯӣ аз ҳирсу ҳасад, кибру ғурур, кинаю адоват, 

хиёнат ва аҳдшиканӣ ва ғайра иборатанд. 

Ҳадафмандӣ барои рушди ҳисси ифтихори миллӣ, ватанпарварӣ дар 

хонандагони хурдсол инкишоф додани маҷмӯи сифату ҷиҳатҳои психикиро 

пешбинӣ менамояд, ки соҳаҳои сенсорӣ, ҳиссию ахлоқӣ ва зеҳниро фаро 

мегиранд ва дар натиҷа барои ташаккули шахсияти шаҳрванд - ватанпарвар 

шароит фароҳам меоранд.  
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Таҳқиқоти анҷомёфта чунин фарзияи моро тасдиқ намуд: ба афзудани 

самаранокии раванди ташаккули худшиносии миллӣ ошкор ва истифода 

бурдани имконоти ташаккули ҷузъҳои худшиносии миллии хонандагони 

хурдсол, таҷдиди сохтори раванди таълиму тарбия, истифодаи мақсадноки 

нерўи ғании педагогии муҳити этникӣ, арзишҳои маънавии халқи тоҷик 

мусоидат мекунанд.  

Самтгирии раванди педагогӣ ба ташаккули худшиносии миллии 

хонандагони хурдсол нақши пешбари функсияи инкишофдиҳандаи таълим, 

тамоюли равшани онро ба рушди сифатҳои олии ахлоқии шахсият таъйин 

менамояд. Дар заминаи самтгирии инкишофдиҳандаи таълим вазифаҳои 

тарбиявӣ бо самаранокии бештар ҳал мешаванд, ки раванди ташаккули 

худшиносии хонандагони хурдсолро муайян мекунанд. Таҳқиқоти озмоишии 

мо нишон дод, ки доираи вазифаҳои умумитаълимӣ аллакай дар марҳалаҳои 

аввал ниҳоят васеъ мебошад. Он оӯхтани таърихи кишвар, ходимони 

барҷастаи он, шиносоӣ бо шаклҳои гуногуни фарҳанги миллӣ, аз худ кардани 

анъанаҳо, расму оинҳо, низоми арзишҳои маънавию ахлоқии халқи тоҷик, 

комилан фаро гирифтани забони модариро ҳамчун шакли олитарини моҳияти 

маънавии халқи тоҷик, шинос шуданро бо табиат, ҷойҳои тамошобоби 

ҷумҳурӣ дар бар мегирад. Бинобар ин, дар фаъолияти таълимӣ маводи 

гуногунро ҷалб бояд кард, то ки онҳо ба вокуниши фаъолтару эмотсионалӣ ва 

шинохти амиқи кишвар ва халқи хеш мусоидат намояд.  

Ҳамин тавр, таҳқиқоти анҷомдода барои чунин хулоса ва тавсияҳо 

имкон медиҳад:  

1. Худшиносии миллӣ унсури асосии сохтори шахсият буда, дарки 

мансубияти худ ба умумияти муайяни этникӣ, мавқеи худ дар ин умумияти 

этникӣ ва низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, фаҳмиши манфиатҳои миллӣ ва 

муносибатҳои мутақобили гурӯҳи этникии мазкурро бо дигарон таъйин 

мекунад.  

2. Сохтори худшиносии миллӣ ба сохтори худшиносии томи шахсият 

мувофиқат дошта, тариқи чунин ҷузҳои мундариҷавӣ татбиқ мегардад: 
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маърифатӣ (донишҳо дар бораи таърихи халқи худ, анъанаҳо, расму оинҳо, 

унсурҳои фарҳанги миллӣ, донистани забони модарӣ); эмотсионалию арзишӣ 

(муносибат ба забони модарӣ, таърих, дин, тавҷҷуҳ ба  рўйдодҳои ҷамъиятӣ  

ва фарҳангии  халқи худ, қабул кардани тарзи  ҳаёти халқи хеш, худбаҳодиҳӣ 

ҳамчун намояндаи миллат); рафторӣ (муошират ба забони модарӣ, 

ташаккулёбии ҷиҳатҳои миллии характер, талқини хонандагон ба навъҳои 

гуногуни фаъолият).  

3. Низоми коркард ва аз ҷиҳати педагогӣ асоснокшудаи ташаккули 

худшиносии миллии хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ки самтгирии миллии 

фанҳои таълимӣ, сохтани амсилаи ташкилии кори тарбиявиро дар бар мегирад, 

ба рушди ҳиссиёт, талабот, мақсадҳои шаҳрвандӣ ва ватанпарварии шахсият 

мусоидат менамояд.  

4. Технологияи педагогии ташаккули худшиносии миллӣ бо назардошти 

хусусиятҳои мақсадгузорӣ, мундариҷавӣ, протсессуалӣ ва ташкилӣ бояд 

тариқи низоми принсипҳои асоснок, психологию педагогӣ (худайниятдиҳии 

этникӣ, муҳити фаъоли миллию забонӣ, муносибати эмотсионалию 

арзишпазири шахсият ба халқи худ, робитаи мутақобили фарҳанги миллӣ ва 

ҷаҳонӣ, фаъолият) танзим шавад.  

5. Самаранокии кори тарбиявӣ ба муназзамӣ ва пайдарҳамии 

гузаронидани он, ҳамкории оила ва мактаб, ҳадафмандӣ барои инкишофи 

фаъолнокии эҷодии хонандагони хурдсол вобаста мебошад.  

Муаммои ташаккули худшиносии миллии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мураккаб буда, дар илми педагогӣ-равоншиносӣ ба таври кофӣ 

коркард нашудааст. Таҳқиқоти мазкур ба ҳалли пурраи он даъво намекунад. 

Дар оянда бунёд намудани низоми томи ташаккули худшиносии миллии 

хонандагон, ки бояд тамоми синфҳо, силсилаҳои фанҳои таълимӣ, кори 

беруназтаълимӣ ва беруназсинфиро фаро гирад, зарур мебошад.   
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