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МУҚАДДИМА 

 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Дар ибтидои солҳои 80-уми асри 

гузашта мардуми Осиёи Марказӣ дар таркиби Иттиҳоди ҷамоҳири 

шӯравӣ ҷомеаи комилан  дунявӣ дошт, ки дар  он  бинобар қудрати 

сиёсиву иҷтимоии худ ғояҳои атеистии таълимоти марксистӣ-ленинӣ 

мақоми  дин, арзишҳои динӣ ва ҳамагуна таълимоти диниро дар шуури 

ҷамъиятӣ комилан иртиҷоиву зарарнок ташвиқ намуда буданд. 

Ҳамзамон ин чунин маъно дошт, ки арзишҳои миллӣ низ, бахусус агар ба 

дини ислом робита дошта бошанд,  чун қисми таркибии арзишҳои динӣ 

пазируфта шуда, гирифтори таъқиботу таҳқирҳо шуданд. Тадриҷан, маҳз 

ба мақсади решакан кардани арзишҳои диниву миллӣ дар шуури ҷамъият 

мафҳуми ба ном фарҳанги умумии сотсиалистӣ ҷорӣ ва талқин карда 

мешуд.  

Шароити нави сиёсиву иҷтимоие, ки баъди ба даст овардани 

истиқлолият дар мамлакатҳои собиқ Шӯравӣ ба вуҷуд омад, таҳия ва 

қабули қонунҳо, ҳамоҳангсозии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, таҳлил ва 

таҳияи тавсияҳо, куллан тағйир додани асноди нави меъёриро дар ҳама 

соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла дар соҳаи маориф ва илм низ тақозо 

намуд. Дар он ҷумҳуриҳое, ки қисми асосии аҳолиаш мусулмон буд, 

суръат гирифтани ҷараёни эҳёи расму анъанаҳои миллӣ, ки пеш  аз  ҳама  

ба  ислом нисбат дода шуда буданд, оғоз гардида, раванди худшиносии 

миллӣ дар ҷомеа шурӯъ гардид. Дар муассисаҳои таълимӣ ҷараёни ворид 

кардани арзишҳои миллӣ ба барномаҳои таълимӣ ва тарбиявӣ тадриҷан 

ва эҳтиёткорона ба роҳ монда шуд 

Арзишҳои миллии халқҳои Осиёи Марказӣ низ чун ҷузъи таркибии 

арзишҳои умумибашарӣ дар анъана ва маънавиёти миллӣ, ҳаёти 

рӯзмарраи иҷтимоӣ бо вижагии худ таҷассум ёфтаанд. Кунун онҳо 

меъёрҳое мебошанд, ки тарзи зист ва ахлоқу рафтори мардумро ба қолаб 
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меандозанд ва барои ба даст овардани  бахту саодати одамӣ раҳнамун 

месозанд. Арзишҳои миллии мардуми мо моили сохти ҷамъиятие 

мебошанд, ки тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти инсонӣ, аз ҷумла муносибати хоси 

хушбинонаро ба илм ва маърифат дар бар мегиранд. Аз ин нигоҳ, 

омӯзиши таърих, фарҳанги миллӣ, мероси гаронбаҳои маънавии аҷдодӣ, 

ҳамвора роҳу восита ва имконот истифодаи беҳтарин ҷанбаҳои 

педагогии арзишҳои миллӣ дар таҷрибаи таълиму тарбияи имрӯзаи 

дунявӣ беш аз пеш ба масъалаи мубрами илмӣ табдил ёфтааст ва ба он 

ҳамакнун педагогикаи муосири миллии халқҳои Осиёи Марказӣ ниёз 

дорад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот. Омӯзишу таҳқиқи ҷанбаҳои 

таърихӣ-педагогии арзишҳои миллӣ ва паҳлӯҳои гуногуни онро дар 

доираи пажӯҳиши илмӣ ва нашрияҳои илмӣ-оммавӣ бархе аз 

муҳаққиқони ҷамоҳири собиқ Шӯравӣ ба анҷом расонидаанд. Чунин 

иқдом аз ҷониби олимони рус – Аль-Али Насер Абдель Рахим [11], 

А.А.Койчуев [60], Е.А.Резван [89]; пажӯҳишгарони тоҷик – Н.У.Гафаров 

[38], Казем Растегар [57], А.Нуров [79], Т.Рашидов [86], С.С.Тиллоев [99], 

А.А.Хайдаров [108], Ф.А.Ходжиева [117], И.Челик [119]; муҳаққиқони 

ӯзбек –  А.А. Болибеков [27], Д.М.Кенжаев [56]; муҳаққиқони хориҷӣ – 

Аҳмад Шаббир [19], Элеанор Симс [45], Ҳашир Маҷока [114] низ ба 

анҷом расонида шудааст ва бояд тазаккур дод, ки дар ин пажӯҳишҳо 

ҷанбаҳои таърихӣ-педагогии арзишҳои миллӣ ва динӣ ба таври 

муштарак матраҳ шудаанд. 

Боз чанде аз олимон, аз ҷумла, Ш.Абдуллоев (Абдуллозода) [1], 

А.Азами [5], Д.А.Алимова [9], А.Арипов (Орифӣ) [15], Т.Атахонов, 

М.Лутфуллоев, Ф.Шарипов [18], А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А.Тишков [41], А.Х.Зарринкуб [47], Ф.Роузентал [92], Ф.Шарифзода, Ҷ. 

Файзалиев [107] оид ба паҳлӯҳои гуногуни илмии педагогикаи миллӣ ва 

исломӣ маълумотҳои ҷолиби илмӣ баён намудаанд.  
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Масъалаҳои арзишҳои волои миллӣ ва ҷиҳатҳои рангбаранги 

педагогикаи он бо мазмуни мусулмонӣ ва исломии он дар асарҳои як 

қатор олимони рус, ки аз ҷониби Россияи подшоҳӣ барои омӯзишу 

таҳқиқи кишвар ва инчунин барқарор намудани ҳукумати шӯравӣ дар 

Осиёи Марказӣ ба ин сарзамин сафарбар шуда буданд, ба шакли 

маълумоти пароканда хеле зиёд аст. Ин асарҳо то ба имрӯз аҳамияти 

худро гум накардаанд ва дар омӯзиши таърихи ҷараёни таълим ва 

тадриси давраи пешазинқилобӣ аҳамияти махсус доранд. Дар ин 

манобеъ оид ба нақши арзишҳои миллӣ дар раванд таълиму тарбия ҳам 

ёддоштҳои фаровон ҷой гирифтаанд. Ҳамчунин барои таҳлили масъалаи 

таҳқиқшаванда асарҳои Н.А.Боборовников [26], А.Борнс [29], 

Э.А.Вулфсон [35, 36], И.Гаспиринский [37], А.Дониш [43], В.П.Наливкин 

[76, 77], Н.П.Остроумов [80, 81, 82], П.И.Пашино [84], Н.Хаников [109] 

ҳам аҳамияти калон доранд. 

Як зумра олимон роҷеъ ба паҳлӯҳои гуногуни мақоми арзишҳои 

миллӣ фикру ақидаҳои пурқимат баён карда, асосҳои онро дар 

сарзамини Осиёи Марказӣ дар пояи фаолияти мактабҳои мусулмонӣ ва 

дунявӣ, инчунин раванди омӯзиши фанҳои гуногунро дар ин 

муассисаҳои таълимӣ ба риштаи таҳлил кашидаанд. Асарҳои бунёдии 

онҳо ба қатори таҳқиқоте шомиланд, ки ба масъалаҳои гуногуни 

таълими миллӣ рӯшанӣ андохтанд. Аз ҷумла, асарҳои С.Айнӣ [6, 7], В.В. 

Бартольд [21, 22, 23], Б.Ғ.Ғафуров [39, 40]  барои офаридани манзараи 

умумӣ ва яклухти мавзӯъ кӯмаки зиёд расонданд. 

Зимни таҳқиқи мавзӯи интихобшуда намунаҳои осори классикони 

адабиёти халқҳои Осиёи Марказӣ ва ҳадисшиносон низ баррасӣ гардида, 

аз онҳо маводи доманадоре оид ба ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ 

гирдоварӣ шуд. Дар асарҳои онҳо ба анъана ва расму оинҳои халқҳои 

Осиёи Марказӣ, қоидаҳои одобу рафтор ва ахлоқи ҷамъиятӣ аз нуқтаи 

назари илмӣ-адабӣ баҳо дода шуда, роҳҳои тарбия дар оила ва ҷамъият, 
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худтарбия ва худбаҳодиҳӣ, ҷанбаҳои худшиносии миллӣ нишон дода 

шудаанд. Ба зумраи чунин манобеи илмӣ асарҳои Ал-Хашими Муҳаммад 

Али [12], Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ [13], Имам аль-Мунзири [50], 

Имоми Аъзам Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собити Кӯфӣ (р) [90], 

Фаридуддини Аттор [104], Яҳё ибни Шарафуддин ан-Нававӣ [120]- ро 

мисол овардан мумкин. 

Ҳамчунин дигар таҳқиқоти олимони соҳаи педагогика, 

шарқшиносон, муаррихон, файласуфон, санъатшиносон низ вуҷуд 

доранд, ки дар онҳо назарияи илмии нақши пураҳамияти арзишҳои 

миллӣ дар таърихи давраи тоисломӣ ва исломии халқҳои Осиёи 

Марказӣ, арзишҳои маънавии онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

гирифтааст. Консепсияҳои илмӣ ва хулосаҳои муҳаққиқон барои 

борикбинона муайян кардани аҳамияти педагогии мақоми арзишҳои 

миллӣ дар замони муосир ва истифодаи бомавриди онҳо дар раванди 

таълиму тарбияи насли наврас ёрӣ мерасонанд. Бо вуҷуди ин ҳама, 

масъалаи саҳми арзишҳои миллӣ дар таълиму тарбия дар шакли 

таҳқиқоти мақсаднок ҳадафи баррасӣ нашудааст. 

Барои таҳқиқи ҳарчи амиқтари масъалаи мавзӯъ, яъне ба мақсади 

омӯзиши ҳолати имрӯзаи ҳамгиройии арзишҳои миллӣ дар низоми 

таълиму тарбия як зумра васоити таълимӣ ҳам мавриди таҳқиқ фаро 

гирифта шуданд. Инҳо китобҳои дарсӣ, ки имрӯзҳо дар мактабҳои 

Россия, ҷамоҳири Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон истифода 

шуда, дараҷаи инъикос ёфтани арзишҳои миллӣ ва динӣ дар онҳо аз 

ҷониби муҳаққиқ мавриди муқоиса ва пажӯҳиш қарор дода шуд. Бояд 

таъкид намуд, ки ҳар яке аз ин васоити таълимӣ бо назардошти талаботи 

имрӯзаи инъикоси масъалаҳои таҳқиқшаванда таҳия шудаанд. Онҳо: 

«Одобнома» [30, 118], «Инсон ва ҷомеа» (Ҷомеашиносӣ) [48], «Таърихи 

динҳои дунё» [51], «Ғояи истиқлоли миллӣ ва асосҳои маънавият» [63], 

«Асосҳои маънавият» [64], «Основы религиозных культур и светской 
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этики. Основы исламской культуры» [65], «Маърифати оиладорӣ» [87], 

«Эҳсоси Ватан» [97], «Познание мира» [101] мебошанд. 

Мақсади таҳқиқот – таҳқиқ намудани ҷанбаҳои таърихӣ-педагогӣ, 

хусусият ва аҳамияти арзишҳои миллӣ дар заминаи фарҳанги миллӣ, 

баррасии шарту шароитҳои педагогии истифодаи арзишҳои миллӣ чун 

омили таъсирбахши таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. 

Объекти таҳқиқот – омӯзиш ва пажӯҳиши маводи адабиёти илмӣ-

адабӣ, манбаъҳои таърихӣ, ки низоми таълиму тарбияро дар ҳаёти 

мардуми Осиёи Марказӣ аз замонҳои хеле қадим то замони инқилоби 

Октябрӣ инъикос намудаанд, ҳамчунин таҳлили бархе аз васоити 

таълимӣ, ки раванди ҳамгиройии омилҳои педагогии арзишҳои миллиро 

дар замони муосир инъикос кардаанд.  

Предмети таҳқиқот – таҳлили ҷанбаҳои педагогии арзишҳои 

миллӣ, хусусият ва зинаҳои таълиму тарбияи миллӣ, муайян намудани 

ҷойгоҳи таълиму тарбия дар арзишҳои миллӣ ва мақому омилҳои 

арзишҳои миллӣ дар худшиносӣ ва рушди маънавиёти насли наврас.  

Фарзияи таҳқиқот – ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллии халқҳои 

Осиёи Марказӣ дар ривоҷи илми таърихи педагогикаи ҷаҳонӣ саҳми 

муносиб хоҳанд гузошт, агар: 

- дар асоси таҳлили далелҳои таърихӣ-педагогӣ ин фарзияи 

илмӣ, ки пештар аз ҷониби дигар муҳаққиқон мавриди омӯзиш қарор 

нагирифтааст, асоснок карда шаванд;  

- дар таркиби арзишҳои миллӣ, ки ҷузъи таркибии фарҳанги 

миллӣ мебошад, омилҳои педагогии умумибашарӣ ба як низоми дақиқу 

мураттаб дароварда шавад; 

- аҳамияти тарбиявии арзишҳои миллӣ дар раванди тарбияи 

худшиносӣ ва рушди маънавиёти миллӣ чун воситаи ташаккули 

шахсияти комили насли наврас муаррифӣ гардад.  
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Аз рӯи муаммои гузошташуда ба сифати мақсад, объект ва 

предмети таҳқиқот вазифаҳои зерин муқаррар карда шудаанд: 

1. Таҳқиқи таърихӣ-педагогии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ 

аз замонҳои қадим то ибтидои асри ХХ ва зинаҳои таълиму тарбияи 

миллӣ; 

2. Таҳлили ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ, ҷойгоҳ ва 

нақши низоми арзишҳои миллӣ  дар раванди таълиму тарбия; 

3. Муайян намудани мақоми арзишҳои миллӣ дар рушди 

худшиносии миллӣ, инчунин истифодаи роҳу равиш ва шаклҳои 

истифодаи арзишҳои миллӣ дар раванди таълиму тадриси замони муосир 

чун воситаи рушди маънавиёти миллӣ. 

Асоси назариявӣ-методологии таҳқиқотро консепсияҳои асосии 

муҳаққиқон дар риштаи назария ва амалияи тарбияи насли наврас аз рӯи  

анъана ва урфу одатҳои миллӣ,  принсипҳои ягонагии мантиқӣ ва 

таърихӣ, муназзамӣ ва илмият дар раванди таҳқиқоти илмӣ ташкил 

медиҳад. 

Методҳои таҳқиқот аз таҳлили назариявӣ, муқоисавӣ, таърихӣ, 

методи омӯзиши сарчашмаҳо, муносибати танқидӣ, ба умумият овардани 

сарчашмаҳои адабӣ, ба низом даровардани далелҳои таърихӣ иборат аст. 

Дар давоми таҳқиқот китобҳои илмию дарсӣ ва ҳамчунин нуқтаи назари 

муҳаққиқони ҷумҳуриҳои гуногун баррасӣ гардидааст. Асоси 

таърихнигории корро сарчашмаҳои таърихии тоинқилобӣ, таҳқиқотҳои 

илмӣ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва англисӣ, адабиёти илмии динӣ, 

матнҳои каломи шариф ва Ҳадисҳо, асарҳои адибони адабиёти мумтоз 

ташкил медиҳанд. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Корҳои таҳқиқотӣ дар се марҳила аз соли 

2016 то соли 2021 гузаронида шуданд: 

Марҳилаи якум (солҳои 2016–2017) – асосан ба муайянкунии 

сарчашмаву манбаъҳо доир ба мавзӯъ ва ба шакл даровардани объекти 
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он, мавзӯъ, фарзия, усул, вазифагузорӣ, пешбинӣ кардани муаммои илмӣ, 

таҳлили адабиёт бахшида шуд. 

Марҳилаи дуюм (солҳои 2018–2019) – таҳия ва ба низом 

даровардани маводи мунтахаб аз манобеи илмӣ, барои интишор омода 

кардани мақола ва тезисҳо, гузаронидани маърӯзаҳои илмӣ-муаммоӣ дар 

муассисаҳои таълимӣ. 

Марҳилаи сеюм (солҳои 2020–2021) – ҷамъбасти маълумотҳое, ки 

гирдоварӣ шудаанд, шакл додани пешниҳоду тавсияҳо, хулосабарорӣ, ба 

расмият даровардани рисолаи диссертатсионӣ.  

Навгониҳои таҳқиқотро дар чунин нуктаҳо баён кардан мумкин 

аст: 

1. Муайян кардан ва ба низом даровардани донишҳои таърихию 

педагогӣ доир ба арзишҳои миллӣ. 

2. Кушода додани хусусиятҳои сарчашмаҳои таълимиву 

тарбиявӣ оид ба арзишҳои миллӣ, омилҳои пешқадами онҳо, таъсири 

мусбии ғояҳои онҳо ба тарбияи ахлоқии муҳассилин. 

3. Инъикоси шароит ва методҳои истифодаи ҷанбаҳои 

педагогии арзишҳои миллӣ чун ҷузъи арзишҳои умумбашарӣ. 

4. Нишон додани мақоми арзишҳои миллӣ дар раванди тарбияи 

худшиносӣ ва рушди маънавиёти миллӣ. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки он барои афзун 

намудани донишҳои назариявӣ оид ба арзишҳои миллӣ хизмат 

менамояд. Назари таърихию педагогӣ ба масъалаи баррасишаванда 

имкон медиҳад, ки дар бораи мақоми арзишҳои миллӣ дар раванди 

бардавоми барқарор будани урфу одатҳои мардумӣ дар Осиёи Марказӣ 

хулосаи зарурӣ барорем ва роҳҳои ҳамгиройии онҳоро дар замони 

муосир ҷустуҷӯ намоем. Барои далели назар, овардани ин нуктаҳо ҷоиз 

аст: 
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– ба назарияи педагогика мафҳуми “арзишҳои миллӣ” ворид 

карда шуда, имконияти истифодаи ҷанбаҳои педагогии ин арзишҳо дар 

муассисаҳои таълимии дунявӣ исбот карда шудааст; 

– аз ҷиҳати назариявӣ истифодаи арзишҳои миллӣ дар 

муассисаҳои таълимӣ, ки ҷузъи арзишҳои умумибашарӣ буда, дар 

раванди таълиму тарбияи замонавӣ мавқеи муҳим доранд, асоснок карда 

шудааст; 

– асосҳои методологӣ ва назариявии истифодаи арзишҳои 

миллӣ дар доираи омӯзиши фанҳои гуногун двр муассисаҳои таълимӣ 

нишон дода шудааст;  

– мувофиқи синну сол ва хусусиятҳои муҳассилин омӯзиши 

назариявии арзишҳои миллӣ дар такя ба арзишҳои дини муқаддаси 

ислом тавсия карда шудааст.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот – дар коркарду ташкили технологияи 

баррасии арзишҳои миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ, такмили стандарт, 

барнома, дастурҳои методӣ ва китобҳои дарсӣ ифода меёбад. Маводи 

дар диссертатсия пешниҳодшуда барои такмил додани нақшаи 

мавзӯъҳои дарс, таҳияи китобҳои дарсии нав, воситаҳои таълимӣ-

методии замонавӣ мусоидат намуда, истифодаи онҳо дар курсҳои 

такмили ихтисос барои баланд бардоштани маърифати худшиносии 

омӯзгорон хизмат карда метавонад.  

Асоснокӣ ва боэътимодии натиҷаҳои таҳқиқот.  Ба манбаъҳои 

таърихӣ асос ёфтани хулосаҳо оид ба мақоми арзишҳои миллӣ дар 

низоми таълиму тарбияи мардуми Осиёи Марказӣ, инчунин дар 

нашрияҳои илмӣ нашр шудани мақолаҳои илмӣ, дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ мавриди муҳокима қарор ёфтанаи натиҷаҳои 

пажӯҳиш эътимоднокии онро муқаррар мекунанд. 

Муқаррароти асосӣ, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:  
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1. Тавсифи муназзами ҷанбаҳои педагогӣ, мазмун ва моҳияти 

арзишҳои миллӣ, ки дар асоси таҳлили таърихӣ-педагогии давраҳои 

таърихи халқҳои Осиёи Марказӣ тартиб дода шудааст.  

2. Зинаҳои таълиму тарбияи миллӣ ва хусусиятҳои педагогии 

онҳо. 

3. Ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар 

низоми таълиму тарбия. 

4. Мақоми тарбиявии арзишҳои миллӣ дар рушди худшиносии 

миллӣ ва тарбияи ахлоқии насли наврас. 

5. Аҳамияти ҳамгиройии ҷанбаҳои тарбиявии арзишҳои миллӣ 

дар ташкил ва ривоҷи низоми таълими муосир. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, 

хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. 
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БОБИ I. ҶАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ-ПЕДАГОГИИ  

АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ 

 

1.1. Аз таърихи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар Осиёи 

Марказӣ  аз қадим то ибтидои асри ХХ (давраи тошӯравӣ) 

 

Дар хусуси таърих ва фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар Осиёи 

Миёна тадқиқотҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд. Лекин ҷанбаҳои 

таърихӣ-педагогӣ ба таври муштарак то ба ҳанӯз мавриди баррасӣ аз 

назари илм набудааст. Дар рисолаи мазкур, ин масъала аз нигоҳи 

таҳлили мақоми арзишҳои миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ мавриди 

таҳқиқ қарор гирифтаст.  

Тавре маълум аст, дар марҳилаи кунунии инкишофи ҷамъият 

масъалаи тарбия намудани шахси ҳамаҷониба ташаккулёфта ба яке аз 

масъалаҳои умдатарини рӯз табдил ёфтааст. Барои муваффақ шудан ба 

иҷрои вазифаи пешгузошташуда, низоми таълиму тарбия бояд кори 

худро ба пурмазмун гардонидани мундариҷаи тамоми ҷараён равона 

намояд. Таърихи ғановатманд, бойгонии сермаҳсули илму адаби ниёгон, 

анъана ва расму одатҳои халқҳои Осиёи Миёна, дар ҳама давру замони 

пуршиддати таърих ва ҳама гуна шароити пуртазоди идораи давлатӣ аз 

байн нарафта, бо тобиши нав таҷаллӣ меёфтанд ва имрӯз бори дигар ба 

назари насли наврас чун беҳтарин намунаҳои осори гаронбаҳои миллӣ  

пешниҳод мегарданд. Истиқболи самараноки кори таълиму тарбия ба он 

вобаста аст, ки мазмун ва моҳияти ин осори гаронбаҳои ниёгон, анъана 

ва идеяҳои пешқадами он, чӣ тавр аз нав барқарор карда шуда, ба 

замони муосир мутобиқ карда мешаванд.  

Дар назди муҳаққиқон вазифаҳои барқарор намудани он манзараи 

таърихие истодааст, ки чӣ тавр амал кардани мактабу мадориси аҷдодӣ 
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чӣ дар давраи тоисломӣ ва чӣ дар давраи баъдинаро дар сарзамини 

Осиёи Миёна инъикос намояд, ҳамчунин муайян намудани он 

принсипҳое мебошад, ки дар асоси онҳо муассисаҳои таълимӣ зери 

партави арзишҳои миллӣ ба инкишофи илму адаб роҳнамун месохтанд. 

Ба ибораи дигар, яке аз вазифаҳои муҳими имрӯз ҷудо карда гирифтани 

он маводи бунёди гаронбаҳои идеяҳои ҷамъиятӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ва 

анъанаҳои фарҳангӣ мебошад, ки аз он барои тарбияи босифати насли 

наврас истифода бурдан мумкин аст. Вазифаи дигар ин истифодаи 

беҳтарин арзишҳои миллие мебошад, ки дар фаъолияти мактабҳои то 

замони Ҳукумати Шӯравӣ мавҷуд буданд ва муайян намудани роҳҳои 

истифодаи онҳо дар ҷараёни таълими дунявии муосир мебошад.  

Тавре, ки далелҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, оғози таълим дар 

мамолики Шарқ ибтидо гирифтааст. Бахусус, оиди пайдо шудани 

нахустин муассисаҳои таълимӣ дар таърихи қадимтарини Шарқ, аз 

ҷумла дар шаҳрҳои Месопатамия, маълумотҳои фаровони илмӣ 

мавҷуданд. Аммо ҳама манбаъҳои таърихӣ ва далелҳои онҳо, раванди 

таълими он даврро дар пояи муносибати таърихӣ чун зарурати эҳтиёҷи 

одамони босавод барои ташкили хоҷагӣ ва ҳаёти фарҳангии худ талқин 

мекунанд. Дар ин ҷараён, яъне дар пайдоиш ва равнақи тадриҷии 

таълим, чӣ гуна ташаккул ёфтан, чӣ гуна тадриҷан ривоҷ ёфтани 

омилҳои педагогӣ ҳанӯз чун масъалаи возеҳи илмӣ ба риштаи таҳқиқ 

кашида нашудааст. Ҳол он, ки танҳо дар гирифтани сабақ аз ҳар як 

ҳаводиси таърих аллакай омилҳои педагогӣ мавҷуданд. 

Баробари мураккаб шуда рафтани шароити ҳаёт, вазифа ва усулҳои 

аз авлод ба авлод интиқол додани таҷоруби иҷтимоӣ ва педагогӣ тағйир 

ёфта, тадриҷан шаклҳои ташкилии ба дасти шахсони махсус супоридани 

таълим ба вуҷуд меомад. Навъҳои гуногуни мактабҳо кушода мешуд. Аз 
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ҷумла, мактабҳое, ки дар онҳо коҳинон, ҷанговарон ва уламову 

амалдорони оянда тадрис мекарданд, ба роҳ монда шуданд.  

Дар мактабҳои коҳинон мазмуни таълим ҳамаҷониба буд. Ба ғайр 

аз саводи хат, ҳисоб ва хониш фанҳои ҳуқуқ, астрология, тиббиёт ва 

диншиносӣ омӯзонида мешуд. Бо сабаби тӯлонӣ будани муддат ва 

баланд будани нархи таълим танҳо мансабдорони сарватманд ва 

ғуломдорон метавонистанд фарзандони худро ба мактабҳо диҳанд. Дар 

синфхона аз субҳи то шом интизоми «калтак» ҳукмфармо буд. Умуман 

бояд қайд кард, ки мазмун ва усулҳои таълимӣ идеологияи диниро 

инъикос намуда, ба манфиати сарватмандони ва амалдорон хизмат 

мекард. 

Назар ба маълумотҳои дастрас, муаммоҳои таълиму тарбияи 

аҳолии Осиёи Марказӣ аз замонҳои қадим ба меъёрҳои анъанаҳои 

миллӣ, асосҳои маънавӣ ва хулқу атвор, ки эътирофи умумибашарӣ 

доштанд, вобаста буд. Нахустин нишонаҳои коммуна – ҷамоаҳои 

қабилавӣ дар давраи палеолит ба миён омад. Маҳз дар ҳамин давр, 

аввалин шаклҳои ташкилии тарбия ва таълим дар шакли прототиҳои 

қадимаи мактабҳо пайдо шуданд. [29, с.19]. 

Дар таърихи аҷдоди мо, ки аз замонҳои қадим дар минтақаи Осиёи 

Марказӣ умр ба сар мебурданду педагогикаи онҳо бахусус дар замони 

пайдоиши зардуштӣ ташаккулу такмил ёфтааст, марду зан мавқеи 

мувозӣ доштанд. Гузашта аз ин, гуфтан мумкин, ки дар замони антиқа 

таълими хонагӣ ба сифати нуқтаи ибтидоии дарки эҳтиёҷ ба мактабҳои 

мақсадноки ба ривоҷи қобилияти ҷисмонӣ ва интеллектуалии насли 

ҷавон нигарондашуда хизмат кард. Муҳимтар аз ҳама, арзишҳои миллии 

мардум, ки бо асосҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва консепсияҳои динӣ ифода 

карда мешудаанд дар раванди таълими умумӣ нақши муҳим доштанд. 

Бинобар ҳамин ҷиҳатҳо, илми муосири педагогика ба омӯзиши 
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анъанаҳои миллӣ дар таълим, ки дар манбаъҳои хаттӣ то ба мо омада 

расидаанд, бояд бештар такя кунад ва чунин зарурат торафт аҳамияти 

илмӣ касб мекунад. 

Ҳамчун воситаи асосии интиқол ва нигоҳдории маълумоҳои  

арзишманд, ҷараёни гузариши ботадриҷро аз нутқи шифоҳӣ ба хат чун 

ифодаи аввалин натиҷаи қобилияти ақлӣ ва меҳнати интеллектуалии 

инсон тавассути таълим ҳисобидан мумкин аст.  

Аввалин манбаи комили халқҳои Осиёи Марказӣ др шакли 

маҷмӯаи китобҳо ин «Авесто» мебошад. Дар он марҳилаи қадими рушди 

инсоният, аввалин қадамҳои ахлоқӣ ва эстетикии одамони қадимро 

тасвир мекунад. Дар замири таълимоти он равишҳои педагогӣ, омилҳои 

педагогӣ барои ба даст овардани нерӯи самараноки ҳаётии ҳар як амали 

нек шарҳ дода шуданд. Дар «Авесто»  ҳамчун кодекси ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва 

динӣ дар навбати аввал ба тамоми халқ муроҷиат шудааст: инсон бояд 

пеш аз ҳама соҳиби «пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек» бошад.  

Азбаски далели он ва таълимот шиояи асосии дин мебошад, ҳатто 

дар замонҳои қадим, ба таҳсил, маънавии маънавӣ ва эстетикӣ диққати 

махсус медиҳад. Мувофиқи қонуни Зорогия, оилаи рушди рӯҳонии ҷомеа 

аҳамияти бузург дошт. Онҳое, ки оила доранд, боварӣ доштанд, ки онҳо 

хуб ва ҳаёти хуб хоҳанд дошт. Аз ин рӯ, ташкили оила ва тарбияи 

фарзандон кори муқаддас ҳисобида мешуд. [87, с.36] 

Парвариши кӯдакон кори муҳим ба шумор мерафт. Дар «Авесто»   

таъкид мегардад, ки агар кӯдак то синни ҳафтсолагӣ асосан бо модараш 

бошад, аз синни ҳафтсолагӣ бояд ӯро ба мактаб диҳанд. «Агар шумо 

кӯдаки хурд дошта бошед, ӯро ба мактаб фиристед, зеро дониш нури 

чашм аст» [101, с.10]. 

Дар «Авесто» ғояҳое таҷассум ёфта буд, ки мисли баъзе қоидаҳои 

педагогӣ барои баланд бардоштани тарбия ва таълими кӯдакону 
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ҷавонон мусоидат мекард. Масалан, таъкид мегардад, ки даме кӯдак 

калон шуд волидон маҷбуранд онро барои хондан ба мактаб диҳанд. 

Агар ин корро накарда бошанд, аъмолашон ба гуноҳи бузург баробар 

хоҳад шуд. 

Тибқи иттилои манбаъҳои таърихӣ, адабиёти хаттии ҳамаи халқҳо 

дар Осиёи Марказӣ, ки васеъ паҳн шуда буд, асосан оҳангҳои мазҳабӣ ва 

афсонаҳои ривоятӣ дар шакли афсонаҳои илоҳӣ бартарӣ доштанд. 

Масалан, дар «Авесто» таъкид мегардид, ки ҳар як зардуште, ки Аҳура 

Маздоро тарғиб менамояд, бар зидди бадиҳои Аҳриман бояд мубориза 

барад. Зардуштиён аз бадӣ дур буда, хусусияти ахлоқии онҳо некӣ ва 

адолат ба шумор мерафт. Бинобар ин, дар таълимоти Зардушт вазифаи 

асосӣ ва меъёри ахлоқии ҳар як шахс дар ҳамраъйӣ дар асоси некӣ ва 

мубориза бо бадӣ, на иҷрои дуову фотеҳа ва ибодат, балки  тарзи зисти 

боадолатонаи пешбиникардаи дин: «пиндори нек», «гуфтори нек», 

«рафтори нек» буд. [54, с.40]. Шахсоне, ки ба интизоми ҷамъиятӣ 

мамониат нишон медоданд, дурӯғгӯй, сеҳргар ва тарафдорони Аҳриман 

ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамин мазмун ва шакли таълиму тарбия дар дини 

ислом низ тарғиб гардида, асоси арзишҳои миллии халқи моро то ба 

имрӯз ташкил медиҳанд.  

 Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки фарзандони халқҳои 

Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон дар донишгирӣ хеле пешрафта буданд. 

Бино бар баъзе маъхазҳои мӯътамад бачаҳои суғдиён аз панҷсолагӣ ба 

таълим ҷалб карда мешуданд. Ба ин кор коҳинон ё омӯзгорон ба 

дабиристон ва маъбадхонаҳо даъват мегардидаанд [54, с.57]. Дар ин бора 

аз адабиёти шифоҳии халқ, достонҳо, сурудаҳои халқ маълумот хеле зиёд 

аст.  Дар қисми зиёди онҳо оила ҳамчун воҳиди хоҷагидории ҷамъият 

оварда шудааст. Бо пайдоиши оила ва ақди никоҳ вазъият куллан тағйир 

меёбад.  Акнун одамон бояд на танҳо насли одамиро бояд идома 
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медоданд, балки бо тарбияи фарзандон машғул шуда, онҳоро ба ҳаёти 

ҷамъиятӣ тайёр менамуданд. Меҳнат дар ин ҷо машғулияти умумихалқӣ 

ба шумор рафта, манфиати индивидҳои алоҳида бо манфиати тамоми 

коллектив бояд мувофиқат мекард. Масалан, дар китоби «Минуи хирад» 

таъкид мегардад, ки ҳар як инсон кӯшиш мекард фарзанди худро чунон 

тарбия намояд, ки шахси ба воярасанда барои оила ва Ватан шахси 

даркорӣ ва боманфиат бошад. [54, с.105].  

Бачаҳо дар рӯи пӯст ва тахтачаҳои гилин менавиштанд. Дарсҳо 

асосан ба хотир гирифта мешуданд. Коҳинон худ аз лавҳи хотир 

навиштаҳои «Авесто»-ро медонистанд ва шогирдонро низ маҷбур 

мекарданд, ки сурудаҳои онро аз ёд кунанд.  

  Дар Осиёи Марказӣ масъалаи таълим ва тарбия аз аввалин рӯзҳои 

паҳн шудани дини ислом мазмун ва шакли нав касб кард. Аммо бояд 

таъкид намоем, ки моҳияти талиму тарбия дар заминаи арзишҳои 

миллии маҳаллӣ боқӣ монд ва дар рушду равнақи худ идома пайдо 

кард.Дар ин бора олими рус Н.П.Остроумов барҳақ қайд мекунад, ки 

«Арабҳо сарзамини халқҳои соҳибфарҳангро забт намуда, ба дониши 

халқҳои ба тасарруфи худ дароварда ҳурмату эътибор нишон доданд ва 

илму санъати онҳоро сарпарастӣ намуда, ба ривоҷу равнақи минбаъда 

замина  фароҳам оварданд» [81, c.13].  

Дар ин қисми рисола ва минбаъд то анҷоми таҳқиқот унсурҳои 

марбутаи мафҳуми арзишҳои миллии мардумони Осиёи Марказӣ 

муштарак ба арзишҳои динии ислом ташреҳ меёбанд, чун баробари дар 

ҳаёти маънавию фарҳангии халқҳои маҳаллӣ ҷой ёфтани дини муқаддаси 

ислом, мазмун ва мӯҳтавои арзишҳои миллӣ комилан нав шуд.   

Воқеан, таълиму тарбияи миллӣ ин ҷараёни мақсадноки 

таълимиест, ки барои тарбия ва ташаккулёбии шуури одамон 

нигаронида шудааст. Бинобар ҳамин, ба туфайли таълимоти дини ислом 
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халқҳои араб тавонистанд аз доираи танги бодиянишинон ба ҳудудҳои 

гуногуни ҷаҳон бо илму маърифатҷӯӣ шӯҳратёр гашта, мардумони 

миллатҳои гуногунро зери як парчам ва як забон муттаҳид гардонанд.  

Зимни тарвиҷи доираи таъсири ислом, ҳамвора марказҳои 

фарҳангии ҷаҳони мусулмонӣ барои олимон ва мутафаккирон дарҳои 

худро боз намуда, китобро чун қиматтарин арзиши дини ислом ва 

ҳамчунин арзиши миллӣ маъруф гардониданд. Дере нагузашта, қариб 

дар назди ҳамаи масҷидҳо мактабҳо амал мекарданд, ки дар онҳо ҳам 

писарбачаҳо ва ҳам духтарон мехонданд. Масҷид ё хонаи Худо ҷойи 

муқаддасе ба шумор мерафт, ки мусулмонон дар он 

ҷо намоз мегузоштанд ва дар назди имоми донишвари он таълим 

мегирифтанд. Шакли оммавитарин ва одитарини маърифати исломӣ 

намози ҷумъа буда, дар он имом на танҳо аз донишҳои нахустин воқиф 

мегардонид, балки мазмуни Қуръон, ҳадис ва ривоятҳоро шарҳ медод. 

Оҳиста-оҳиста таълимоти шифоҳии исломӣ дар назди масҷидҳо ба 

кушодашавии куттобҳо (ҷойе ки китоб мехонанд) овард, ки дар он 

хоҳишмандон хату савод бароварда, ба тарзи хаттӣ  донишҳои худро 

сабт менамуданд. Ин куттобҳо дертар бо номи мактаб дар ҷаҳон арзёбӣ 

шудааст. Мактаб ҷоест, ки дар он пеш аз ҳама ба хондани китоб даъват 

мекунанд ва ҳамчунин хоҳишмандон хату савод меомӯзанд.  

Дар доираи илм асоснок карда шудааст, ки «Баробари ба Осиёи 

Марказӣ даромада омадани дини ислом дар минтақа соҳаҳои иҷтимоию 

маънавӣ инкишоф намуд. Дар кишвар болоравии иқтисодӣ рӯй дод, 

илмҳои дунявӣ тез ривоҷ намуданд» [51, c.63]. Дар ин сатрҳо ҳақиқати 

ҳол дуруст маънидод карда шуда, дар ҳақиқат пешравии илму 

маърифатро дар ин замон собит месозад. 

Гарчанде аввалин мактабҳо дар Осиёи Миёна баробари паҳншавии 

дини ислом дар маҳалҳо ташкил ёфта бошанд ҳам, густариши илму 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7
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маърифати исломӣ аз давраи Сомониён бештар тавсиа ёфтааст. Дар ин 

давра, менависад муҳаққиқи амрикоӣ Ҳашир Маҷока, дар шаҳрҳо забони 

форсӣ дар баробари забони арабӣ чун забони расмӣ, тиҷорат, санъат ва 

адабиёт пазируфта шуда, ҳамчунин мубоҳисаҳои динӣ низ бо ду забон – 

форсии тоҷикӣ ва арабӣ мегузашт [114, с.24].   

Чуноне манбаъҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, дини ислом дар 

ҳудуди Мовароуннаҳр ба ривоҷи таълими динӣ ва дигар илмҳои марбути 

он роҳ кушод. Дар маънавият озодфикрӣ, эҳтиром ва эътибор ба илму 

фан ва арзёбии қадру манзалати он тадриҷан устувор гардид. Бахусус 

илмҳои динӣ ва дунявӣ муштарак рӯ ба тараққӣ ниҳоданд. Маҳз дар 

ҳамин даври таърихӣ дар сарзамини маскуни аҷдоди халқҳои Осиёи 

Миёна мактаб ва мадрасаҳо кушода шуда, ба мақсади маърифати омма 

фаъолият сар карданд. Мадрасаҳо аз ибтидо дар мамолики Шарқи 

Наздик ва Миёна нуфузи хос дошта, ба сифати маскани таълим обрӯ ва 

эътибори воло доштанд ва то ба ҳол чун арзиши пурқиммати миллӣ 

арзёбӣ мегарданд.  

Бино ба маълумотҳо аз манобеи таърихӣ дар масҷидҳо маҷлисҳои 

илмӣ низ доир мешуданд. Баъдтар чунин маҷолис ва маърузаҳо ба 

мадрасаҳо кӯчонида шуданд. Тибқи назари Наршахӣ мадрасаи Форҷак, 

ки соли 937 аз сӯхтор зарар дида буд, аз нахустин мадрасаҳои Осиёи 

Миёна буд [3, с.82].  

Мувофиқи ақидаи К.Каттаев мадрасаи «Работи Ғозиён», воқеъ дар 

шаҳри Самарқанд боз ҳам қадимтар буда, дар он мутафаккирон аз 

қабили Имом Мотуридӣ, Абулқосим Ҳаким аз Муҳаммад ибн Фазл 

Балхӣ (ваф. C. 931) таҳсил гирифтаанд. Лекин, агар дар Бухоро ба 

ривоҷи донишҳои илмӣ ва динӣ саҳм гузоштани «Абу Ҳафс Кабир 

Бухорӣ» ба инобат гирифта шавад, бо дигар мадрасаҳо ҳамзамон ё худ аз 

онҳо қадимтар будани мадрасаи Бухоро маълум мешавад [16, с.121-122].  



20 
 

Аз қадимулайём ба илму дониш шавқи беандоза доштани халқҳои 

Осиёи Миёна ин мардумро бештар аз дигарон дар пояи баланди 

маърифатҷӯӣ муаррифӣ карда, мавқеи илму маънавияти фарҳанги 

онҳоро устувор нигоҳ дошт. Ин буд, ки қариб тамоми намояндагони 

илму адаби ин сарзамин аз чандин забон бархурдор буда, асарҳои худро 

бо чандин забон таълиф мекарданд. Азбаски забони форсӣ ба сифати 

забони илму адаб маъмул буд, қариб дар тамоми гӯшаву канорҳои Осиёи 

Миёна мактабҳои тоҷикӣ амал мекарданд ва баъзан дар онҳо тадрис ба 

ду забон ҳам гузаронида мешуд, ки бештар ин забони ӯзбекӣ буд.  

Дар устувории мавқеи дини ислом ва мавқеи ҳукмронии он, дар 

ташаккулёбии арзишҳои беҳтарини маънавии миллӣ саҳми мактаб ва 

мадрасаҳо калон буд. Дар шаҳрҳои Осиёи Миёна мактаб ва мадориси 

калону хурд ташкил меёфтанд, ки дар роҳи илму маърифатнок намудани 

халқ саҳми худро гузоштааст. Масалан, муҳаққиқ Л.Асророва қайд 

мекунад, ки Бухоро ҳам бо мадрасаҳои сершумори худ ном 

баровардааст. Он барои толибилмони зиёде аз шаҳру мамолики гуногун 

шаҳри таҳсили илму фан будааст. Бинобарин, аксарият муаллифон 

Бухороро пеш аз ҳама бо ҳамин ҷиҳаташ, яъне маркази мадрасаҳои зиёд 

буданаш таъриф кардаанд. Масалан, муаррихи давраи Аштархониён 

Маҳмуд ибн Вали (асри XVII) хизмати Бухороро ҳамчун маркази 

паҳнкунии илму маърифат чунин арзёбӣ намудааст: «Бинобар зиёд 

будани олимон, онро чашмаи олимон ва илму фан меноманд». [3, c.7]. 

Аз рӯи шарҳи ҳоли Ибни Сино дар Осиёи Миёна, мадраса чун 

донишкадаи олӣ дар асри Х ба вуҷуд омадааст. Олимон – мударрисони 

ҷудогона ҳалқаҳои дарсашонро дар назди масҷидҳои ҷомеъ, ё дар 

хонаҳои худашон, ё ки дар ҳуҷраҳое ки баъзе давлатмандон дар даргоҳи 

худашон он ҳуҷраҳоро бо мақсади таълими фарзандонашон ба 
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мударрисҳо вогузор мекарданд, ташкил карда ба толибони илм дарс 

мегуфтанд [101, c.38].   

Ҷиҳатҳои умумии дастури таълимии мадраса дар асрҳои X–XII асос 

гузошта шуда, минбаъд бо мурури замон такмил ёфтааст. Аслан, дар 

асрҳои миёна мадрасаҳо ба сифати маскани илму маърифат на танҳо дар 

Осиёи Миёна, балки дар Шарқи мусулмонӣ ҳам маълум ва машҳур буд. 

Бахусус дар давраи Амир Темур ва сулолаи темуриён мадрасаҳо вазифаи 

маркази таҳмили маълумоти олиро иҷро мекарданд.  

Бояд тазаккур диҳем, ки дар Мовароуннаҳр ва Хуросон бисёр 

мадрасаҳо асосан аз ҳисоби маблағи давлат ва шахсони барпо шудаанд. 

Ҳамин тариқ, шумораи мадрасаҳо афзуда, ба сифати даргоҳи таълими 

олӣ ба маскане табдил ёфтааст, ки вакилони соҳаи дин, арбобони сиёсӣ 

инчунин олимонро ба воя мерасонид ва муҳимтар аз ҳама дар равнақи 

маънавиёти миллӣ чун унсури арзиши миллӣ саҳми босазо мегузошт.  

Дар таълимгоҳҳои номӣ на танҳо фарзандони аҳолии таҳҷоӣ 

мехонданд,  балки толибилмон аз дигар шаҳру давлатҳои ҷаҳон низ аз 

паси донишҷӯӣ меомаданд. Н.Хаников менависад, ки «мактабхона дар 

деҳот хеле зиёд аст, дар шаҳр қариб ҳар як гузар мактаб дорад. Ин 

мактабҳо аз ҳисоби маблағи хайрия ва ё бо дастгирии аҳолии маҳаллӣ 

сохта мешаванд» [109, c.210].   

Гарчанде як қисми муҳаққиқони Шӯравӣ аз ҷумла В.Т.Кочаров дар 

он фикр буданд, ки гӯё то Инқилоби Октябр «мактаб ва мадрасаҳои 

мусулмонӣ ба ривоҷи таълим саҳм намегузоштанд ва дар он танҳо 

аҳолии табақаи болоӣ мехонданд ва ин гуна муассисаҳо ҷаҳолат ва 

фанатизми мусулмониро паҳн карда, аҳолии маҳаллиро дар руҳияи 

садоқат ба синфи ҳукмрони дини ислом тарбия мекарданд» [62, c.16], 

баъзеи дигар олимони Шӯравӣ ин фикрро инкор мекунанд. Ҳол он, ки 

дар мадраса мутахассисони соҳаҳои гуногун тайёр карда шуда, 
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аксарияти хатмкунандагони ин даргоҳи илм мударрис, уламои дин, 

адабиётшинос, амалдор, сафир,  сипоҳӣ, имом, рассом, мусиқашинос ва 

ҳатто маърифатпарвар шуда ба фаъолият мепардохтанд [46, c.113].   

Беҳуда набуд, ки мадрасаҳо асосан бо ташаббуси хон, амалдор, 

афроди бадавлат ва шахсони зиёӣ барпо карда шуда, ба исми ҳамон 

ашхос ё худ ба номи маҳалли ҷойгиршавии мадраса ном бурда мешуданд 

[28].  Чунин иқдоми номбардорони халқу миллат айнан ба посдории 

арзишҳои миллӣ ва бой гардонидани мазмуни он нигаронида шуда буд. 

Чунончӣ, аввалин мадрасаҳои китобхонадор асри Х дар Марв пайдо 

шуданд, ки бо номҳои «Шарафулмулк», «Низомия», «Амдия», 

«Хотуния» ва «Дутория» маъмул мебошанд. Яке аз муассисони асосии 

мадраса вазири маърифатпаноҳи Салҷуқиён Низомулмулк буд. Дар аҳди 

фаъолияти ин шахси барӯманд, дар шаҳрҳои Бағдод, Нишопур, 

Балх, Марв, Исфаҳон, Мавсил, Табаристон мадрасаҳо кушода шуданд. 

Ҷиҳати ҷолиби раванди ифтитоҳи ин мадорис он буд, ки ба шарафи 

Низомулмулк мадрасаи «Низомия» ном мегирифтаанд.  

Сохтани мадрасаҳо аз ҳисоби мулки холиси хусусӣ шарт буда, аз 

тарафи хон ва амирҳо, амалдорони калон бунёд кардани чунин 

иншоотҳо аз ҳисоби мулки давлат хилофи шариат ҳисобида мешуд. 

Тибқи маълумотҳои таърихӣ, даромади асосии мадрасаҳо аз мулкҳои 

вақф буд. Аз ин рӯ, солҳои камҳосилӣ толибилмон ва мударрисҳо ба 

мушкилиҳои молиявӣ дучор мешуданд. Бинобарин ба мақсади ҳалли 

чунин мушкилиҳо мадрасаҳои замони Мирзо Улуғбек ба ҳисоби давлат 

дароварда шуда буд.  

Қисми зиёди мактабу мадрасаҳо ҳанӯз аз давраҳои ҳукмронии 

сулолаи Темуриён сохта шуда, дар онҳо давоми чандин садсолаҳо 

шогирдон таълим мегирифтанд. Дар ин бора Остроумов Н.П. бомаврид 

қайд мекунад, ки «гарчанде садсолаҳо сипарӣ шуданд ва шӯҳрати Темур 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BA
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низ аз байн рафт, вале қудрати ислом мавқеи худро аз даст надод» [81, 

c.17]. Ин ҷо, албатта муаллиф барои тақвияти фикри худ мадрасаҳоеро 

мадди назар дорад, ки дар асоси таълимоти ислом фаъолият пеш 

мебурданд.  

Дар мактабу мадрасаҳо на танҳо  донишҳои динӣ омӯзонида 

мешуд, балки як қатор илмҳои дунявӣ низ азбар мегардиданд. Нуфузи 

забони форсӣ ва арабӣ дар ин мактабҳо давоми чандин садсолаҳо 

устувории худро аз даст надод. Тавре, ки Остроумов Н.П менависад 

«мактабҳои Туркистон на танҳо зери таъсири мактбаҳои қадимаи арабӣ, 

балки дар оянда зери таъсири мактабҳои форсӣ ташаккул ёфтаанд. Бо 

мақсадҳои динӣ дар мактабҳо ба сартҳои мо ҳам бо забони арабӣ ва ҳам 

форсӣ таълимоти динӣ ва қонунҳои одати исломиро меомӯзанд» [81, 

с.101].   

Мактабҳои мусулмонии давраи нав намунаи барҷастаи 

мактабдории миллӣ буда, арзишҳои дини ислом ва тартибу интизоми 

мактабдорӣ дар онҳо чунон ҳам ба қолаби қоидаҳои ҳатмӣ дароварда 

шуда буд, ки коргузорӣ ва барномаи тадрис аз давраҳои пайдоиши дини 

ислом то ба асри XVIII аз ин чаҳорчӯбаи муайяншуда набаромадааст. 

Фикри мазкурро А.Ҳайдаров дар тадқиқоти илмии худ қисман тасдиқ 

карда, аз ҷумла таъкид менамояд, ки тартиби таълим ва навбати 

омӯзиши китобҳо, чор-панҷ садсола аз асри XIV-уми Темуриён то ба 

давраи фаъолияти А.Дониш тағйир наёфтааст [108, c.19].  

Масъалаи таълиму тарбия чун эҳтиёҷи маънавӣ дар таркиби 

арзишҳои миллӣ чунон мустаҳкам ҷой гирифта буд, ки зинҳор аз мадди 

эътибори мардум дур намешуд. Чунончӣ, дар Бухоро соли 1820 маҷмуан 

285 мадраса амал мекардааст, ки дар онҳо 300 нафар мударрисони 

варзида таълим медоданд. Мувофиқи ақидаи сайёҳи англис А.Бёрнс, ки 

ӯро барои тадқиқи заминҳои Осиё ва Ҳиндустон, аз ҷумла, Лаҳор ва 
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Бухоро компанияи Ост-Индияи Бритониё солҳои 1831–1833 фиристода 

буд, дар Бухоро 366 масҷидҳои калон ва хурд будааст, ки дар 

калонтарини онҳо аз 70 то 80 нафар муҳассилин тадрис мегирифтаанд 

[29, c.431].  

Шумораи мактабҳои ибтидоииро Хаников Н.В. даҳ баробар зиёд 

аз шумораи мадрасаҳо ҳисоб мекунад, ки дар онҳо тақрибан 150 000 ё 

160 000 муҳассилин имкони таҳсил доштанд [109, c.223].  

Дертар, соли 1909 бошад, мувофиқи тасдиқи С.Гулшанӣ дар Бухоро 

391 масҷид, 17 хонақо дар амал будааст [108, c.25], ки далели афзоиши 

шумораи муассисаҳои таълимии динӣ дар ин аморат буд. 

Инспектори мактабҳои мусулмонии кишвари Туркистон 

В.П.Наливкин, дар асоси тадқиқотҳои худ муайян намудааст, ки дар 

вилояти Сирдарё соли хониши 1890/91 – 21 мадраса, дар Фарғона солҳои 

1891/92 – 118 ва дар Самарқанд солҳои 1892/93 – 50, ҷамъ 189 мадраса 

амал мекардааст [24, с.50], ки дар ин ҷо шумораи мактабҳо ва 

мадрасаҳои хурд, чун муассисаҳои таълимии динӣ якҷоя дода шудааст. 

Мувофиқи ақидаи В.П.Наливкин қисми зиёди мадрасаҳои калони 

кишвари Туркистон  дар Қӯқанд (34 мадраса), Марғилон (25), Самарқанд 

(22), Андиҷон (18), Намангон (14), Тошкент (14) ва Хуҷанд (10) ҷойгир 

шуда буданд [24, с.51]. 

Тадрис дар мактаб барои занҳо ва мардҳо алоҳида гузошта шуда, 

мактабҳои ибтидоӣ бештар дар назди масҷид амал мекарданд. Ҳамчунин 

мактабҳои хусусӣ низ буданд, ки онҳоро зиёиён ва ё шахсони сарватманд 

аз ҳисоби маблағҳои шахсии худ ташкил медоданд. Ин гуна мактабҳо 

маъмулан дар меҳмонхонаи ҳавлӣ кушода мешуданд. Дар баробари ин 

тарбияи инфиродӣ низ амал мекард, яъне баъзе шахсони сарватманд 

барои бачагони худ устодони номварро ба хона таклиф мекарданд. Дар 

гузарҳои шаҳрҳои калон мактабҳои гузар низ амал мекард [88, c.248]. дар 
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баъзе маҳалҳо мактабҳои омехта низ буд, ки писарон ва духтарон дар он 

то синни 9-солагӣ таҳсил мегирифтанд ва баъд ба мактабҳои ҷудогона 

мегузаштанд [88, c 251].   Бинобар баррасии Н.Хаников мактабҳои 

ибтидоӣ, ки онро «мактабхона» мегӯянд, чӣ дар шаҳри Бухоро ва чӣ дар 

деҳот хеле зиёд буда, қариб ҳар як кӯча мактаби худро дошт. Онҳо аз 

ҳисоби маблағҳои хайрия ё аз ҳисоби худи сокинони кӯча сохта 

мешуданд [109, c.210].   

Дар хонаи дохилии масҷид ё мактаби шахсӣ бисёр вақт барои занҳо 

низ мактабхона ташкил карда шуда, бештар ҳамсари имомҳо дар он 

мактбадорӣ мекард. Дар баъзе ҳолатҳо аз модар ин шуғл ба духтар ва ё 

арӯси хонавода мегузашт, ки дар ин бора аз ёддоштҳои Дилшоди Барно 

маълум аст. Ин муаллимаи истравшанӣ баъди сенздаҳ соли арӯси 

хонавода шудан мактабдориро аз хушдомани 92-солаи худ, ки модари 

имоми масҷиди Ҳоҷикалони Ҳӯқанд буд гирифта, то ба охири умри худ 

(106/107 сол умр дидааст) мактабдорӣ кардааст [75, c.44].  

Дар маҳалҳои кӯҳсор, шумораи мактабҳо кам буда, духтарон қариб 

ки ба мактаб намерафатанд. Аз рӯйи мушоҳидаҳои шарқшиносони ба 

Помир сафаркарда, бо сабаби боду ҳавои аз ҳад зиёд сард саводнокии 

аҳолӣ нисбатан пасттар буда, ба мактаб танҳо фарзандони баъзе 

тоҷикҳои сарватманд мерафтаанд [96, c.149].   

Дар мактабҳои мардона ва занона барномаи таҳсил якхела буда, 

вақти таътил, рӯзҳои истироҳат ва методҳои омӯзиши сабақ аз ҳамдигар 

қариб фарқ надоштанд. Намунаи беҳтарини шинос шудан бо методи ин 

мактабҳо асари Садриддин Айнӣ «Мактаби кӯҳна» мебошад, ки 

ёдномаҳои ӯро фаро гирифта, дар бораи аввал дар мактаби писарона ва 

баъд дар мактаби духтарона хондани худ нақл мекунад. 

Методҳои таълимӣ, ки дар мактабҳои қадимӣ мавриди истифода 

буданд хеле ақибмонда буда, ба ислоҳоти куллӣ ниёз доштанд. Дарсҳо 
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якхела ва бе ягон навоварӣ гузаронида мешуданд. Дар ин бора, дертар як 

қатор маорифпарварон, аз ҷумла Аҳмади Дониш дар асарҳояш қайд 

карда буд. Дарсҳо дилгиркунанда буда, баъзан шавқу завқи бачаҳоро 

нисбат ба сабақомӯзӣ батамом аз байн мебардошт [108, c.18].  

Гарчанде мактабҳо ниёз ба навоварӣ доштанд, шумораи 

хоҳишмандон кам набуд. Чунки ҳар як фарди мусулмон дар назди Худои 

Таъоло ба тарбия ва таълим додани фарзандон ҷавобгар буда, барои 

таҳсили онҳо кӯшиши зиёд ба харҷ медоданд. 

Шумораи фанҳои дар мактаб омӯхташаванда гарчанде зиёд 

набошанд ҳам, хеле мушкил буд ва аз бачаҳо машаққати зиёдро талаб 

мекард. Барномаи дарсӣ дар мактабҳо асосан аз фанҳои зерин иборат 

буданд: 

- Асосҳои хат ва савод, ҳисоби абҷад. 

- Омӯзиши Қуръони карим (Ҳафтяк, Чоркитоб); 

- Дарси адаб; 

- Осорхонӣ (Аттор, Мантиқ-ут-тайр, Бедил, Саъдӣ, Ҳофиз.);  

- Инкишофи нутқ – суханварӣ; 

- Асосҳои арӯз.   

Н.П. Остроумов урфу одат, анъана ва таърихи халқҳои Осиёи 

Миёна, аз ҷумла сартҳоро таҳқиқ намуда ба хулосае омадааст, ки ин 

халқият пеш аз ҳама бо диндории худ, бо хӯи неку афкори нек ва иродаи 

мустаҳками худ фарқ мекунанд. Тамоми ин хислатҳо, мегӯяд ӯ, – на 

танҳо дар зиндагонии имрӯзаи сартҳо, балки дар ҳаёти насли оянда низ 

мавқеи муҳим дорад [80, c.82]. Лутфу эҳтироми сартҳоро нисбат ба 

ҳамдигар олими рус П.И. Пашино низ қайд карда, аз ҷумла 

меҳнатдӯстии онҳоро алоҳида таъкид намудаааст [84, c.175].  

Соҳаи маориф муҳимтарин соҳае ба шумор мерафт, ки ба воситаи 

он амалӣ намудани барномаи муттаҳид ва модернкунии ҷаҳони 
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мусулмонӣ имкон дошт. Аз ин сабаб дертар баъди кушода шудани 

мактабҳои русии маҳаллӣ мактабҳои усули нав аз ҷониби ҷадидон ба роҳ 

монда шуд, ки намунаи барҷастаи мактабҳои дунявии мусулмонӣ ба 

шумор мерафт. Ин ҷо бояд таъкид намоем, ки арзишҳои миллии мардум, 

ки бештар дар пояи таълимоти динӣ арзи вуҷуд доштанд, тадриҷан 

мавқеи худро аз даст медоданд. Дар ин ҷараён нуқс ба мазмуну моҳияти 

дин не, балки бештар ба шахсияти амалдороне вобаста буд, ки зери 

мафҳуми “дунявӣ” амалҳои зиддидиниро мефаҳмиданд.   

Солҳои 80-уми асри XIX аввалин маротиба бо идеяи кушодани 

мактабҳои усули нав Исмоил Гаспиринский баромад мекунад, ки дар 

Шарқ бо номи Исмоили Гаспарли машҳур аст. Зодаи шаҳри 

Боғчасаройи Қрим И.Гаспиринский он солҳо чун файласуф, педагог ва 

тарҷумон ном бароварда буд. Дониши мукаммали динии ӯ дар байни 

доираҳои мусулмони Россия, Туркия ва Осиёи Миёна тарафдорони зиёди 

ақидаҳояшро таъмин менамоянд. 

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки ғояҳои И.Гаспиринский ба рушди 

арзишҳои миллӣ тавассути мактабҳо мусоидат мекард. Мақсади ӯ 

бештар ба самаранок гардонидани ҷараёни таълим бо истифода аз 

усулҳои нави тадрис равон шуда буданд. Дар мактабҳои мусулмонӣ ҷорӣ 

намудани он фанҳое, ки ба маънавияти мусулмонӣ зарар намерасонид ва 

бо ҳамин роҳ баланд бардоштани самаранокии дониш мақсади асосии ӯ 

буд. Барномаи мактаби ҷадидон аз ҷумлаи  чунин фанҳо ба мисли 

ҷуғрофияи маҳал, адабиёт ва таърихи Ватан, арифметика ва забони  русӣ 

пурра гардонида шуданд. Қуръон ва омӯзиши он чун пешина дар 

маркази диққат қарор дошт. Тарафдорони усули нав ё усули ҷадид ба худ 

номи ҷадидонро гирифта, усули нав ё усули ҷадиди тарбия, ки 

И.Гаспиринский пешниҳод кард, мактабҳои усули ҷадидияро ба миён 

овард. Дар натиҷа дар солҳои 1905–1906 маълум мешавад, ки ба ҷойи 
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мактабҳои русии маҳаллии аз ҷониби ҳукумати рус таъсисёбанда, 

барномаи мактабҳои усули нави ҷадидия бартарӣ пайдо карда, 

тарафдорони зиёдеро ҷалб мекунад ва мактабҳои зиёде паси ҳам кушода 

мешаванд.   

Дар саҳифаҳои рӯзномаи Маклюмат (Маълумот), ки идеяҳои 

педагогии мусулмонони маорифпарварро ифода мекард, аввалин 

мақолаҳо дар бораи кушодани мактабҳои духтаронаи ҷадидӣ низ пайдо 

мешаванд [26, c.45].  Ин мактабҳо арзишҳои дини исломро дар пояи 

баланд нигоҳ дошта, дар назди худ вазифа гузошта буданд, ки ба 

барномаи тадрис фанҳои дунявиро ҷорӣ намоянд ва ба ин васила 

тарбияи атфолро дар заминаи баланд ва руҳияи арзишҳои миллӣ ба роҳ 

гузоранд.     

Маорифпарварон С.Айнӣ, А.Дониш, М. Беҳбудӣ, А.Шакурӣ, 

И.Ибрат, Ф.Хӯҷаев, А.Фитрат, М.Саидҷонов, А.Қодирӣ, Аҷзӣ ва 

дигарон ғояҳои пешқадами ҷадидонро дастгирӣ намуданд. Соли 1893 

баъди ба Тошканд, Бухоро ва Самарқанд омадани Исмоили Гаспарли 

(Гаспиринский) идеяҳои маорифпарварон ба тарзи умумихалқӣ дастгирӣ 

ёфтанд.   

С.Айнӣ дар асари худ «Таърихи инқилоби Бухоро» оиди оғози 

фаъолияти педагогии худ, ки соли 1907 зери таъсири омӯзгори тотор 

мулло Низом Собитов сурат гирифтааст, нақл мекунад. Соли 1908 баъди 

ташрифи И.Гаспарли мактаби нав бо номи «Музаффария» аз ҷониби ин 

муаллими тотор кушода шуда буд, ки ҳамаи бачагон имкони таҳсил дар 

он доштанд [7, c.30].    

С.Айнӣ дертар дар Самарқанд бо мактаби М.Шакурӣ шинос шуда, 

соли 1908 дар Бухоро худаш мактаби усули ҷадид мекушояд.   

 Ҳамин тавр, зери таъсири ғояҳои мусулмонҳои аз Россия омада, 

дар Осиёи Миёна як қатор мактабҳои усули ҷадидия кушода мешаванд, 
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ки дар баробари арзишҳои дини ислом, фанҳои дигари динявӣ омӯхта 

мешуданд. Дар ин ҷо бамаврид аст, ки суханони муҳаққиқ 

Д.А.Алимоваро орем. Ӯ ба саволи падидаи ҷадидия чист, чунин ҷавоб 

додааст: «Падидаи ҷадидия пеш аз ҳама ақлу хиради хеле инкишофёфта 

ва дониши муайяни фарҳанги шарқӣ ва аврупоӣ аст». Дар идомаи сухан, 

вай қайд менамояд, ки ҷадидон тавонистанд,  аввалин маротиба 

мактабҳои усули нав, толорҳои хониш кушода ба соҳаи маориф тағйирот 

ворид кунанд, китобҳои дарсӣ ва рӯзномаҳо бароранд, театр ташкил 

намоянд [9, c.12].    

Қобили таваҷҷӯҳи аҳли мардуми Осиёи Миёна, ин ба забони 

модарӣ гузаронида шудани дарсҳо буд, ки ҳамоно омӯзиши забони 

арабиро низ дастгирӣ мекард. Муддате бар зидди ҳаракати ҷадидон 

қадимчиён баромад карданд, ки тарафдори ҳамон усулҳои кӯҳнаи 

мактабхонӣ буданд. Онҳо усули савтияро маҳкум карда, ба мактабҳои 

усули ҷадид ва гузаронидани ислоҳотҳо дар соҳаи маориф мамониат 

нишон медоданд. Лекин дар зери таъсири пурқуввати ҷадидон 

қадимпарастон тез мавқеи худро аз даст доданд.  

Соли 1905 аввалин мактаби усули ҷадидия дар Қистакуз кушода 

шуда, пас аз он ду мактаб дар Хуҷанд ҳам ташкил ёфт [85, c.5–6]. Барои 

таълим додани илмҳои динӣ ба ин гуна мактабҳо имомҳои номдор 

даъват карда мешуданд. Соли 1911 шумораи мактабҳои ҷадидия 63-то 

буда, дар он 4106 нафар муҳассилин сабақ меомӯхтанд [10, c.53].   

Ислоҳоте, ки ҷадидон зери таъсири мамлакатҳои Аврупо дар Осиёи 

Миёна гузарониданд, ҳаёти маънавӣ ва ҷамъиятии халқро таҷдид  

намуда, онро ба замона мувофиқ гардонид. Зери ин ислоҳотҳо арзишҳои 

миллӣ мавқеи худро аз даст надода, боз ҳам мустаҳкамтар реша 

давониданд ва сабаби ба таҳлука афтодани ҳукумати подшоҳии рус 

шуданд. Мактабҳои ҷадидия бо «усули савтия» ба мутаассубияти динии 
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шахшудаи асримиёнагӣ, ки тамоми мактабҳои қадима, аз ҷумла 

мадрасаҳо бо он  печида буданд, зарбаи таҳлукаовар заданд [38, c.14].  

Идеяҳои пешқадами мактабҳои усули ҷадидия дар замони муосир 

низ аҳамияти худро гум накардаанд. Ин мактабҳо аввалин мактабҳои 

дунявии мусулмонӣ буданд, ки дертар дар дигар мамоликҳои исломӣ, аз 

ҷумла дар Туркия ва Эрон дастгирии худро ёфтанд ва то имрӯз мазмуни 

асосии таълиму тарбияи ин давлатҳоро ташкил медиҳанд.  

Дар ин бора муҳаққиқи эронӣ Козим Растагар чунин менависад: 

«Мазмуни асосии сиёсати давлат дар соҳаи маориф ин аз нав ташкил 

кардани системаи таълиму тарбия дар асоси арзишҳо ва анъанаҳои 

халқҳои Эрон ва боло бардоштани самара ва натиҷаҳои он буд» [56, c.3].  

Ҳаракати ҷадидия ин нишони баланд будани мақоми фарҳангии 

мусулмонони Осиёи Миёна ва мустаҳкам будани мавқеи арзишҳои миллӣ 

дар ҳаёти халқ буд. Дар натиҷаи ислоҳотҳои ҷадидон арзишҳои ислом 

дар ҳаёти халқҳои Осиёи Миёна ба воситаи таълим ва тарбияи усули нав 

беш аз пеш реша давонида, ба зиёдшавии шумораи саводнокии аҳолӣ, 

ташакулёбии ақидаҳои педагогӣ, болоравии фарҳанги этникӣ, густариш 

ёфтани хату савод, кушодашавии муассисаҳои нави замонавии 

мусулмонӣ оварда расонид. Ҳамчунин қисми зиёди аҳолии зиёӣ ба 

равияи маорифпарварӣ ҷалб гардида, дар роҳи баланд бардоштани 

иқтидори педагогии ислом ба натиҷаҳои баланд ноил гардиданд. 

Дар давоми таърихи тӯлонии эътиқоди исломии мардуми Осиёи 

Миёна дини ислом ба яке аз бахшҳои муҳими фарҳанги миллӣ табдил 

ёфта, меъёри ахлоқию маънавии он дар зиндагии аксарияти мардум ҷой 

гирифта буд. Баъд аз барпо гардидани системаи таълими дунявӣ, ки 

асоси онро Ҳукумати Шӯравӣ гузоштааст, таълим ва тарбияи миллӣ, ки 

давоми чандин асрҳо мавҷуд буд, мавқеи худро аз даст дода, ба ҳоли 

фаромӯшӣ ниҳода шуд.  
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Аз ибтидои барқарор гардидани Ҳукумати Шӯравӣ муносибати 

давлат ва дин дар шакли фишор, зӯрӣ ва маҳдуднамоии дин, арзишҳои 

динӣ, рӯҳониён ва пайравони дин шакл гирифт. Бадтар аз ҳама, аксари 

омил ва унсурҳои арзишҳои миллии мардуми Осиёи Миёна чун 

арзишҳои динӣ баррасӣ шуда, ба решаи фарҳанги аҷдодӣ ва 

чандинҳазорсолаи халқҳо табар зада шуд. Нахустин асноди 

тасдиқкунандаи идеологияи давлатӣ соли 1918 интишор ёфтани декрет 

«Оид ба ҷудоии калисо аз давлат ва мактаб аз калисо» аст. Декрети 

мазкур алоқамандии шахс ва ҷомеаро, ки бо дин пайваст буд, бекор 

намуд. Дар давраи ҳукмронии Ҳукумати Шӯравӣ масъалаи равобити 

дину давлат куллан тағйир ёфт ва сиёсати «дин афюни халқ аст» ба роҳ 

монда шуд. Ҳамчунин бо мақсади гапдарову интернатсионалӣ кардани 

мафкураҳо дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шӯравӣ барномаи 

«панҷсолаи бехудоӣ» дар амал ҷорӣ гардид.  

Дар барномаи тадрисии муассисаҳои таълимӣ ин масъала хеле 

мухтасар эзоҳ дода шуда, моҳияти асосии мавзӯъ кушода дода 

нашудааст. Аз ҷумла дар китоби дарсии «Инсон ва ҷомеа» барои синфи 

10 чунин омадааст: «Солиёни зиёде бо сабаби аз ҳам ҷудо будани давлат 

ва калисо, мактаб ва дин, инчунин диктатураи идеологӣ робитаҳои 

мутақобилаи сиёсат ва дин канда буданд. Дин ба фаъолияти ҳаёти ҷомеа 

таъсир расонида наметавонист» [48, c.229].  Ин ҳолат то даҳсолаи охири 

мавҷудияти Ҳукумати Шӯравӣ давом карда, аз солҳои 80-уми асри ХХ 

дар низоми сиёсӣ ба муносибати давлат ва дин нармие ба вуҷуд омад. 

Фазои нави сиёсии бавуқӯъомада ба парокандашавии 

ин давлати абарқудрат ва дар харитаи сиёсии ҷаҳон ташкил шудани 

давлатҳои нав боис гардид [93, c.113].   

 Бо шарофати Истиқлолияти миллии собиқ республикаҳои Шӯравӣ 

анъанаҳои пешқадами педагогикаи миллӣ аз нав таҷдид ёфта, ба ҷараёни 
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таълиму тарбия унсурҳои арзиши миллӣ аз нав ворид гардиданд. Кунун 

он таърихе, ки дар паҳнои замонҳо халқҳои моро аз озмоишҳои сахту 

сангин гузаронида, дастовардҳои фарҳанги асил, ҳувияти миллӣ, забони 

ноби модарӣ, илму адабиёти оламгирашро нигоҳ дошта буд, боз пойдор 

гардида истодааст.  

То ба имрӯз хотираи таърихӣ оид ба гузаштаи соҳаи маорифи 

миллӣ дар байни халқ мустаҳкам мебошад. Гарчанде муассисаҳои 

таълимӣ ва тарбиявии миллӣ дар замони муосир он идеяҳоеро, ки 

ҷадидон пешбинӣ карда буданд, пурра ҷорӣ карда наметавонанд, лекин 

тайёр намудани мутахассисони соҳаи дини маърифатӣ ҳоло ҳам дар 

мадди назари давлат буда, мувофиқи сиёсати пешгирифтаи давлатҳои 

собиқ Шӯравӣ амалӣ мегардад.   

Фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар Осиёи Миёна тамоили навро 

пеша кард. Ба мазмуни таълим дар соҳаи маориф тағйиротҳои муҳим бо 

назардошти арзишҳои миллӣ ва анъанаҳои халқӣ ворид гардиданд. 

Дар даврони Истиқлолият дар тамоми ҳудудҳои Осиёи Миёна дини 

ислом, ғояҳои гуманистиву маърифатии он мавқеъ ва манзалати хос 

пайдо намуд. Дар ин давра ниҳодҳои динӣ дар ҳаёти ҷомеа мавқеи хоси 

фарҳангӣ ишғол намуданд, адади масҷиду муассисаҳои маорифи динӣ ба 

миқдори зиёд афзун ёфтанд.  

Мусаллам аст, ки халқҳои Осиёи Миёна дар замони муосир ба эҳё 

намудани фазои миллӣ-маънавии худ камар бастаанд ва дар ин роҳи 

интихобшуда пеш аз ҳама соҳаи таълиму тарбия ниёз ба тағйиротҳои 

куллӣ дорад. Лекин, шароити имрӯзаи инқирози гуманитарии ҷамъият 

қодир набудани низоми муосири таълимро барои бо мазмуни маънавӣ 

пур кардани ҷараёни таълим нишон медиҳад. Аз ин боис масъалаи барпо 

намудани фазои ягонаи таълиму тарбияе ба тартиби рӯз баромадааст, ки 

мазмунан нав буда, урфу одат ва анъанаҳои миллиро инъикос мекунанд. 
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1.2. Зинаҳо ва хусусиятҳои таълиму тарбияи миллӣ 

Пайдоиш ва ташаккулёбии идеяҳои педагогӣ дар таърих давраи 

тӯлониро дар бар гирифта, ҳоло аз оғози тамаддуни ориёӣ маълум ва 

машҳур шуда буд. Масалан, ҳанӯз Зардуштиён боварӣ доштанд, ки 

беҳтарин тарбия – ин тарбия бо ёрии воситаҳои табиӣ ва омилҳои 

инсонӣ аст, ки бачаҳоро иҳота менамояд.  Зардушт бачаҳоро дар руҳияи 

тозагӣ, хушгуфторӣ, меҳнатдӯстӣ, ростқавлӣ, аз одамони бад канора 

ҷустан,  аз рафтори бад парҳез кардан ва ба одамони хуб такя намудан 

тарбия мекард  [49, с.98]. Дарвоқеъ, таълиму тарбия тарзе ба роҳ монда 

шуда буд, ки таваҷҷӯҳи юнониёнро дар вақташ ба худ ҷалб намудааст. 

Геродот дар асараш навиштааст, ки «эрониён фарзандони худро ғолибан 

дар се чиз таълим медиҳанд: аввал ростӣ, дуюм саворӣ ва сеюм 

тирандозӣ».  

Ҳамчунин таъкид мешавад, ки «инсон дар таълиму тарбия чӣ 

қадаре ки пеш равад ва ба пояҳои баланди зиндагӣ, расад, ҳамон қадар 

фурӯтан мешавад ва худхоҳиро аз худ дур менамояд» [111, с.80]. 

Ҳамин тариқ, дар замонҳои қадим низ фарзандон то ҳафтсолагӣ 

асосан аз модарон таълиму тарбия мегирифтанд. Аз ҳафтсолагӣ онҳо ба 

дабистон мерафтанд. Дар ин бора дар «Авесто» гуфта мешавад: Агар ту 

кӯдаки ба балоғат нарасида дошта бошӣ ӯро ба дабистон деҳ! Чунки 

дониш ин нури чашм, яъне чароғи равшан аст» [54, с.105].  

Чуноне дар параграфи пеш таъкид кардем, ҷараёни таълиму тарбия 

тибқи таълимоти дин маъмулан дар се зина роҳандозӣ мешуд:  

1) маскан ва маркази тарбияи ибтидоӣ – оила;  

2) ҷойи омӯзиши хату савод ва асосҳои дониш – мактаб;  

3) маскани ҷустуҷӯи илму дониши мукаммал – мадраса.  
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Инро аслан тақсимоти шартӣ ҳам номидан мумкин аст. Дар ин 

рисола, таҳлили ин зинаҳо дар мисоли фаъолияти оила ва муассисаҳои 

таълимӣ, ки дар асоси арзишҳои миллӣ ба роҳ монда мешуд, баррасӣ 

мешаванд.  

Оила – маскани тарбияи ибтидоӣ. Оила – таҳкурсии асосии 

маънавии инсон ба ҳисоб рафта, дар он падар ва модар мавқеи 

аввалиндараҷа доранд. Ҷараёни таълим аз оила оғоз гардида, аввалин 

арзишҳои маънавии он аз риояи анъана ва урфу одатҳои динӣ оғоз 

мегардад. Мавқеи волидайн ва зиёдтар аз онҳо бибӣ ва бобо дар 

ташаккули ҷаҳонбинии маънавии кӯдак хеле баланд аст.  

Таҳкурсии асосии тарбия аслан дар оила гузошта шуда, айнан оила 

ривоҷдиҳандаи анъанаҳои педагогии аҷдодӣ гардид, ки минбаъд бо 

фарогирии бозиҳои халқӣ, маводҳои фолклор ва хатту савод ба роҳ 

монда шуда буд. 

Оила поягузори қиматтарин арзиши инсонӣ – адаб (тааддуб) 

мебошад. Адаб дар тарҷума аз забони арабӣ, маънои ботарбия, бофаҳм, 

ҳалим, хушахлоқро дошта, тарбият маънои парвариш ва ташаккул 

ёфтанро дорад [119, c.124]. Ҳардуи ин калимаҳо ба ҳам тавъам буда, 

маънои муносибати инсонро ба пояҳои ахлоқ, арзишҳои маънавӣ ва 

тартиботи ҷамъиятӣ муайян мекунанд. 

Адаб аз оила ва одоби оиладорӣ оғоз гардида, марду зан бояд пеш 

аз ҳама боимон ва дорои одобу ахлоқи шоиста бошанд. Аҳмади Дониш 

дар баробари бузургии падарро дар оила таъкид намудан зани шоистаро 

неъмати бузург шуморида, ёвари беҳтарин дар роҳи эътиқоду дин 

медонад [43, c.254].   

Ҷалолуддини Румӣ таъкид менамояд:  

Аз Худо ҷӯем тавфиқи адаб, 

Беадаб маҳрум гашт аз лутфи раб. 
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Беадаб танҳо на худро дошт бад, 

Балки оташ дар ҳама офоқ зад. [13, с.56].  

Аз ҳамон рӯзе, ки ҷавонон оила барпо мекунанд, бояд аз хӯрдани 

чизҳои зарарнок парҳез намоянд, то ки фарзанди онҳо солим ба дунё 

ояд. Дар ин бора дар яке аз ҳадисҳои Расули Акрам Муҳаммад (с.а.в.) 

гуфта шудааст: «Луқмаи худро пок бидоред, ки фарзандон асари луқмаи 

шумоянд» [112, c. 143]  ва ё ба таври дигар «Саодатманд касест, ки 

саодати ӯ ҳанӯз дар батни модар поягузорӣ шавад ва бадбахт касест, ки 

бадбахтии ӯ аз давре, ки дар батни модар будааст, шурӯъ гардад».  

Аввалин рукне, ки аз тавлиди кӯдак иҷро мегардид ин гузоштани 

номи нек буда, он инъикоскунандаи асолати миллию фарҳанги миллат 

мебошад. Пири ҳакимони Машриқзамин Абӯалӣ ибни Сино дар китоби 

«Тадбири манзил» андешаҳояшро вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд 

баён карда, тавсия додааст, ки пеш аз ҳама ба кӯдак бояд номи нек 

гузошт [2, c.76].  

Дар ин бора Кайковус дар “Кобуснома”-и худ дар боби «Андар 

фарзанд парвардан ва оини он»  мефармояд: «Бидон, эй азизи ман, ки 

агар Худой туро писаре диҳад, аввал номи хуш бар вай неҳ, ки аз ҷумлаи 

ҳақҳои падарон яке ин аст. Дуввум он, ки ба доягони меҳрубон супор...» 

[103, с.93].  

Дар оила, тарбияи фарзанд аз хондани азон ба гӯши вай оғоз шуда, 

аллакай дар давраи гаҳворагии ӯ китоби муқаддаси Қуръон дар сари 

болини вай овезон меистод, ки ҳамеша мададгори фарзанди боимону 

арҷманд ба воя расидани вай гардад. Қуръони маҷид аз давраи туфулият 

то ба ахири умри ҳар як шахс рафиқи муътамади ҳаёти инсон гардида, 

дар ташаккули дунёи маънавии одам ва ахлоқи шоистаи ӯ роҳбалад аст.  

Аз рӯзҳои аввалини ҳаёти фарзанд муносибати тарафайни фарзанд 

ва падару модар аз рӯйи эҳтиром сурат мегирад, ки меҳру муҳаббат ва 
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самимияти оилавиро таъмин намуда, дараҷаи адаби шахсиятро муайян 

мекунад. Тарбияи ибтидоӣ дар оила зери сарпарастии падар, ки аз 

мувофиқи шариат роҳбару роҳбалади оила ба шумор рафта маҳз ӯ дар 

назди Оллоҳ, ҷамъият ва авлод дар тарбияи духтарон ва писарон 

ҷавобгар аст оғоз гардад ҳам [53, c.130], дар таълими ибтидоӣ мавқеи 

модар аз падар бештар буд.  

Ибтидои тарбияи кӯдак аз адаб оғоз мегардид, ки онро ахлоқ низ 

меноманд. Тарбияи ахлоқ аз синни хурдсолӣ дар оила оғоз мешавад. Дар 

ин бора Расули Акрам Муҳаммад (с.а.в.) фармудааст: «Ҳар фарзанд, ки 

таваллуд шавад, дар асли офаришин бар имони сириштӣ таваллуд 

шавад. Сипас, падару модар ё ӯро яҳудӣ ва ё насронӣ ва ё 

маҷусӣ гардонанд». Маҳз падару модар ба тарбияи одоб ё ахлоқи 

фарзанд замина гузошта, аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёти ӯ олами ҳастии ӯро 

ба меъёри тарбия медароранд.  

Фарзандон аз модар асрори забон ва сеҳри сухандониро аз бар 

мекунанд. Модар омӯзгори ҳаётии фарзанд аз нахуст қадамҳои ӯ буда, 

аввалин каломе, ки ба фарзандаш меомӯзад ин таъбири қуръонии 

«Бисмиллоҳу раҳмону раҳим» (Бо номи Худованди бахшояндаи 

меҳрубон) аст, ки ҳама гуна мусаҳҳафоти ҳаётии фарзанд аз аввал то ба 

охир айнан аз ҳамин калом оғоз мешавад. Каломи мазкур мададгори 

рафтори нек, пиндори нек ва гуфтори неки мардуми зардуштасоси 

муслимшуда буда, то ба имрӯз вирди забони ҳар як фарди мусулмон аст.  

Масъалаи таълиму тарбияи кӯдак дар оила ва таълимоти дини 

ислом аз ҷониби як қатор олимони рус, ки ба Осиёи Миёна омада буданд 

ба таври васеъ омӯхта шудааст. Бештари ин олимон дар ҷамъ намудани 

маълумотҳои таърихӣ, этнографӣ, ҷуғрофӣ ва бостоншиносӣ иштирок 

намудаанд. Гарчанде нуқтаи назари онҳо нисбат ба дида ва 

шунидаҳояшон танқидӣ ва яктарафа бошад ҳам, дар байни ин 
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маълумотҳо инъикоси анъана ва мақоми арзишҳои ислом дар ҳаёти 

мардуми ин сарзамин аҳамияти муҳим доранд. 

Бештар аз ҳама дар омӯзиши урфу одат, тарзи зист, анъана ва ҳаёти 

халқҳои сарзамини мо оилаи Наливкинҳо – Мария Владимировна ва 

Владимир Петрович саҳми босазо гузоштаанд. Онҳо забонҳои тоҷикӣ ва 

ӯзбекиро хуб аз худ намуда, оид ба ҳаёт ва ҷаҳонбинии халқҳои Осиёи 

Миёна асари муштараки «Очерк быта женщины оседлого туземного 

населения Ферганы» навиштаанд, ки дар омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни 

ҳаёти мардум беқиёс аст. Боби «Дин ва рӯҳониён»-и он ба мавқеи 

арзишҳои миллӣ дар мисоли арзишҳои ислом дар ҳаёти мардуми бумии 

Осиёи Миёна бахшида шудааст ва моҳияти сураҳои гуногуни Қуръонро 

кушода додааст.  

Аз рӯйи гуфти Наливкинҳо, дар оила мавқеи занҳо на камтар аз 

мардҳо буда, модар аз падар дида, ба кӯдакон зиёдтар пайванд буданд 

[77, c.59]. Мария Владимировна бо қисми зиёди оилаҳои маҳаллии 

Фарғона шинос шуда бо онҳо гуфтугӯ мекард ва аз ҳаёти онҳо воқиф 

буд. Мувофиқи навиштаҳои онҳо занҳои маҳаллӣ чаққон ва хушчақчақ 

буда [76, c.133], ҳар як сухани худро бо лутфу эҳтиром, масал ва мақолҳо, 

афсона ва латифаҳои завқбахш таҳким мебахшидаанд [76, c.136]. Ин 

нуктаро Вулфсон низ таъкид карда, ба побандии бачагон дар овони 

хурдсолӣ ба занҳо ишора кардааст [35, c.95]. 

Афсонаву ривоятҳо, достону корномаҳои қаҳрамонони халқҳои 

Осиёи Миёна асоси тарбияи маънавӣ ва миллии фарзандон дар оила ба 

шумор рафта, қадимтарини онҳо аз қабили «Авесто», «Калила ва 

Димна», «Дарахти Ассурик», «Ёдгори Зарерон», дертар Ҳадисҳои 

шариф, достонҳои «Шоҳнома», ҳикоятҳои пурмазмуни «Қобуснома»-и 

Унсурулмаолии Кайковус, «Баҳористон», «Пандномаи Анӯшервон» ва 

«Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ, як қатор асарҳои панду 
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ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ – «Футувватномаи султонӣ», «Анвори 

Суҳайлӣ», «Ахлоқи Мӯҳсинӣ» ва ғ.   мақоми арзандаи тарбиявӣ доштанд.  

Аз қадим пандномаҳои як қатор адибон равшанидиҳандаи дили 

мардум ва роҳбалади ахлоқии насли наврас ба шумор мерафт. Масалан, 

дар «Пандномаи Анӯшервон» чунин сатрҳоро мехонем: 

Биёмӯз пеша ту фарзандро, 

Ба ҷон бозхар ин накӯ пандро! 

Гузида бикун пеша аз пешаҳо, 

Дилатро барӣ кун аз андешаҳо!... [83, с.38]. 

Ёхуд Низомии Ганҷавӣ қайд кардааст:  

Надорад падар ҳеҷ боистатар, 

За фарзанди шоиста шойистатар! [78, с.31].  

Ҳоло дар давраи барҳаётии Муҳаммад Паёмбар мактаби омӯзиш, 

ҳифз ва таълим ва санҷиши дониши Қуръон ташкил карда шуда буд, ки 

дертар ба онҳо ҳадисшиносон низ шомил гардидаанд [94, c.289]. Ҳадисҳо 

мактаби ахлоқии аҳолии мусулмони Осиёи Миёна ба шумор рафта, 

мардум аз он ба ҳар як саволи худ ҷавоби саҳеҳ гирифта метавонистанд.  

Маҳз дар асоси ҳамин заминаи маънавии адабӣ ҷараёни тарбияи 

фарзанд аз ҷониби модар оғоз мегардид. Дар Осиёи Миёна аз замонҳои 

қадим модар мураббии асосии фарзанд аз давраи ширхорагӣ ба шумор 

рафта, дар Ҳадисҳои шарифи Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) «Модарон ба 

мисоли мактабанд» ва ё «Биҳишт зери қадами модарон аст» зан чун 

устоди ҳаёт ва тарбиятгар мавқеи сазоворро гирифтааст. 

Аз ҷониби дигар модар алфози аввалини кӯдаки хурдсолро ба 

қолаби забони гуфтугӯии халқ дароварда, ба фарзандаш тарзи дурусти 

талаффузи овоз ва калимаҳои забониро меомӯзад. Чун аз давраҳои 

қадим модар асосан бо тарбияи кӯдак машғул шуда, захираи луғавии ӯро 

ташаккул медод, мардуми Осиёи Миёна забони адабии худро «забони 
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модарӣ» ном мегиранд. Дар тарбияи хурдсолон методи асосии 

самарабахши модар боисрор ба такрор  кардан вазифадор кардани онҳо 

буда, бо ин восита донишҳои аввалини кӯдак оид ба муҳити атроф, забон 

ва урфу одат такмил ва тарвиҷ меёфт. Аввалҳо сурудаҳои «Авесто», баъд 

Қуръони Карим низ бо ҳамин метод ҳифз карда шуда, дар инкишофи 

нутқ, ташаккулёбии мантиқ ва васеъ гардидани доираи ҷаҳонбинии 

бачаҳо хизмат мекунанд. 

Муҳаққиқ И.Челик суханони мутаффакир ва муҳаддиси суриёӣ 

Ибни Ҷамоаро иқтибос овардааст, ки мегӯяд: «Азхудкунии дониш аз 

Қуръон оғоз гардида, донишомӯз бояд кӯшиш ба харҷ бидиҳад аввал 

онро хуб аз худ намояд, пас тафсири дигар илмҳоро низ аз рӯи Қуръон 

биомӯзад. Чунки Қуръон сарчашмаи ҳамаи илмҳо ва модари дониш, 

муҳимтарин аз муҳимтаринҳост» [119, c.31].  

Асоси тарбияи фарзанд дар оила аз омӯзиши яке аз арзишҳои 

муҳими миллӣ, Қуръон оғоз гардида ин анъана то ба имрӯз мақом ва 

манзалати худро гум накардааст. Тарбия аз руҷӯъ ба меҳнати ақлӣ ва 

ҷисмонӣ шурӯъ мешавад. Дар ҳама кору бори оила бачаҳо ёвари фаъоли 

калонсолон буда, бо фуруғи субҳ рӯзи меҳнатии худро оғоз мекарданд 

[15, c.44]. Онҳо дар ҳама кору бори рӯзгор, кишт, ҷамъоварии ҳосил, 

парвариши паррандаву ҳайвоноти хонагӣ ба калонсолон кӯмак 

расонида, нигоҳубини фарзандони аз худ хурдтарро низ бар ӯҳда 

доштанд. Ин меҳнати содиқонаи онҳо бо панду ҳикмат ва дуои хайри 

калонсолон сарфароз гардонида шуда, зарбулмасалу мақолҳои халқӣ низ 

васеъ истифода мешуданд. Ҳикмати зарбулмасалҳои «Ҳунар беҳ аз симу 

зар», «Аз бекор – Худо безор», «Аз мо ҳаракат аз Худо баракат, «Барои 

доништалаб то Бағдод як қадам роҳ аст», «Падар розӣ – Худо розӣ», 

«Хӯроки меҳнатӣ ширин мешавад», «Худситоӣ, машғулияти бекорчигӣ 



40 
 

аст» ва ғ. то ба имрӯз дар паҳлӯҳои гуногуни таълим ва тарбия истифода 

мешаванд.  

Дигар намуди сарфароз намудани бачаҳо афсонаҳо буд. Ин намуди 

адабиёт на танҳо санъати волои насрӣ аст, балки ривоятҳои панду 

ахлоқие мебошад, ки дорои функсияи тарбиявӣ аст. Ин гуна афсонаҳо ба 

тарбияи хислатҳои беҳтарин мусоидат намуда рафтори одоби инсонро 

ба қолаб меандозад. Дар шакли афсона гуфта шудани ривоятҳо дар 

шуури ҳоло ба пуррагӣ ташаккул наёфта ба осонӣ дарк карда мешуд. 

Хониши чунин таърихномаҳо тарзи рафтори шоистаро тарбия намуда, 

меҳру шафқат, имон ва бодиққатиро низ тарбия менамуд [49, c.135].  

Яке аз адибоне, ки аз чунин афсонаҳо васеъ истифода бурдааст, 

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ мебошад. Ӯ дар «Маснавии маънавӣ»-и худ 

чунин овардааст, ки боре арабҳо дар биёбон аз беобӣ ранҷ мекашиданд 

ва хатари марг ба онҳо таҳдид мекард. Вақте Муҳаммад, дар ин бора 

иттилоъ пайдо кард, зуд ба ёрӣ шитобид ва онҳоро аз марг наҷот дод. 

Ҷойи дигар кофиронро меҳмондорӣ кардани Расули акрам тасвир 

шудааст, ки он аз саховатмандию олиҳимматӣ ва раҳмдиливу 

меҳрубонии ӯ шаҳодат медиҳад. [13, с.8]. 

Дар оила қоидаҳои шариат мавқеи мустаҳкам дошта, қонун ва 

қоидаҳои шариат дар шуури ҳар як мусулмон чунон ҳам қавӣ ҷой 

гирифта буд, ки ҳатто корҳои майда-чуйдаи рӯзгор ҳам аз рӯйи ин низом 

иҷро мешуданд [77, c.42]. Дар ҳақиқат тамоми корҳое, ки дар оила ба 

анҷом расонида мешаванд, тартибу қоидаҳо, рӯзҳо ва вақти муайяни 

худро дошта, берун баромадан аз ин чорчӯба низ иҷрои тартиби 

муайянро талаб мекунад.  

Дар оила фарзанд нахуст аз рӯзҳои тавлиди худ бо ёрии модар 

алфози модарӣ ёд мекунад, бо шунидани аллаи модар бо мавзунияти 

оҳангу садоҳо ошно мегардад, зери роҳбаладии волидайн меҳнати 
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ҷисмонӣ ва ақлиро ба иҷро мерасонад ва аз ҳикматҳои Қуръони Карим 

сарфароз мешавад. Мувофиқи нигориши Н.П. Остроумов дар ҳаёти 

оилавӣ сартҳо бо беҳад фарзанддӯстии худ фарқ мекунанд ва навозиши 

худро ҳам ба духтарон ва ҳам ба писарони худ дареғ намедоранд. 

Ҳурмату эҳтироми калонсолонро онҳо албатта бо таҳсин эъзоз 

менамоянд [80, c.66].  

Аҳмади Дониш дар васияти худ ба фарзандонаш Абулкарам ва 

Асъад таъкид намудааст, ки дар давраи туфулият, то он даме, ки ӯро ба 

дабиристон барои таълим ва тарбия додаанд, дар хона ба ҳузури атфол 

пеши модар ба муколамаи абҷад ва тахтаи лавҳ вуқуфе ба хат ва хондани 

он дошт ва гоҳе дар мавзун сохтани калом ба қофия мепардохт [43, c.27]. 

Истеъдоди фитрии А.Дониш ва иштиёқи баланди ӯ аз хурдсолӣ аз 

дигарон фарқ мекард ва модар низ дар ҳавасманд кардани ӯ ва дигар 

фарзандон дар таълим ва тарбия дар оила мавқеи баланд доштааст. 

Садриддин Айнӣ низ дар назди падар хондан ва ҳисоби абҷадро 

омӯхтааст, ки дар ин бора дар «Мактаби кӯҳна»-и худ менависад, ки 

падар аз орзуи ёд додани ҳисоби абҷад наистодааст ва ҳар шом то 

хуфтан бо ӯ машғулӣ мекардааст [6, c.53]. Аз рӯйи ақидаи мусулмонӣ 

айнан падарон вазифаи мушаррафи тарбия кардани писаронро бар ӯҳда 

дошта, бояд хондан, навиштан, ҳисоб карданро ёд диҳанд ва ба обутоби 

ҷисмонии онҳо аҳамият зоҳир намоянд. 

Нависанда ва тарҷумон Э.С.Вулфсон, ки мушоҳидаҳои худро дар 

бораи кишвари Туркистон дар китобаш «Сартҳо чӣ гуна зиндагонӣ 

мекунанд» ҷамъ овардааст, қайд мекунад, ки чун кӯдак ба сухан дарояд 

падару модар дарҳол бо қоидаҳои дин ва дуоҳои зарурӣ ӯро шинос 

мекунанд ва баъд қоидаҳои ҳурмату эҳтиромро ёд медиҳанд, аз ҷумлаи 

бо меҳмонон салом кардан, ба шириниҳо даст назадан ва ғ. [35, c.97].  
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Ба воситаи бозиҳои гуногуни серҳаракат, қувваозмоӣ дар гӯштӣ, 

чавгонбозӣ, аспдавонӣ писарбачаҳо бисёртар худро ҷисмонан обутоб 

дода, ба сармоҳои зимистони кӯҳсор тоб меоварданд. Яке аз олимони 

рус Н.А.Кисляков бозиҳои бачагонро аз қабили чилликбозӣ, 

рустшавакон, пиёдаву савора ва ғ. номбар кардааст, ки байни тоҷикон 

маъмул буд [58, c.59].  

Олими рус П.И. Пашино қайд мекунад, ки духтарон аз синни 

ҳаштсолагӣ аввал дар хона савод меомӯзанд, баъд назди зани имом сабақ 

мегиранд. Баъд аз таҳсил духтарон дарздӯзӣ мекунанд. Писарбачаҳо 

агар ба табақаи ҳунармандон тааллуқ дошта бошанд ва ҳунари падару 

модарро аз худ карда тавонанд, онро ёд мегиранд [84, c.170]. 

Ҳамин тавр, оила ба тарбияи имони фарзандон замина гузошта, 

дар баробари дар онҳо ташаккул додани ҳисси боварӣ ба ягонагии 

офаридгор, ба китоби муқаддаси Қуръон, ба ростқавлӣ, некӣ, саховат, 

ҳурмати падару модар ва дигар кирдори нек, ҳидоят менамояд, ки ин 

ҳама ҷузъҳои таркибии арзишҳои миллиро ташкил медиҳанд. Гуфтан 

мумкин аст, ки воқеан ҳам оила дар ташаккули шахсияти фарзандон аз 

хурдсолӣ мавқеи баланд дошта, дар ташаккул додани ҷаҳонбинии 

бачаҳо, тарбия кардани онҳо ба риояи тартибу интизом, омӯзонидани 

онҳо ба иҷро кардани урфу одатҳо ва анъанаҳои миллӣ, дар баланд 

бардоштани пояи маънавии онон, бедор намудани ҳисси эъзози 

арзишҳои миллӣ мавқеи баланд дошт ва дорад. 

Мактаб –  ҷойи омӯзиши хату савод ва асосҳои дониш. Мактаб чун 

восита, саҳна ва маскани мақбултарин дар роҳи ташаккули симо ва 

қиёфаи маънавии фарзанд ва авлод беҳтарин аз кашфиёти инсоният ба 

шумор меравад, ки тавассути он олами одамӣ мазмун ва моҳияти худро 

бошуурона роҳандозӣ менамояд. Дар мазмуни арзишҳои миллии 
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мардуми Осиёи Миёна дар баробари зарурияти таълиму тарбия ба 

мактаб ва мақоми он эътибори хос зоҳир мешавад.  

Дар мактабу мадрасаҳои миллӣ дарс муқаддас ба шумор рафта, 

риояи талаб ва қоидаҳои он хеле муҳим аст. Марҳилаи аввалини дарси 

савод аз омӯзиши ҳарфҳои алифбои арабӣ оғоз мешуд. Намунаи 

беҳтарини таълими савод дар мактабҳои мусулмонӣ «Муфрадот» буд. 

Ин китоб намунаи ҳусни беҳтарини хат дар шакли порчаҳои назмии 

форсӣ буда, онро аз баъзе ҷиҳатҳо ба дафтари ҳусни хат низ монанд 

мекунанд.  

Аввалин китоби ҳусни хати «Муфрадот» дар асри XVII дар 

ҳудудҳои заминҳои Эрон ва Туркия пайдо шудааст. Мувофиқи баъзе 

сарчашмаҳо, он бори аввал дар давраи ҳукмронии сулолаи Темуриён ва 

Сафавиён тартиб дода шуда, намунаҳои ҳусни хати куллиёти олим ва 

шоири форсизабон Авҳадуддин Алӣ ибни Маҳмуд Анвариро дар бар 

мегирифт.  

Муаллифи китоби «Муфрадот», ки дар мактабҳои Осиёи Миёна 

омӯхта мешуд, асосгузори адабиёти классикии ӯзбек Алишер Навоӣ ва 

хаттоти машҳур Миралии Ҳиротӣ буданд. Дар аввал ин китоб аз ҷониби 

хаттотони дигар нусхабардорӣ карда шуда, дар мактабҳо истифода 

бурда шудааст. Дертар соли 1900 ин китобро В.М.Алиев дар 

литографияи хусусии худ чоп карда, дар мактабҳои усули нав ба таври 

васеъ истифода кардааст. Нусхаи ӯзбекии китоби «Муфрадот» ба 

Саидсалоҳиддинхоҷа ибни Оловидинхоҷа бо тахаллуси Пир тааллуқ 

дошт, ки дар литографияи Ғулом Ҳасан Орифҷонов дар шаҳри Тошканд 

чоп шудааст.  

Намунаи дигар, ки дар баъе мактабҳо истифода мегардид, китоби 

«Адабал муфрадот»-и Имом ал Бухорӣ буда, дар он 1300 Ҳадиси шариф 

дар мавзӯъҳои гуногун гирд оварда шуда буд. Ин китоб ба мавзӯи 
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таълиму тарбия, ҳусни хат, одоби суханварӣ, муносибатҳои оилавӣ 

бахшида шуда, дар мактабҳои мусулмонӣ аз он дарси адаб низ 

меомӯхтанд. Омӯзиши бештари ин асар дар мадрасаҳо ба роҳ монда 

шуда буд. 

Ҷараёни азхудкунии ҳарфҳои алифбои форсӣ ё сабақ аз рӯи 

«Муфрадот» дар мактабҳои кӯҳна марҳила ба марҳила мегузашт. 

Марҳилаи аввал «ҳаракат» ном дошт. Барои ин муаллим аввал ҳарфро 

худаш дар тахтача навишта ба шогирд бозмегардонд, ки навиштани 

онро машқ кунад. Ҳамвора тарзи талаффузи онро бо овози баланд гуфта, 

хоҳиш мекард, ки шогирд такрор кунад. Дар ҷараёни дарс низ бо 

ҳамроҳии шогирдон баланд-баланд талаффуз кардани ҳарфҳоро ҳар рӯз 

такрор мекард. Ин марҳилаи аввалини таълими савод аз се-чор моҳ то як 

сол давом мекард. Азхудшавии ҳарфҳо ба дараҷаи лаёқати бачаҳо ва 

усули таълими устод низ вобаста буд.  

Марҳилаи дуюм «ҳиҷохонӣ» буда, дар ин давра навиштани 

ҳарфҳои алоҳида оғоз мешуд. Баъди ба охир расидани тарзи алоҳида ва 

ҳамҷояи навиштани ҳарфҳо, аз марҳилаи «муфрадот» ба «мураккабот» 

мегузаштанд. Ҳамаи марҳилаҳои таълими хату савод бо байтҳои 

ҷудогона таҳким дода мешуданд. Ин гуна байтҳо баъзан аз як сатр, 

баъзан аз ду сатр иборат буданд: 

Чун фароғат зи муфрадот омад,  

Вақти машқи мураккабот омад.  

Марҳилаи «мураккабот» навишти ҳамҷояи ҳарфҳоро талаб мекард. 

Ҳарфҳо ба ҳамдигар ҷаранг андохта шуда, ҳиҷоҳо тартиб дода мешуданд 

ва аз ин ҳиҷоҳо калимаҳо тартиб дода мешуданд. Сипас навиштани 

калима, ибора ва ҷумла омӯхта мешуд.  

Сабақ аз рӯйи китоби «Муфрадот» бо марҳилаи «муқаттаот», яъне 

навиштани қитъаҳо, манзумаҳои сабуквазну кӯтоҳ ба охир мерасид. Дар 
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ин марҳила машқи навишти байтҳо, рубоӣ ва қитъаҳо, ҳамчунин дуо ва 

мактубҳо омӯхта мешуд.  

Гар ту хостӣ ҳусни хат ҷӯйӣ, 

Ҷӯй шеър, ки муқаттаот омад. 

Дар ин давра бачаҳо навиштани дуоҳои гуногун ва мактубҳоро 

машқ мекарданд. Беҳтарин намунаи хат дар навиштани «Дуои салом», 

мактубҳои «Ба падари фазилатпаноҳ», «Ба модари мӯнису мушфиқ» 

санҷида мешуд. Ҳамчунин навиштани байтҳои машҳур аз назми 

намояндагони адабиёти мумтози машқ карда мешуд. Бо ҳамин саводи 

таълим ва дарси «Муфрадот» ба охир мерасид ва онҳое, ки муфрадотро 

тамом карда, хату савод бароварда буданд, ба ҳисоби бачаҳои босавод 

даромада, машқи хаттотӣ мекарданд. 

Аз шарҳи се марҳилаи хату савод дида мешавад, ки ҷараёни таълим 

чӣ тавр бо арзишҳои арҷманди миллӣ пайваста ривоҷ меёфтанд. Аз 

тариқи машқи хату савод дар шуури шогирдон эҳсоси эҳтирому 

арҷгузорӣ ба одобу ахлоқи миллӣ, ба волидайн парвариш карда мешуд.  

Дар ҷараёни таълими савод, ҳамчунин омӯзиши абҷад ба роҳ монда 

шуда буд. Абҷад ифодаи рақамии ҳарфҳо буда, онро «хати сеҳрнок» низ 

меномиданд. Он ҷадвали алоҳидаи худро дошта, ҳар як ҳарф бо рақам 

ифода мешуд, ки рақамҳои аз 1 то 1000-ро дар бар мегирифт. Барои 

осонии кор ҳарфҳо ба 8 калима ҷудо карда шуда буданд: абҷад (4 ҳарф), 

ҳавваз (3 ҳарф), ҳуттӣ (3 ҳарф), қаламон (4 ҳарф), саъфас (4 ҳарф), 

қарашот (4 ҳарф), саъхаз (3 ҳарф) ва дазиғ (3 ҳарф).  

Ҳисоби абҷад фикрронии мантиқиро талаб мекард ва дараҷаи 

азхудшавии он ба фаъолият ва маҳорати шахсии мактаббачагон ва усули 

фаҳмонидани муаллим вобаста буд.   

Дар мактаб танҳо хондани ифодаи рақамии ҳарфҳо омӯхта шуда, 

фанни мазкур дар мадрасаҳо васеътар омӯзонида мешуд. Онро дар 
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навиштани таърих, дарёфти маънои Қуръон, ёфтани маъно аз байтҳо 

васеъ истифода мебурданд. Истифодаи абҷад дар дохили байтҳо, 

маҳорати баландро талаб мекард. Аксари шоирони машҳур аз ҳисоби 

абҷад хабар дошта, соли таваллуд ва ё санаи таърихии муҳимро бо он 

дар байтҳояшон ифода мекарданд.  

Дарси каломи шариф дар мактабҳо манзалати хос дошт. Кӯдакон 

аз хурдсолӣ бо ёрии он ба сайқал додани донишу маърифати шахсӣ, 

тарбияи ақлӣ ва ҷисмонии худ кӯшиш ба харҷ медоданд. Дар чунин 

дарсҳо шогирдон ба азхуд кардани маъно ва мундариҷаи каломи шариф, 

кушода додани моҳияти баъзе сура ва оятҳои он машғул мешуданд. 

Барои тасдиқи фикр аз Ҳадисҳои Шариф ҳикоятҳо оварда мешуд, ки 

омӯзиши каломро барои бачаҳо осонтар карда, шавқу завқи онҳоро 

бедор мекард. Нақли муаллим дар бораи моҳияти ин китоб дар зиндагӣ, 

ёфтани ҷавобҳо ба саволҳои гуногуни ҳаётӣ аз он, қонун ва қоидаҳои 

гуногуни шариат, асосҳои ахлоқии рафтори инсон аз забон ба забон 

гузашта, дар оила ва бо иштироки бобою момо низ муҳокима мегардид. 

Айнан ҳамин майли муҳассилин аз давраҳои қадим имконият додааст, ки 

Ҳадисҳои Шариф ва ривояту ҳикоятҳо дар бораи пешвои дини муқаддас 

то ба рӯзҳои мо низ расида, байни халқи мусулмон машҳур гардад ва 

арзиши маърифатии дини исломро воло гардонад.  

Барои осон шудани омӯзиши каломи шариф онро ба 7 манзил 

тақсим кардаанд, ки бо номи «Ҳафтяк» дар мактабҳо омӯхта мешуд. 

Барои он, ки дар давоми моҳ, ҳар рӯз ин китоб мавриди хониш қарор 

ёбад, он ба 30 ҷузъ тақсим карда шуда буд.  

Усули дарсгузаронӣ аз он иборат буд, ки оятҳо аз содда ба мушкил 

оҳиста-оҳиста аз худ карда мешуданд. Ояти азхудшаванда ба ҳиҷоҳо 

ҷудо карда шуда, дар давоми дарс баланд-баланд қироат мегардид. Рӯзи 

дигар муаллим аз ёд шудани онро аз ҳар як бача месанҷид. Агар оят аз 
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худ шуда бошад, ба омӯзиши ояти дигар мегузаштанд. Дарси хониш то 

ба охири сол ҳамин тавр давом карда, охирин сабақи азхудшавандаи 

китоби «Ҳафтяк» сураи «Оламнашраҳ», ки 8 оятро дар бар мегирифт дар 

охири соли таҳсил омӯхта мешуд [88, c.258]. Дар рӯзи ба охир расидани 

омӯзиши «Ҳафтяк» бо сарварии муаллим (имом, домулло, халифа, 

бибиотун, бибихалифа) ҷашни тантанавии итмоми хониши «Ҳафтяк» 

гузаронида мешуд, ки онро Ҳафтякфуророн низ меномиданд. Аз ҳамон 

рӯз эътиборан дараҷаи дониши мактабхон як зина баланд шуда, якчанд 

рӯз аз сабақ озод карда мешуд.  

Чун мактабхон бо ёрии китоби «Ҳафтяк» аллакай бо чанд сура ва 

оятҳо шинос шуд, метавонист ба қироати пурраи китоби калом гузарад 

ва таҳсилро идома диҳад. Идомаи омӯзиши каломи шариф дар аксар 

мактабҳои Аморати Бухоро аз рӯйи «Чаҳоркитоб»-и Шарофуддини 

Бухорӣ мегузашт [18, c.109].  

«Чаҳоркитоб» асоси каломи муқаддасро ташкил карда, дар бораи 

низому рафтори мусулмонон аз рӯи Қуръон ва Ҳадисҳои шариф сухан 

мекард. Китоб аз 4 рисолаи алоҳида («Номи Ҳақ», «Бидон», 

«Қоланнабӣ», «Панднома») мураттаб шуда, қисме манзум ва қисме 

мансур аст. Он бо забони тоҷикӣ иншо шуда, аз рӯйи ривоятҳо 

мураттиби он Хоҷа Юсуфи Самарқандӣ мебошад. 

Дар мактабҳо бо поён ёфтани омӯзиши каломи шариф, зинаи 

дуюми хониш – осори шахсони маъруфи аҳли эҷод оғоз мегардид. Дар ин 

зина бештар ба дарси адаб ва меъёрҳои ахлоқ эътибор дода мешуд. Маҳз 

ҳамин зина дар рушди худшиносии ҷавонон дар руҳи арзишҳои миллӣ 

нақши босазо дорад. Чунки акнун шогирдони соҳибсавод осори 

омӯхташавандаро бошуурона ва дарки амиқ, бо забони модарии худ 

азхуд мекарданд. Гузашта аз ин, ба забони модарӣ дарёфт кардани 

асолати адаб ва меъёрҳои ахлоқ баро қавитар ва мустаҳкам ҷой ёфтани 
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унсурҳои одобу ахлоқ дар ниҳоди шахс заминаи гуворо фароҳам 

меовард.  

Ахлоқ маҷмӯи амалҳои инсон нисбат ба оила, ҷамъият ва одамон 

буда, ин одоби инсонӣ дар каломи шариф низ чун масъалаи асосӣ 

баррасӣ шудааст. Ҳамаи воқеаҳо, ривоят ва ҳикоёти тасвиршудаи он, 

мақсади муайян дошта, дар назди ҷамъият ва аъзоён иҷрои вазифаеро 

мегузорад. Ҳамаи онҳо, ки асоси каломи шарифро ташкил медиҳанд, 

барои он оварда шудаанд, ки одам аз онҳо чизеро омӯзад, сабақе гирад 

ва барои худ хулоса барорад [73, c.119].  

Мувофиқи он агар ҳамаи он паёмҳои ахлоқие, ки аз ҷониби ҳақ ба 

ҳар як банда фиристода мешавад, бо кори нек тақдир карда шавад, он 

шахс сазовори мукофоти амал мегарданд. Дар каломи шариф бо роҳи 

рост амал кардан ва худро тарбия намудан исботи худро дар сураи 

«Аъроф» (Баландиҳо), ояти 198. Мебинем: «Афвро пеша кун ва ба некӣ 

фармон деҳ ва аз ҷоҳилият рӯй гардон» [61, c.323]. Ин қабил дастурҳо дар 

Қуръони карим бисёр буда, ҳар яки он барои ислоҳ ва тарбияи одам 

бахшида шудааст. 

Ҷиҳатҳои ҷолиби таълимоти дини ислом бештар дар он зоҳир 

мешавад, ки дар он даъват мешавад, то одамон ба ҳамдигар бо меҳру 

оқибат назар кунанд, гуноҳи ҳамдигарро бахшида тавонанд ва бо сабру 

қаноат бошанд, ростгӯию покизакорӣ, парҳезгарӣ аз корҳо бад ва 

садоқат рукнҳои асосии он буда, аз бухлу ҳусуд ва кибру ғурур 

канораҷӯиро талқин менамояд. Тамоми умри одамӣ ба некӣ ва бадӣ 

тақсим карда шуда, ба ҳамдигар меҳрубон будани одамон, аз корҳои 

носазо канораҷӯӣ намудан талқин мешавад. Таҳкими ин суханҳоро дар 

рисолаи «Фиҳи мо фиҳи»-и Ҷалолуддини Румӣ мебинем: «Ҳамаи ахлоқи 

бад – аз зулму кину ҳасаду ҳирсу бераҳмӣ ва кибр – чун дар туст, 

намеранҷӣ; чун онро дар дигаре мебинӣ, мерамӣ ва меранҷӣ» [13, c.159].  
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Тавре таъкид кардем, меъёрҳои асосии одоб ва ё ахлоқ аз рӯйи 

шариат, асоси дарси мактабиро ташкил карда, он бо Ҳадисҳои шариф ва 

асарҳои панду ахлоқии намояндагони адабиёти мумтоз таҳким бахшида 

мешуд. Дар ин дарс пеш аз ҳама, баъзе қоидаҳои асосии шариат шарҳ 

дода шуда, нуктаҳои асосии одобу рафтори шахсӣ шарҳ дода мешуданд. 

Дар ҷараёни дарс порчаҳо аз ин гуна асарҳои панду ахлоқӣ хонда шуда, 

маънидод мешуданд. Қисме барои азёд вазифа дода мешуданд. Ҳар як 

нуктаи тарбиявии ин асарҳои панду ахлоқӣ бо ҳадисҳои шариф муқоиса 

карда шуда, хулосаи зарурӣ бароварда мешуд.  

Бештар аз ҳама панду ҳикматҳои Унсурулмаолии Кайковус мисол 

оварда мешуд, ки ба омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарҳои гуногун 

диққати зиёд додаааст. Аз ҷумла ӯ фармудааст: «Пас, агар хирад дорӣ, бо 

хирад ҳунар омӯз, ки хирад бе ҳунар чун тане бошад бе ҷома ва шахсе 

бувад бе сурат...». Ва ё аз Низомии Ганҷавӣ бисёр мехонданд ва ёд 

мекарданд. Шоир аз ростӣ сухан зиёд мегӯяд, дурӯғро фасод мешуморад, 

аз қадри инсон, некномӣ, хулқу одоби ҳамида, покиву ҷуду карам, 

адолату дод, аҳду вафою, дидори дӯст, қимат шуморидани зиндагонӣ 

андеша меронад. Аз ҷумла ӯ панд медиҳад: 

Ҳунар омӯз, к-аз ҳунармандӣ, 

Даркушоӣ кунӣ, на дарбандӣ. [78, с.5].  

Ҳамчунин як қатор китобҳои панду ахлоқии дигар, аз ҷумлаи 

«Дурр-ул-аҷоиб», «Ҳидояи шариф», «Адаб-ул-мутааллимин» ба тарбияи 

ахлоқии муҳассилин бахшида шуда буданд.  

Азбаски фарзандони мардуми Осиёи Марказӣ ба таври муттасил аз 

хурдсолӣ ҳам дар оила ва ҳам дар мактаб дар руҳияи худоҷӯӣ, муҳаббат 

ба оила ва ҷамъият, аз сидқи дил меҳнат кардан, камтарию парҳезкорӣ 

тарбия меёфтанд, кулли аҳолии ин сарзамин бо одобу ахлоқи ҳамидаи 

худ диққати сайёҳон ва миссионерони русро низ ҷалб кардааст. Аз ҷумла, 
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таърихнигори рус Н.П. Остроумов тавсиф додааст, ки мактаби 

мусулмонӣ муҳассилинро пеша аз ҳама ба риояи одоб даъват мекунад, ки 

ҳурмату эҳтиром асоси он аст. Бачаҳо худро идора карда метавонанд ва 

обрӯи омӯзгор низ дар кори тарбия баланд аст. Онҳо дар ҳама маврид 

ботартибанд ва ҳатто аз шириниҳо низ даст кашида метавонанд, ки бо 

ин хислати худ аз мактаббачаҳои рус дар пояи баланд меистанд [80, 

c.258].     

Меъёрҳои ахлоқ аз рӯи қонунҳои шариат аз ҷониби мӯҳтасибон, 

раис ё қӯрбошиён назорат карда мешуд. Мӯҳтасиб дар кӯчаву бозорҳо 

гашту гузор карда, вайрон нашудани қонун ва қоидаҳои шариатро 

назорат мекард. Аз ҷумла онҳо ҳафтае як маротиба ба мактаб низ 

даромада, аз вазъияти мактабҳо ва муҳассилини он хабар мегирифт ва 

мактаббачагонро ба ахлоқи шоиста ва ҳушёрӣ даъват менамуд [80, c.60].   

Асоси ахлоқии дини исломро ҳамчунин як қатор асарҳои панду 

ахлоқии намояндагони адабиёти классикӣ таҳким бахшидаанд, ки ин 

асарҳо дар мактабҳо бо майли том азхуд карда мешуданд ва то ба имрӯз 

асоси таълиму тарбияро ташкил медиҳад. Ба ҷумлаи чунин асарҳо 

«Ахлоқи Мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Қобуснома»-и 

Унсурулмаолии Кайковус, «Панднома» ва «Футувватнома»-и 

Фаридуддини Аттор, «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ ва ғ. 

мисол овардан мумкин аст. 

Баъди баровардани хату савод дар мактабҳои ибтидоӣ, давраи 

дуюми хониш оғоз мегардид, ки дар ин давра аллакай бачаҳо хонда 

маънидод кардани матнҳои калонро хуб медонистанд. Аз ҳамин марҳила 

омӯзиши асарҳои панду ахлоқии ниёгон оғоз мегардид. 

Хониш ва азхудкунии осори адибон, яке аз зинаҳои муҳими тадрис 

дар мактабҳо буда, марҳилаи охирини таҳсилро дар бар мегирифт. 

Мувофиқи дараҷаи азхудкунии муҳассилин дар мактаб ин фан аз якчанд 
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моҳ, то якчанд сол давом карда, асарҳои адибони машҳур омӯха таҳлил 

карда мешуданд. Ба ҷумлаи асарҳои назмӣ куллиёти ғазалҳои Ҳофиз ва 

«Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдӣ, куллиёти назми Бедил мавриди омӯзиш 

қарор мегирифт. Шоири маорифпарвар Фурқат дар ёдномаи худ 

менависад, ки ман аввал «Мантиқуттайр»-ро дар шаш моҳ аз худ намуда, 

баъд ба хондани ғазалҳои Хоҷа Ҳофиз оғоз намудам ва ба мисли булбул 

аз боғи маъонӣ баҳра бардоштам. Сипас ба Бедил гузаштам ва осори ӯро 

дар панҷ моҳ аз худ карда шудам. Пас аз нӯҳсолагии худ ман бо забони 

туркӣ ба омӯзиши Мир Алишер Навоӣ оғоз намудам [80, c.252].   

Дар қисми зиёди мактабҳо зиёдтар омӯзиши «Мантиқуттайр»-и 

Фаридуддини Аттор ба роҳ монда шуда буд. Баъди он девони ғазалҳои 

Ҳофиз ва дертар Бедил аз худ мешуданд.  

Фаридуддини Аттор бинобар асарҳои панду ахлоқии худ дар байни 

аҳли адаб шӯҳрати зиёде дошта, «Панднома», «Футувватнома», 

маснавиҳои «Мантиқуттайр», «Илоҳинома», «Мусибатнома», 

«Асрорнома», «Хусравнома»-и ӯ панду андарз ва андешаҳои волои 

ахлоқии ӯро дар бар гирифтаанд. Ситоиши илму дониш дар онҳо паёми 

аввалиндараҷаи ахлоқиро дар бар гирифта аз ҷумла мефармояд: 

Касе, к-ӯро чароғи донише нест, 

Яқин донам, ки дар осойише нест. [104, c.12]. 

Хоҷа Шамсиддин Муҳаммад ибни Баҳоуддини Шерозӣ, ки бо номи 

Хоҷа Ҳофиз машҳур аст, пеш аз он ки тахаллуси худро маъруф гардонад 

тамоми Қуръонро ҳифз карда, бо 14 навъ тиловат кардани онро аз бар 

карда буд. Ғазалҳои Ҳофиз ба шарҳи мазмуни ояту сураҳои Қуръони  

азимушаън ва Ҳадисҳои шариф бахшида шуда, ба таълиму тарбияи 

ҷавонон дар рӯҳи арзишҳои миллӣ аҳамияти хос доранд. Номи Ҳофиз 

ҳамчун офарандаи ғазалҳои дилангез ҳанӯз аз давраи барҳаёт буданаш 

маълуму машҳур шуда , ба зудӣ вирди забони мардум гардида буданд. 
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Ашъори Ҳофиз аз тараннуми ишқу муҳаббати пок сар карда, то дӯстиву 

рафоқат, ростақвливу саховат, тинати пок ва манзараҳои дилангези 

табиатро дар бар мегиранд. Дар байни ғазалҳои равони ӯ тараннуми 

дӯст ва дӯстиро бисёр дучор меоем: 

Донӣ, ки чист давлат? – Дидори ёр дидан, 

Дар кӯи ӯ гадоӣ бар хусравӣ гузидан. 

Аз ҷон тамаъ буридан осон бувад, валекин, 

Аз дӯстони ҷонӣ мушкил тавон буридан. [118, с.89].  

Намояндаи дигари адабиёт, ки бештар асарҳояшро мавриди 

ҳифозат дар мактабҳо қарор медоданд, Бедил аст. Дар назми ӯ тариқати 

суфия бо фалсафаи исломӣ даромехта, ҷаҳони тахайулоти ӯро васеъ 

кардаанд ва моҳияти илму донишро баланд бардоштаанд. Пешравии ӯ аз 

он иборат буд, ки ӯ қудрати инсониро бо қудрати илму дониш дар 

ҳамҷоягӣ тарвиҷ дода, ба такмили ҷаҳонбинӣ ҳидоят мекард, ки дар он 

идеяи инсони ҳамаҷониба ташаккулёфта тарғиб шудааст. Дар назми ӯ 

масъалаҳои одобу рафтор, ҳусни тафоҳум нисбат ба дину ақидаҳои 

дигар, инсон ва хислатҳои неки инсонӣ, сулҳу осоиш мавқеи муҳимро 

сазовор буда, аз ин сабаб дар байни намояндагони имлу адаб шӯҳрати 

беандоза пайдо карда буд. Барои омӯзиши осори Бедил дар Осиёи 

Марказӣ, Эрон, Ҳиндустон ва Афғонистон мактабҳои «Бедилхонӣ» 

созмон дода шуда, бештар дар Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд, Истравшан, 

Кобул, Ҳирот ва Балх «Бедилхонӣ» ва «Бедилшиносӣ» маъруфият пайдо 

карда буд. Кулли ашъори ӯ, ки зиёда аз 72 ҳазор байтро ташкил медиҳад, 

дар «Куллиёт»-и ҷой гирифтааст. 

Аз баҳористони маънавии Саъдӣ Шерозӣ, ки пур аз ҳикмат ва 

ақидаҳои панду ахлоқианд, тамоми аҳли зиёи мамлакатҳои форсидони 

ҷаҳон то ба имрӯз баҳра мебардоранд. «Гулистон» ва «Бӯстон»-и ӯ 

китоби рӯимизии ҳар як оилаи фарҳехтарешаи Осиёи Миёна буд. Саъдӣ 
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Шерозӣ, ки дар оилаи арбоби дин тарбия ёфта, дониши фаровони худро 

ба масъалаи тарбияи ахлоқи мусулмонӣ бахшида, ҳикоятҳои дилчаспи 

худро бо воқеаҳои ҳаётӣ таҳким бахшидааст. Хондани ин гуна ҳикоятҳо 

барои муҳассилин осон ва шавқовар буда, онро бо майли том дар 

мактабу мадорисҳо мехонданд ва байтҳои андешаомезашроо ёд 

мекарданд, ки то ба имрӯз ин анъана пойдор мондааст. Масалан, 

ҳикояте аз ӯ омадааст: “Ду амирзода дар Миср буданд. Яке илм омӯхту 

дигаре мол андӯхт. Оқибатулумр он яке алломаи аср гашт ва ин яке азизи 

Миср шуд. Пас ин тавонгар ба чашми ҳақорат дар фақеҳ назар кардӣ ва 

гуфтӣ: 

– Ман ба салтанат расидам ва ин ҳамчунон дар масканат 

бимондааст.  

Гуфт: 

– Эй бародар, шукри неъмати борӣ азза исмаҳу ҳамчунон 

афзунтар аст бар ман, ки мероси пайғамбарон ёфтам, яъне илм ва туро 

мероси Фиръавну Ҳомон расид, яъне мулки Миср. 

Ман он мӯрам, ки дар поям бимоланд, 

На занбӯрам, ки аз дастам биноланд. 

Куҷо худ шукри ин неъмат гузорам,  

Ки зӯри мардумозорӣ надорам. [95, с.123].  

Адибони мазкур дар дилу дидаи мардуми машриқзамини порсигӯ 

ҷо гирифта, омӯзиши онҳо ба ҳар як марди соҳибмаърифат ва донишҷӯ 

шараф ҳисоб мешуд, чун решаҳои худшиносӣ ва худогоҳии шахсро дар 

пояи арзишҳои миллӣ нумӯъ мебахшиданд. Руҷӯъ ба назм ва шеърхонӣ 

аз замонҳои қадим ба анъанаи халқҳои Осиёи Миёна даромада, ягон 

маҳфиле набуд, ки бе хониши назми адибон анҷом ёбад. Дар ин бора 

В.П.Наливкин менависад, ки мардҳо аз табақаҳои гуногуни ҷамъиятӣ 

шомгоҳон ҷамъ омада, суруд мехонданд, аз муждаҳои нав хабар 
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медоданд ва бо овози баланд асарҳои муаллифони гуногунро қироат 

менамуданд. Ин буд, ки аҳолии сарт, гарчанде ҳама олим ва ё китобхон 

набуданд, дараҷаи ҷаҳонбиниашон якхела буда, ҳусни тафоҳуми онҳо 

дар дараҷаи баланд буд [77, c.26].  

Назми машҳури адибони мавриди омӯзиш қароргирифта, ҳамчунин 

арзишҳои дини исломро дар худ таҷассум намуда, урфу одат ва 

анъанаҳои миллиро таҳким бахшидаанд. Дар ин бора олими рус 

М.Достоевский соли 1917 навиштааст: «Адабиёт дар Шарқ бо дин 

алоқамандии қавӣ дорад. Назм қисми муҳими адабиёт буда, дар давраи 

муосир комилан ҳуввияти миллии худро гум кардааст ва агар зарурати 

ифода кардани тобишҳои халқии он пеш ояд, танҳо дар соҳаи дин 

имконпазир аст» [44, c.55].   

Шавқу ҳаваси беандозаи мардуми Осиёи Миёна нисбат ба адабиёт 

ва ба воситаи асарҳои баландмазмуни бадеӣ арҷгузории онҳо ба дин аз 

назари олимон ва саёҳони рус дур намондааст. Дар қисми зиёди 

ёдномаҳои олимони рус ва хориҷӣ дар бораи бо ҳам омехта гардидани 

арзишҳои исломӣ ва назм, ҳамчунин ба идеали ҳаёти ҷамъиятӣ табдил 

ёфтани ин равия сухан рафтааст. Баъди пурра шиносоӣ пайдо кардан ва 

таҳлили жарфи ҳаёт ва ҷамъияти мусулмонии Осиёи Миёна В.Наливкин 

тазаккур медиҳад, ки дар арафаи ба Россия ҳамроҳ карда шудани ин 

сарзамин сартҳо дар мақоми волои ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ қарор доштанд 

[77, c.39].  

Олим ва кишваршиноси рус, ки барои баъзе ақидаҳои бебоконааш 

оид ба ҳаёти ҷамъиятии кишвари Туркистон дертар аз Туркистон ба 

Россия баргардонида фиристода шуда буд [55, c.38],  хулоса кардааст, ки 

таъсири дин ба халқ чунон ҳам баланд аст, ки садсолаҳои дигар лозим 

меояд, ки онро решакан намоем, чунки фоиз маълумоте ки шаҳрвандон 

мегиранд, маҳз ба рӯҳониён вобаста аст [84, c.165].  
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Ҳамин тавр тамоми фанҳои дар мактабҳо тадрисшаванда, аз ҷумла 

адабиёт низ ба дини ислом вобаста буда, аз он шаҳодат медиҳанд, ки 

арзишҳои педагогии Қуръон дар тадриси фанҳои гуногун мавқеи баланд 

дошт. Остроумов дар ин бора қайд кардааст: «Дин дар ҳаёти аҳолӣ 

омили асосӣ ҳисоб ёфтааст, чунки тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти инсонро дар 

бар мегирад. Ислом маънавият буда, шариат кодексҳои динӣ мебошад, 

ки дар такя ба он тамоми ҳаёти мусулмонон барпо карда мешавад» [77, 

c.58].  

Ҳамин тавр, мактаб зинаи аввали таҳсили ибтидоии маърифати 

дини ислом буда, воқеан ҳам дар ташаккули шахсияти фарзандон аз 

хурдсолӣ мавқеи баланд дошт. Дар мактаб на танҳо хату савод 

меомӯхтанд, балки тартибу интизоми бачагонро ба чаҳорчӯбаи қонуну 

қоидаҳои ҳатмӣ дароварда, ҷаҳони маънавии кӯдаконро ба воситаи 

адабиёти доманадори бо забони форсӣ ва арабӣ ифшогардида ривоҷ 

медоданд. Мактабҳои кӯҳна ҳурмату эҳтироми муҳассилинро нисбат ба  

арзишҳои исломӣ, урфу одат ва анъанаҳои  аҷдодӣ дар пояи баланди 

педагогӣ ба роҳ монда, ҳисси худшиносӣ ва худбаҳодиҳии онҳоро 

ташаккул медод.  

Мадраса – маскани ҷустуҷӯи илму дониши мукаммал. Тавре дар 

параграфи пешин таъкид намудем, мадраса  таълимгоҳи олии динӣ буда, 

дар асрҳои IХ —Х арзи вуҷуд кардааст. Дар асрҳои миёна мадраса чун 

маркази асосии таълим хизмат карда, олимон он ҷо ба тадқиқи илм 

машғул мешуданд.  

Зимни омӯзиши ҷараёни таълим дар мадрасаҳо маълум мегардад, 

ки ба мадраса асосан толибилмон аз синни 10 то 40 солагӣ қабул карда 

мешуданд. Дар асарҳои Е.К.Мейендорф, Н.П.Остроумов, Н.В.Ханыков, 

П.И.Демезон, Т.М.Аминов, В.Л.Бенин, Д.Н.Логофет оварда шудааст, ки 

давомнокии таълим дар мадраса аз 10 то 30 сол будааст. Ҳамчунин 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D2%B3
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ҳамин муаллифон доир ба фанҳои тадрисӣ дар мадраса ҳам маълумотҳои 

батафсил додаанд.  

Омӯзиши фанҳои табииёт аз ҷумлаи нуҷум, ҳандаса, тиб, илоҳиёт 

мавқеи калон дошт.  Дар охирҳои асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар 

мадраса фанҳои зерин таълим дода мешуданд: забони арабӣ, илми баён, 

таърих, фалсафа, мантиқ, риёзиёт, ҷуғрофия, нуҷум, табииёт, қироати 

Қуръон, аҳкоми шаръ, фиқҳ, калом, шариати калом ва ғайра. Барномаи 

машғулият ва адабиёти таълимии мадрасаҳо вобаста ба шароит ва 

ихтисоси мударрис тағйир ёфта метавонист. Дар мадрасаҳои беҳтарин 

таълим ба дараҷаи баланд ба роҳ монда шуда, доираи фанҳои 

азхудшаванда зиёд ва сифати таълим баланд буд. 

Дар замони Мирзо Улуғбек толибилмон ба мадраса дар асоси 

имтиҳон қабул карда мешуданд. Онҳо аз рӯи дараҷаи дониш ба се гурӯҳ 

тақсим мешуданд: аъло (олӣ), авсат (миёна) ва адно (поёнӣ) [110, c.491–

492].   

Усул ва илмҳои тадрисӣ дар мадрасаҳо мунтазам такмил меёфт ва 

гуфтан мумкин, ки ба таври умумӣ онҳо чунин манзараро ташкил 

медоданд: 

1. Усули ҳиҷоия (савтия) – ҳиҷохонӣ.  

2. Илми шарҳ – тафсир.  

3. Илми таҳлил – ифодаи муносибат.  

4. Илми мунозира – мунозира, баҳс. 

5. Илми қироат – қироати ифоданок ва оҳангӣ.  

6. Илми фасоҳат (илми балоғат) – истифодаи алфози хуш ва 

бамаврид.  

7. Илми баён – омӯзиши нозукбаёнӣ (риторика).  

8. Илми ғариба  – бо алфози кӯтоҳ ифода кардани маънои васеъ.  
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9. Илми маонӣ – илме, ки ҳалли моҳият ва мазмуни воқеа ё 

ҳодисаро фаро мегирад.  

10. Илми наср ва иншо – шакл ва услуби кори хаттӣ, мактуб ва 

саводи хаттӣ.  

11. Илми муҳозирот – латифагӯӣ, ҳозирҷавобӣ, зуккогӣ.  

12. Илми муаммо – шакли санъати бадеӣ ва усули ҳалли масъалаву 

рамзҳо дар шеър.  

13. Илми мантиқ – мазмун аз маънои сухан.  

14. Илми калом – далели ақлии масъалаи нақлӣ, илми исбот [17, 

c.40].  

Дар фарқият аз мактабҳо, ки ғайр аз Қуръон дигар китобҳои 

мутолиашаванда ба забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шуда буданд, дар 

мадрасаҳо китобҳое, ки мавриди тадрис қарор мегирифтанд, асосан ба 

забони арабӣ буданд. Ҳамчунин мақсади таълими мадрасавӣ аз он 

иборат буд, ки мазмуни ин китобҳои бо забони арабӣ навишташуда 

пурра ва мукаммал аз худ карда шаванд [24, c.49].  

Беҳтарин арзишҳои миллӣ ҷараёни таълиму тарбияи мадрасавиро 

дар бар гирифта, асоси тамоми барномаи тадрис дар мадраса каломи 

шариф шумор мерафт. Дар он ҷамъи масъалаҳои ахлоқию эстетикӣ ва 

меҳнатӣ таҷассум ёфта, ҷавҳари онро чунин арзишҳои волои инсонӣ чун 

ростию ростагорӣ, меҳру шафқат, меҳнат ва роҳат, саховат ва мурувват 

ташкил медоданд.  

 Оила бо мактаб алоқаи мустаҳкам дошта, тарбияи оилавӣ бо 

мазмуну мундариҷа, методҳо ва усулҳои таълими худ аз мактаб фарқ 

мекард. Омӯзиши нисбатан мукаммали фанҳо дар мактаб ташкил карда 

шуда, беҳтарин хатмкунандагони мактаб дониши худро дар мадрасаҳо 

идома медоданд. Мадрасаҳо омӯзиши ҳамаҷониба ва амиқи фанҳоро ба 

роҳ монда, чун даргоҳи таъминкунандаи кадрҳои баландмалакаи 
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омӯзгорон низ хизмат мекарданд. Беҳтарин мадрасаҳо, талибонро аз 

гӯшаву канораҳои дунё ҷалб менамуд ва ҳамвора дар замонҳои гуногун 

беҳтарин устодони фанҳои гуногун дар таълим ва тарбияи шогирдони 

мадрасаҳои Осиёи Миёна ширкат варзидаанд.   

Мазмуни таълими дар оила, мактаб ва мадраса гузошташуда, ду 

ҳадафро пешбинӣ мекард:  

– таълими хату савод; 

– тарбияи ҳаётӣ, ки асосаш ахлоқ буд. 

Дар замони  муосир тарбияи насли наврас ва васеъ намудани 

тасаввуроти онҳо дар бораи илму донише, ки пешгузаштагони мо азхуд 

кардаанд, тайёр намудани онҳо ба қабули дуруст ва бошуури 

маълумотҳои пешниҳодшуда, шинос намудани бачаҳо бо машаққат ва 

вазниниҳои ҳаёти одамони ҷамъияти пешин, ҷараёни азхудкунии дониш 

аз ҷониби онҳо, тарғибу ташвиқ кардани таърихи тараққиёти халқамон 

яке аз вазифаҳои асосии соҳаи таълиму тарбия мебошад. Ҳамчунин, 

омӯзиши осори таърихӣ ва фарҳангии аҷдод дар тарбияи ватандӯстии 

муҳассилин, парваридани меҳру муҳаббати самими нисбат ба халқу диёр, 

хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, ваҳдат, дӯстӣ, бародарӣ нақши босазо 

мебозад.  

Ҳамин тавр, таҳлили маводи мадди назар собит месозад, ки 

зинаҳои таълиму тарбия дар асоси арзишҳои миллӣ ба монанди тарбияи 

ибтидоӣ, омӯзиши хату савод ва асосҳои дониш, ҷустуҷӯи илму дониши 

мукаммал ташаккули шахсиятро мукаммал мегардонад ва омилҳои 

педагогии он қобили таваҷҷӯҳ мебошанд.  

Системаи таълиму тарбияи миллӣ дар давоми чандин садсолаҳо 

қариб дар тамоми мамлакатҳои Мағрибу Машриқ ташаккул ёфтааст. Ин 

система таҷрибаи пешгузаштагони худро такмил дода, дар амал татбиқ 

ва такмил додааст. Омилҳои пешқадами педагогии ин система дар 



59 
 

ташаккулёбии насли маънан камолёфтаи имрӯза, ки бояд дар тараққиёти 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ватани худ  нақши босазои худро 

гузорад, аҳамияти махсус дорад. 

 

1.3. Ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ 

 

Пеш аз он, ки ба баррасии ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ 

бипардозем, бояд шарҳ мухтасаре дода гузарем, ки ҳамчунон ин масъала 

низ ба таври ҳамоҳанг бо арзишҳои динӣ ташреҳ мегардад ва дар 

тақвияти фикру мулоҳизаҳо баробари далелу бурҳони илмӣ аз маъхазҳои 

динӣ ҳам иқтибосҳо пеш оварда мешаванд.   

Манзалати тарбиявӣ ва фарогири арзишҳои миллӣ дар ташаккули 

ахлоқу одоб маҳз бо асосҳои педагогии худ аз замонҳои қадим то ба 

имрӯз дар ақлу идрок ва қалбу эҳсосоти халқ ҷой гирифта, мақому 

эътибори худро дар пояи баланд нигоҳ доштааст. Бахусус, рушди ҷузъи 

маънавии арзишҳои миллӣ дар ҳамоҳанги бо арзишҳои дини ислом 

қобили таваҷҷӯҳ буда, заминаҳои илмии он басо мустаҳкам аст. 

Академик В.В.Бартолд пас аз мутолиаи асари олимони рус П.Светков ва 

В.П.Розен навишта буд, ки «Фарҳанги мусулмонӣ ин ҳодисаи басо 

мураккаби таърихӣ буда, дарк намудани ҳаёти ҷаҳони муосири 

мусулмонӣ бидуни донистани гузаштаи он ғайриимкон аст ва барои 

донистани ин гузашта пеш аз ҳама бояд ба дастовардҳои илмӣ такя 

намоем» [22, c.12]. 

Арконҳои асосии дини Ислом, ки арзишҳои пурқиммат доранд, 

баҳри покии виҷдон ва волоияти ақлу хирад хизмат намуда, инсонро ба 

мақоми баланд сазовор гардонидааст. Чунин асосҳои назариявии дини 

ислом дар давоми чандин садсолаҳо аз насл ба насл гузашта, мақоми 

худро то ба имрӯз нигоҳ дошта меояд, ки онро феномени динӣ номидан 
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мумкин аст. Назарияи дини ислом аз аввалин рӯзҳои пайдоиши худ ба 

шакли таълимот дароварда шуда, дар барномаҳои мактаб ва мадрасаҳои 

давлатҳои мусулмонии дунё тадрис мешуданд. Чунки асоси мавҷудияти 

одамӣ аз ташаккули ҷаҳони маънавии вай оғоз гардида, ин нукта дар 

Қуръон низ маънии худро ёфтааст.  

Ислом аввалин дине буд, ки таълимоти он тарафдорони худро дар 

ҳама гуна лаҳзаи ҳаёт ба саводнокӣ ва истифодаи илму фарҳанг даъват 

намудааст. В.В.Бартолд дар мақолаи худ «Оғози хилофат ва фарҳанги 

арабҳо» навишта буд, ки муваффақияти арабҳо аз оғози пайдоиши дин аз 

он иборат аст, ки онҳо аз рӯзҳои аввал на ба қувваи аслиҳа ва ташкили 

неруҳои ҳарбӣ, балки ба фарҳанги маънавӣ аҳамият дода, дар ин ҷода 

муваффақ гардиданд. Дар асри VII онҳо тавонистанд фарҳанги маънавии 

худро ба дараҷаи баланд бардошта, забони адабии худро сайқал диҳанд 

ва дар суханварию назм дастболо шаванд [22, c.156]. Айнан ҳамин 

хусусияти фарҳанги арабҳо ба ташкили ҷараёни таълим ва тадриси 

халқҳои Осиёи Миёна таъсири мусбӣ расонид ва минбаъд низ забони 

форсиро дар ҷаҳон чун забони шеъру шоирӣ воло дошт. Ин анъана то 

давраи охири ҳукмронии амирони Бухоро ва хонҳои Қӯқанд давом 

карда, то имрӯз беҳтарин воситаи таблиғи арзиши педагогии дини ислом 

гардидааст. 

Тавре маълум аст, масъалаи таърифи дин дорои ҷанбаҳои 

зиддиятнок буда, боиси баҳсу мунозираҳои доираҳои илмиву динӣ қарор 

мегирад. Ба дин таърифи мутлақ ва ҳамапазир додан корест басо 

мушкил. Аз ин рӯ, дар ин қисми рисола, ки мақсад ифода кардани 

омилҳои педагогӣ дар таркиби арзишҳои миллӣ аст, ҷустани чунин 

омилҳо дар дини ислом ҳам ногузир пеш меояд. Бинобарин танҳо ба 

таърифи нисбии барои ҳамагон мақбули дин муроҷиат мешавад, ки дар 

манбаъҳои эътирофшудаи илмиву динӣ инъикос ёфтаанд. Дин – қоида ва 
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меъёри ҳаёт мебошад, ки интихобкунандагон ва пайравони худро ба 

некиҳои ҳарду олам таблиғ мекунад. Дин одамро ба тарзи дурусти ҳаёт 

дар ин дунё меомӯзад. Дар ин ҷо бомаврид аст суханони муҳаққиқ Тоҳир 

Рашидовро қайд кунем: «Ислом – ин дини тарбия ва таълим аст, ки 

мақсади асосии он ба воя расонидани инсони комил мебошад» [86, c.14]. 

Маҳз ҳамин нукта асоси дастурамалии таҳқиқоти моро ташкил медиҳад. 

Аз таърифи фавқ бармеояд, ки дини ислом худ як фарҳанги 

ғановатманд аст ва барои ташаккули худшиносиву худогоҳии халқу 

миллатҳои гуногун зери як партав нақши бузург мебозад. Маҳз дар 

ҳамин нукта, мавҷудияти омилҳои педагогии он зоҳир мешавад ва 

мантиқан моро ба таҳқиқи ин омилҳо дар соҳаҳои таълим ва тарбия 

раҳнамун месозад.  

Имрӯз оиди ин масъала олимони соҳаҳои гуногун кор мебаранд. Ба 

фикри баъзеи онҳо, истифодаи омилҳои педагогии ислом ба инкишофи 

иқтисодии ҷамъият мусоидат карда метавонанд. Ба фикр олими рус 

А.А.Койчуев, «як зумра мусулмонон дар он фикранд, ки омилҳои 

тарбиявии ислом, имкониятҳои дар ҳақиқат васеи он дар ҷодаи тарбия ба 

ғайр аз дигар масъалаҳо ба ҳалли муаммоҳои замонавии таълим низ 

равона карда шаванд. Ислом, аз рӯи нигоҳи мусулмонон, ин воситаи 

универсиалии ҳалли масъалаҳои шахсият ва муаммоҳои иҷтимоие 

мебошад, ки ба инкишофи иқтисодии ҷамъият низ мусоидат мекунанд» 

[60, c.52]. 

Пас, агар ба дини ислом аз нуқтаи назари мақсадҳои таълим ва 

тарбияи дунявӣ баҳо диҳем, онро ба сифати як таълимоти том ва 

мувофиқи моҳияташ мактаби фарҳангӣ ва ахлоқӣ номидан мумкин аст, 

ки метавонад чун қувваи пешбарандаи ҷамъият ва рушди арзишҳои 

миллии мардуми мусулмон хизмат намояд. Нақши ахлоқ дар ислом то ба 

дараҷаест, ки баъзеҳо ҳатто динро «адабу ахлоқ» донистаанд.  
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Таҳқиқу омӯзиши навиштаҳои каломи шариф метавонад чун пояи 

қавии тарбия хизмати арзанда дошта бошад. Барои тақвияти фикр, 

овардани иқтибосеро аз ҳадисҳои Набавӣ ҷоиз донистем, ки мувофиқи 

ривояте пайёмбари Худо (а.с) гуфт: «Ҳар ҷойе бошӣ, аз Худо битарс ва 

пас аз ҳар бадӣ хубие анҷом деҳ, ки то он (бадӣ)-ро маҳв кунад ва бо 

хулқи нек ба мардум рафтор кун!» [120, c.27]. 

Дар замони муосир рӯй овардан ба пӯишу таҳқиқи омилҳои 

педагогӣ чӣ дар унсурҳои арзишҳои миллӣ ва чӣ дар арзишҳои дини 

ислом сабабҳои худро дорад. Аввалан, дар вазъияте, ки арзишҳои ба мо 

бегона, таълимот ва назарияҳои ғайр бо роҳҳои ошкорову пинҳонӣ 

сарҳадҳои маънавиёти миллиро шикаста ба ҷомеа асосҳои маънавии 

махлутро ҷорӣ карданӣ мешаванд, мебояд роҳҳои гуногуни таълиму 

тарбияро биҷӯем. Вагарна, ворид шудани таассубу хурофот, коштани 

тухми кинаву адовати диниву мазҳабӣ, суиистифодаи ислом бо ғаразҳои 

гурӯҳӣ, сиёсӣ ва шахсӣ ба тамоюли хатарнок табдил ёфта истодааст. 

Бахусус, олами маънавии насли ҷавон рӯ ба коҳиш оварда, ба такмил, 

тарвиҷ ва тасҳеҳи доимӣ ниёзи сахт дорад. Аз ҳамин сабаб, дар назди 

илми педагогика ва тамоми ҷамъият вазифаи муҳими таҷдиди назар 

кардан ба арзишҳои миллӣ, омилҳои маърифатии дини ислом ва 

ҷанбаҳои маънавӣ-ахлоқии он истодааст, то ки аз тариқи рангоранг 

намудани мазмуни тарбия дараҷаи таъсири он афзун гардад. Сониян, 

бояд таъкид намоем, ки омӯзиши асолати маънавии арзишҳои миллӣ дар 

такя ба аркони ислом, ба таври объективӣ таҳқиқу таҳлил намудани 

омилҳои педагогии таълимоти ислом ва муайян кардани қоидаҳои 

истифодаи онҳо дар таълим ва тарбияи муосир боз як роҳи тақвият 

бахшидан ба ҷараёни худогоҳиву худшиносии халқу миллат маҳсуб 

мешавад. 
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Пас, ҷанбаҳои педагогиии исломро баррасӣ мекунем. Ин иқдомро 

танҳо тавассути таҳлили сохт ва хусусиятҳои таълиму тарбияи миллӣ 

таҳқиқ кардан мумкин аст. Агар омилҳои педагогии ислом – ин маҷмӯи 

арзишҳо ва воситаҳои методии барои тарбияи инсон равона шуда 

бошанд, пас асоси он омилҳо таърихи беш аз ҳазорсола доранд ва онҳо 

дар ҷараёни таълиму тарбия аҳамияти муҳими худро то замони мо гум 

накардаанд.  

Қуръони карим чун хазинаи маърифати илоҳӣ дар худ тамоми 

ҷузъиёти тарбия ва таълимро фаро гирифтааст. Чунки маҳз тавассути 

чунин омилҳо таъмин намудани устувории дини Ислом имконпазир 

гардид. Бинобарин ҷустан ва истифодаи саривақтии чунин омилҳо дар 

илми педагогика ҳам айни муддао буда, ин иқдом танҳо ба тақвияти 

омилҳои педагогӣ ба таври умумӣ роҳ мекушояд. Пас, мо қарор додем, 

ки омилҳои педагогии дини мубини исломро пеш аз ҳама дар таркиби 

рукнҳои пурарзиши он таҳқиқ намоем. Тавре маълум аст, ин рукнҳои ба 

ҳам пайванд дар асл бисёр буда, муҳимтарини онҳо панҷтост ва дар 

маҷмӯъ онҳо бинои дини исломро пурқудрат ва аз ҷиҳати маънавӣ воло 

гардонидаанд. Зербандҳои рукнҳои мазкур бошанд арзишҳои дини 

исломро мазмунан бой мегардонанд. 

Омилҳои педагогиии таълимоти ислом дар такя ба омилҳои 

умумибашарии таълиму тарбия дар панҷ принсипи асосии дини ислом, 

яъне имони қавӣ, ахлоқи нек, тарбияи дурусту солим, меҳнат, одоби 

ҷамъиятӣ ифодаи худро ёфтаанд. Ин принсипҳо дар навбати худ 

зергурӯҳҳои худро доранд, ки панҷ рукни асосии дини ислом онҳоро 

муттаҳид кардааст. 

Принсипи аввалин имон буда, мувофиқи таълимоти ислом ҳар як 

мусулмони боимон дар назди офаридгор ва ҷамъият бо аҳли оилаи худ 

ҷавобгар аст. Фарзанд софу озода тавлид меёбад, дар оянда бошад 
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имони қавии вай нисбат ба офарандагонаш аз тарбияи падару модар 

вобаста аст. Дар навбати худ ҳар як инсон барои эмин нигоҳ доштани 

фарзанди худ аз «оташи дӯзах» бояд онҳоро дар роҳи дуруст тарбия 

намояд. 

Дар дин имон – ин эътиқод ба Худои Таъоло, фариштаҳо, китобҳои 

муқаддас, паёмбари ислом аст. Дар тинати фарзанди мусулмон имон аз 

хурдсолӣ тарбия карда мешавад. Омӯзаҳои имонии каломи шариф дар 

сохтани ҷавҳари шахсият мавқеи муҳим дорад. Имон ва ислом дар 

шариат як мазмун дошта, Расули Худо (с) фармудааст: «Имон ҳафтоду 

чанд шоха дорад, баландтаринаш калимаи «Ло илоҳа иллаллоҳ» ва 

пасттаринаш дур кардани озору азият аз роҳ».  

Дар натиҷаи тарбия фарзанди боимон ба назорати қувваи илоҳӣ 

дар симои Худои Таъоло бовар карда, дар ҳар як қадами гузоштааш 

ҷавобгарии худро ҳис мекунад. Дар психологияи ӯ ахлоқу рафтори 

шоиста ва арзишҳои беҳтарини миллӣ ҷойгир мешаванд. Ин гуна 

фарзанд ростқавл, ботамкин ва боирода ба воя мерасад. Ҳурмати 

калонсолон ва падару модар, хоҳару бародари худро ба ҷо меорад. 

Ҳофиз ибни Абдулборӣ дар ин маврид менависад: «Фақеҳон ва 

ҳадисшиносон дар он ҳамфикранд, ки имон ин сухан ва амал аст ва 

амале нест бе сайъу кӯшиш. Онҳо чунин меҳисобанд, ки имон ҳангоми 

эътиқод ба Худо афзуда, зимни шак бар он кам мешавад». (9/238.) Пас, 

имон боварӣ дар қалб ва тасдиқ дар забон аст. Дар сураи “Бақара”-и 

Қуръон омадааст: «Эй мардум, Парвардигоратонро, ки шумо ва 

пешиниёнатонро биёфаридааст, бипарастед» (2/21). Дар ҷойи дигар 

гуфта шудааст: «Касоне, ки китобашон додаем ва ончунон, ки сазовор 

аст, онро мехонанд, ба он имон доранд ва онон, ки ба он имон надоранд, 

зиёнкорон ҳастанд» (2/121). Дар ҷойи дигар омадааст: «Ононро, ки имон 
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овардаанд ва корҳои шоиста мекунанд, подошест (мукофотест) 

тамомношуданӣ» (41/8) 

Дар ин бора суханвари орифи адабиёти форсизабонон 

Фаридуддини Аттор чунин овардааст: 

Бош доим, ай писар, бо ёди Ҳақ, 

Гар хабар дорӣ зи адлу доди Ҳақ ... 

Мӯъмино зикри Худо бисёр гӯй, 

То биёбӣ дар ду олам обрӯй [104, c.27]. 

Ҳамин тавр, имон ин доштани эътиқод буда, шахсро метавонад ба 

азбар намудани хислатҳои неки инсонӣ, иҷро кардани корҳои наҷиб, 

афзудани дониш, мақоми арзанда доштан дар ҷамъият ва иҷро кардани 

қонунҳои он равона созад. Бо як сухан имон пояи маърифати инсонӣ аст. 

Пас метавон гуфт, ки тарбияи имон омили хеле муҳими педагогӣ 

мебошад. Зеро ба воситаи он шахс дар ҷомеаи будубоши худ ба риоя ва 

иҷрои меъёрҳои ахлоқи роиҷ унс мегирад, ки мақсади ҳама гуна 

тарбияро чун ташаккулдиҳандаи қиёфаи маънавии инсон ифода месозад. 

Баъд аз вусъати имон, ихтиёр намудан ба одобу ахлоқи нек ва дурӣ 

ҷустан аз ахлоқи бад боз яке аз омилҳои муҳими таълиму тарбия 

мебошад. Инсоният дар масири зиндагӣ ба фарзанди хеш одобу ахлоқи 

ҳамида ва ҳидояти миллӣ бахшида, бояд соҳиби касбу ҳунар намояд. 

Бешак ахлоқ яке аз бузургтарин шохаи дин ба шумор рафта, мақому 

пояи он ниҳоят боло меистад ва ахлоқи ҳасана дар хушбахтию 

растагории башар нақши муҳим дорад.  

Яке аз муҳимтарин мавзӯъҳои китоби муқаддаси Қуръон 

масъалаҳои маънавию ахлоқӣ мебошад. Дар сураи “Бақара”-и Қуръони 

карим омадааст: «Оре, ҳар касе, ки аз рӯйи ихлос рӯ ба Худо кунад ва 

некӯкор бувад, муздашро аз Парвардигораш хоҳад гирифт ва дастхуши 

биму андӯҳ намешавад» (2/112). Ҳамчунин дар Ҳадисҳои шариф 
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беҳтарин дурдонаҳои маънавию ахлоқии инсоният аз забони пайғамбари 

Ислом баён шудааст. Муҳаддис Имом Бухорӣ ривояте мекунад, ки 

Расули акрам (с) фармудааст: «Беҳтарини шумо касест, ки дорои 

беҳтарин ахлоқ аст». 

Барои соҳиби ахлоқи нек гаштан ва эмин доштани худ аз роҳи бад 

бояд ҳар як фардро ақлу хирад пешаи рӯзгор бошад. Ахлоқ дар дини 

мубини Ислом ҷойгоҳи махсус дорад, чунки он моҳиятан аз бузургтарин 

таъминотҳои инсонпарварӣ ба шумор меравад.  

Ислом дар роҳи ташаккули маънавияти шахс ору номус ва 

манзалати инсонро бо накӯкорӣ тавъам медонад. Бинобар ин талқин 

менамояд, ки дар ин ҷаҳон сарват ва қудрат мавқеи чандон қавӣ надорад. 

Инсонро ба қуллаи шӯҳрат чӣ дар ҷамъият ва чӣ дар оила танҳо тинат ва 

хислати накӯ, яъне хислатҳои наҷиби ӯ бардошта метавонад.  

Дар тарбияи оилавӣ мавқеи анъанаҳои миллӣ аз давраҳои 

густариши дини ислом то имрӯз хеле баланд аст. Тӯли асрҳо сайёҳон ва 

муҳаққиқони Осиёи Миёна тарзи зисту зиндагонии халқро омӯхта, 

мавқеи баланди динро дар оила ва тарбияи фарзандон алоҳида қайд 

кардаанд. Аз ҷумла, Э.С.Вулфсон менависад: «чун кӯдак нав алфоз ба 

даҳон гирифт, падару модар ба ӯ қоидаҳои асосии эътиқод ва дуохониро 

ёд медиҳанд, ҳамчунин дар авоқиди ҳурмату эҳтиром аз ҷумлаи салом 

додан ба меҳмонон, ба шириниҳо даст назадан ва ғ. ба онҳо тарбия дода 

мешавад» [35, c 97]. 

Дар ҳақиқат мавқеи ахлоқи миллӣ чун омили пуртаъсири педагогӣ 

дар ҷамъият хеле баланд буда, ин ҳол таваҷҷӯҳи бархе аз олимони рус ва 

Аврупоро низ ба худ ҷалб кардааст. Дар ин хусус Н.П.Остроумов 

менависад, ки мактабҳои мусулмонӣ ба бачаҳо аз хурдсолӣ одатҳои хуби 

хоксорӣ ва ҳурмату эҳтиромро меомӯзад. Аз ин ҷост, ки бачаҳои 

мусулмон худро дар ҷамъият гум намекунанд, дар ҳар гуна ҳолатҳо 
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назари худро паст намекунанд, хурдсолон ҳатто ба шириниҳои болаззат 

даст намезананд. Дар мактаб  анаъанаҳои оилавӣ эҳтиром карда шуда, аз 

назар дур намешаванд [80, c.258]. 

Дар педагогикаи ислом ташаккул додани одатҳои хуб чун яке аз 

ҷузъҳои асосии тарбия ба ҳисоб рафта, анъанаи мазкур дар асоси меҳру 

муҳаббат нисбат ба наздикон, интизоми шахсӣ, раҳбаладии падару 

модар дар муайян кардани рағбати фарзандон, эҳсоси шаъну ғурурии 

шахсӣ ва миллӣ дар доираи тарбия поягузорӣ шудааст. Тавре дар боло 

зикр кардем, тарбияи миллӣ аз давраи аввалини пайдоиши худ дар оила 

оғоз шуда, минбаъд дар мактабу мадраса идома меёфт.  

Арзиши баланди омилҳои педагогии дини ислом аз он иборат аст, 

ки он тамоми ҷанбаҳои ҳаёти одамиро ба танзим дароварда, ба роҳи 

рост ва амали нек ҳидоят менамояд. Устод М.Лутфуллоев мавқеи некӣ ва 

накӯкориро дар таълимоти ислом дар пояи баланд гузошта, чун дигар 

динҳо дар ислом низ мазаммат шудани пурхобӣ, пурхӯрӣ, пургӯӣ, 

такаббур, худписандӣ, бадахлоқӣ, бахилӣ, дурӯғгӯӣ, ҳарисӣ, ҳасад, 

мунофиқӣ, нафсро сар додан, дуздиро таъкид карда, ба парҳезкорӣ, некӣ 

ва накӯкорӣ, тозагии тану рӯҳ, хушахлоқӣ, сулҳу суббот, таҳаммул 

ҳидоят кардааст [67, c.139]. 

Фазилатҳои некӣ ва накӯкорӣ дар худ боз якчанд рукнҳоро 

таҷассум карда, зери як маъно ҷамъ намудааст. Аз ҷумла хушахлоқӣ ва 

таҳаммулпазирӣ ҷузъҳои ҷудонопазири чунин фазилатҳо буда, имрӯз 

беш аз пеш зарурати иҷтимоӣ пайдо мекунанд. Таҳаммулнопазирӣ ба 

халқу миллати дигар, фарҳангу оин ва тарзи зиндагии онҳо ҳамчун нуқси 

маънавӣ аз оила ва муҳити носолими хонаводагӣ сарчашма мегирад. 

Маҳз дар ҳамин маврид дуруст талқин карда шудани моҳият ва ҷанбаҳои 

омилҳои педагогии арзишҳои миллӣ ва унсурҳои тарбиявии таълимоти 
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дини ислом пеши роҳи ҳар гуна ҷараёнҳои носолимро гирифта 

метавонад. 

Воқеан, одобу рафтори нек яке аз арконҳои муҳими дини ислом 

буда, дар тарбияи насли наврас аҳамияти муҳим дорад. Тарбия занҷири 

алоқамандкунии ахлоқ ва дониш буда, дар натиҷаи алоқаи байни оила ва 

мактаб ташаккул дода мешавад. Тарбия аз оила оғоз шуда дар оянда дар 

мактаб идома меёбад. Тарбияи дуруст дар оила дар оянда барои 

муваффақ шудан дар азхудкунии дониш ба талабагон мададгор мешавад. 

Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ба ҳам тавъам буда, аз 

замонҳои қадими ориёӣ шиори халқҳои Осиёи Миёна дар гуфтору 

рафтор аст. Ин шиор дертар бо густариши дини ислом тобиши динӣ низ 

гирифта, аҳли мардуми бохирадро дар ҳама ҷо ба некӣ ва нексириштӣ 

даъват кардааст. Ахлоқи ҳамида чун ҷузъи муҳими таълим ва тарбия дар 

замони муосир барои ҳал кардани як қатор муаммоҳои бо тундравӣ ва 

густариши бесарусомонӣ алоқаманд, мусоидат карда, бахусус ҷавононро 

аз каҷравӣ эмин медорад. Пас гуфтан мумкин, ки тарбияи одобу ахлоқи 

нек ҳам чун омили педагогӣ мақоми ҳаётӣ дорад. Зеро одобу ахлоқи 

ҳамида ва хислатҳои наҷиб шахсро ба қуллаҳои баланди маънавияту 

шӯҳрати инсонӣ ҳам дар ҷамъият ва ҳам дар оила мебардорад.  

Рукни дигар, тарбияи дурусту солими фарзандон аст, ки бояд аз 

замони дар батни модар будан ва рӯзи таваллуди ӯ оғоз бигирад. Ин ҷо 

зери мафҳуми тарбияи солим, тарбияи ҷисмонӣ дар назар дошта 

шудааст. Дар ин бора, дар ояти 233-юми сураи «Бақара»-и Қуръони 

карим омадааст: «Ва модарон бояд ки ба фарзандони худ ду соли тамом 

шир диҳанд... ». Шири модар барои саломатии тифли ҷисмонан солим 

бавоярасанда басо муҳим аст. Шахси аз ҷиҳати ҷисмонӣ солим ва бардам 

метавонад бардавом меҳнат кунад ва дар таъмини оила ва ҳифзи Ватан 

муваффақ гардад. Дар Ҳадисҳои Шарифи Бухорӣ омадааст: «Ду неъмате 
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мавҷуд аст, ки қисми зиёди одамон ба қадри он намерасанд. Яке – ҷисми 

солим бошад, дигаре вақти холӣ аст»  [121, c.29]. 

Дар фарҳанги исломӣ аз қадим ба тарбияи фарзанди ҷисмонан 

солим аҳамияти хос медоданд. Воқеан, агар падару модарон вақти холии 

фарзанди худро барои илму дониш гирифтани онҳо ва тарбияи 

ҷисмонияшон раҳбаладӣ намоянд, дар ҷомеа оилаи солиму бофарҳанг 

ташаккул ёфта, ҳаёти солими миллат аз фазои солими оила бархӯрдор 

мегардад. Аз ин рӯ, тарбияи фарзанди солим яке аз вазифаҳои муқаддаси 

оила ва ҷамъият ба шумор меравад.  

Ба масъалаи тарбияи маънавӣ ва ҷисмонии насли наврас ҳанӯз 

Абӯалӣ ибни Сино ва Абӯнаср Муҳаммад ибни Форобӣ аҳамияти махсус 

додаанд. Ба фикри онҳо муттасилияти машқҳои ҷисмонӣ барои тарбия 

ёфтани шахсияти баландахлоқ ва саодатманд кӯмак мерасонад. Яке аз 

асосгузорони илми дин имом Ғаззолӣ қаноатмандӣ дар маишат, 

қавииродагӣ ва пуртоқатӣ, бо ёрии машқҳои ҷисмонӣ тарбия кардани 

худро сифатҳои баланди инсонӣ мешуморид. Ба фикри ӯ, агар инсон як 

рӯз узвҳои бадани худро беҳаракат гузорад, дар рӯзҳои дигар одам 

бекорӣ мекашад [69, c.253]. 

Тарбияи ҷисми солим яке аз ҷузъҳои зебогии зоҳирӣ ба шумор 

меравад. Ҷисм ва руҳ ҳамеша ҳамқадам ҳаракат намуда, одамро ба 

қуллаҳои баланд мерасонад. Тарбияи ин ду сифат аз қадим ба ҳукми 

анъанаи халқҳои Осиёи Миёна низ даромадааст. Ҳанӯз аз давраи авестоӣ 

тарбияи маънавӣ ва ҷисмонӣ ҳамҷоя гузошта мешуд. Дар дабиристон чӣ 

писару чӣ духтарон ғайр аз хониш бо тарбияи бадан машғул мешуданд. 

Машқҳо барои тарбияи бадан аз камонкашӣ, чавгонбозӣ, бузкашӣ оғоз 

гардида, то аспдавонӣ ва шикорро фаро мегирифт. Дар дини ислом, 

ҷузъҳои ҳаракати ҷисмонӣ ҳангоми хондани намоз ба машқҳои ҳамарӯза 

табдил ёфтааст. Дар ин бора маорифпарвари тотор Ш.Марҷонӣ қайд 
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менамояд, ки гирифтани рӯза, хондани намоз, нақшаи рӯз ва гигиенаи 

шахсӣ гарави ҷисм ва руҳи солим мебошад [69, c.254].  

Ислом тамоми намудҳои варзишро дастгирӣ менамояд. Муҳаммад 

Паёмбар (с.а.с.) мураббиёнро даъват менамуд, ки бачаҳоро ба шиноварӣ, 

камонкашӣ ва аспсаворӣ омӯзонанд. Ба фикри муҳаққиқи рус Ибрагим 

А.Е. Абед Халил «тарбияи исломӣ қувваи ҷисмониро ба беҳбудии одам 

ва ҷамъият равона мекунад» [49, c.51]. Олими мазкур ҳамчунин дуруст 

қайд мекунад, ки мувофиқи этикаи ислом қувваи ҷисмонӣ чун омили 

асосии инкишофи маънавии инсон хизмат менамояд.    

Ба ҳамаи ин рукнҳои дини ислом марду зан баробар амал карда, 

дар лаҳзаҳои зарурӣ занҳо низ барои дифои фарзандон ва хоки Ватани 

худ шуҷоатмандӣ нишон дода, қудрати бозуи худро нишон дода 

тавонистанд. Ҳайкалчаҳои дар хоки Осиёи Миёна ёфтаи бостоншиносон 

аз он далолат медиҳад, ки мардум дар қадим бо бисёр намудҳои варзиш 

машғул мешудаанд. Аз ҷумла зеби гардани аз нуқра сохташуда бо 

тасвири зани камонкаш ҷасорати занони осиёимиёнагиро таҷассум 

кардааст [98, c.61]. 

Мувофиқи яке аз Ҳадисҳо паёмбар мегӯяд: «Мӯътақиди дар назди 

Худои Таъоло пурқувват (аз ҷиҳати ҷисмонӣ, маънавӣ, рӯҳӣ) беҳтар ва 

арзандатар аст, нисбат ба оне ки камқувват аст». Аз ин ҷо бармеод, ки 

тарбияи ҳамаҷонибаи шахс зарурати таҷдиди назар намуданро ба 

арзишҳои дини ислом талаб менамояд, чунки дин дар давоми чандин 

садсолаҳо воситаи муҳими тарбияи ахлоқӣ ва маънавии одам ба шумор 

рафта, то имрӯз моҳияти худро гум накардааст. [69, c.255].  

Пас, метавон хулоса кард, ки ислом муштаракии неруи бозу, неруи 

ақлӣ ва маънавиро аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ мешуморад ва аҳли 

муслиминро дар ҳамин равия тарбия менамояд. Ин дар навбати худ 

омили хеле муассири педагогӣ аст, ки ташаккули мукаммали симои 
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шахсро ба роҳ монда метавонад. Маҳз ҳамин нуқтаи назар дар 

муассисаҳои таълимӣ бояд густариш ёфта, барои тарбияи ҷисмониву 

маънавии шогирдон ба сифати омили педагогӣ мавриди истифода 

гардад. Чунки бо истифода аз таълимоти муқаддаси ислом мо бояд 

вазифаҳои зиёдеро анҷом диҳем, то ба ғанӣ гардонидани мероси 

маънавии халқу миллат ва равнақи арзишҳои миллӣ шарту имконот 

фароҳам оваранд.  

Рукни тарбияи меҳнатӣ чун аркони муҳими таълимоти ислом ҳар як 

фарди ҷамъиятро ба  фаровонӣ ва зиндагии осоишта аз тариқи меҳнат 

даъват менамояд. Дар Қуъон чунин омадааст: «Касест, ки заминро 

оромгоҳи шумо сохт ва бароятон дар он роҳҳое падид овард ва аз осмон 

борон фиристод, то бо он анвоъе гуногун аз наботот бирӯёнем» (20/53) 

Дар сураи дигар омадааст: «Ӯст, ки шуморо аз замин падид овардааст ва 

хост, ки онро обод гардонед». Чуноне дида мешавад, таълимоти ислом 

арзишҳои волое дорад, ки метавонад аҳли ҷамъиятро ба меҳнат 

раҳнамун созад ва ҳамвора таъкид менамояд, ки шахси бо меҳнати ҳалол 

неъмат ва рузқу рӯзии фаровон пайдо карда, бояд ҳамеша дар шукри 

каромати офаридгор бошад.  

 Ҷиҳати дигари тарбиявии таълимоти ислом дар он аст, ки аъзоёни 

ҷамъиятро, ки бе сайъу кӯшиш умр мегузаронад ва танбалу коргурезанд 

зери тозиёнаи танқид гирифта, ин гуна одамонро ба гирифтани олотҳои 

меҳнат ва машғул шудан ба кишту кор даъват менамояд. Барои он ки 

мардум беҳуда вақт нагузаронида бо меҳнат ҳамеша машғул шаванд, 

андози махсус – закот пешбинӣ шуда буд.  

Қайд кардан зарур аст, ки дини ислом, чун арзиши беҳтарини 

миллӣ ҳамаи намудҳои меҳнатро дастгирӣ мекунад ва барои фарди 

мусулмон бекор нишастанро айб мешуморад. Аз рӯйи анъана аз қадим 

тамоми аҳли оила ҳиссаи меҳнати худро иҷро мекард. Меҳнати мардон 
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ва занҳо хусусиятҳои худро дошт. Мардҳо бештар бо корҳои вазнини 

қувваи бозуро талабкунанда аз ҷумлаи кишоварзӣ ва ҳунармандиу 

тиҷорат машғул шаванд, меҳнати занҳо бештар аз ҷаҳорчӯбаи хона 

берун намебаромад. Э.С. Вулфсон хислатҳои хуби занони асри XVIII–

XIX форсро таъкид карда чунин менависад: «бояд одилона тазаккур дод, 

ки занҳои форс хеле меҳнаткаш, ба дараҷаи баланд эҳтиёткор, озода 

буда, такягоҳи асосии оила ҳастанд. Дар оилаҳои зиёӣ занҳо китоб 

мехонанд ва баъзан ҳатто шеър эҷод мекунанд, суруд мехонанд ва дар 

бозиҳо иштирок мекунанд; онҳо дар ҳунари дӯзандагӣ ва таомпазӣ ҳамто 

надоранд. Дар деҳот занҳои форс хамир мекунанд, нон мепазанд, барои 

тамоми аҳли оила сару либос медӯзанд ва боз бо ягон намуди 

ҳунармандӣ машғул шуда ба шавҳари худ аз ҷиҳати моддӣ кӯмак 

мерасонанд»  [36, c.164]. 

Мувофиқи таълимоти исломӣ меҳнат воситаи осоиштагӣ ва роҳати 

аҳли аъзоёни оила ва ҷамъият мебошад. Аз рӯйи ин таълимот туҷҷорӣ, 

кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва илмомӯзӣ муқаддастарин аз касбу корҳо 

шинохта мешавад. Ин намудҳои меҳнат одамро ба қуллаҳои баланд 

бардошта, аз вартаи камбағалӣ ва ночорӣ, дарду андӯҳ ва гадоӣ раҳо 

карда метавонад. Ҳамвора дар Қуръони карим қаллобӣ, судхӯрӣ, 

ғоратгарӣ маҳкум карда шуда, ин гуна одамон аз ҷамъият берун 

ҳисобида мешуданд.  

Дар таълимоти ислом меҳнати ақлӣ аз меҳнати ҷисмонӣ даҳчанд 

баробар баландтар воломақом аст. Яке аз суханварони номии асри XI  

Унсурулмаолӣ Кайковус ба ҳунар чунин баҳо медиҳад: «Агар мардумро 

бо гавҳари асл гавҳари ҳунар набошад, сӯҳбати ҳеҷ касро ба кор наояд 

ва ҳар кӣ ин ду гавҳар ёбӣ, чанг дар вай зан ва даст магузор, ки вай ҳама 

касро ба кор ояд. Ва бидон, ки аз ҳама ҳунарҳо беҳтарин ҳунаре сухан 

гуфтан аст... » [102, c.9]. 
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Шахсоне, ки меҳнати фикрӣ иҷро менамоянд, дар ҷамъият дорои 

обрӯву эътибори алоҳида ҳастанд. Аз ин рӯ, Қуръони карим бовариро ба 

китоб чун сарчашмаи ақлу хирад бардошта, одамонро ба хондани он 

даъват намудааст. 

Аз оғози тамаддуни исломӣ китоб дар ҷомеаи мусулмонӣ мавқеъ ва 

манзалати воло дошта, китобхонӣ барои ҳар як шахс вазифаи муқаддас 

ҳисоб мешуд. Дар сураи ал-Каҳф оварда шудааст: «Ситоиш бар он Худо, 

ки барои банда нозил кард китобро» ва ё «Қуръон бузургтарин неъмати 

Худо барои бандагонаш аст» [74, c.52]. Дар ин маврид, яке аз 

муҳаққиқони шинохтаи рус В.П.Наливкин мавқеи илмро дар дини ислом 

ва ҳаёти мардуми Осиёи Миёна борикбинона тадқиқ намуда, таъкид 

карда буд, ки ислом дар таълимоти худ ба илм ва намояндагони илм 

ҷойгаҳи хеле баланд ва назаррас медиҳад [77, c.25]. 

Имом Ғаззолӣ дар «Эҳёул-улум» мефармояд: «Чизе, ки байни инсон 

ва чаҳорпо фарқ мегузорад, илм аст ва маҳз илм инсонро шариф 

медорад, на ин ки қувваи ӯ, зеро агар чунин мебуд, уштур аз инсон 

пурқувваттар аст, инсон на бо ҷуссаи худ шариф аст, зеро фил нисбат ба 

инсон ҷуссаи калонтар дорад, ҳамчунин на ба шуҷоати худ, зеро паланг 

аз инсон шуҷоати бештар дорад. Аз ин сабаб ягона чизе, ки ба инсон 

шараф меорад, илм аст» [8, c.19] 

Омӯхтани илм аз инсон ҷидду ҷаҳд, сабру таҳаммул ва интизоми 

қатъиро талаб мекунад, ки ҳама дар натиҷаи меҳнат ба даст оварда 

мешавад. Дар ин бора Унсурмаолии Кайковус чунин мефармояд: «Пас 

агар аз пешаҳо чуноне, ки гуфтам, толиби илме бошӣ, парҳезгор ва қонеъ 

бош ва илмдӯст... ва дерхоб ва зудхез ва ҳарис ба китобат... » [102, c.92]. 

Дар омӯхтани илм бояд сидқу ихлос ва назари холис зоҳир намуд. 

Аз намудҳои гуногуни фаъолияти ҳаётӣ ислом пеш аз ҳама ба фаъолияти 

фитрии инсон аҳамият медиҳад. Илм омӯхтан вазифаи муқаддастарини 
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инсон ба шумор меравад. Ислом на танҳо қадру қимат ва манзалати 

шахси омӯзанда, балки омӯзгорро низ ба инобат мегирад. Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ дар назди устод таълим гирифтан, ба ҷо овардани расму 

адаби инсониро хислати хуби инсонӣ шуморида овардааст:«Агарчи чун 

кӯҳ бузург оқилу доно бошӣ, кӯшиш намо, то устоде ба худ ёбӣ ва ҳамаи 

дарҳо ба рӯи ту дар ин роҳ кушода шаванд: 

Гар ту кӯҳӣ, нест пире ошкор, 

Ту талаб кун раҳ ҳазор андар ҳазор» [116, c.726]. 

Ҳамин тавр, даъват ба меҳнат чун яке аз рукнҳои дини Ислом 

омили зарурии педагогӣ ба шумор рафта, дар навбати худ, меҳнати ақлӣ 

тарбияи маънавии фарзандонро таъмин менамояд. Ҳар як анъанаи динӣ 

маҷмӯи арзишҳои худро доро аст, ки мавқеи ҷамъиятӣ доранд. Маҷмӯи 

арзишҳои дар рукни меҳнат гирдовардашуда, мавқеи меҳнатро дар дини 

ислом муайян намуда, трансофрматсияи ин арзишҳо дар замони имрӯз 

насли наврасро метавонад дар руҳияи меҳнатдӯстӣ ва илму донишомӯзӣ 

тарбия намояд.   

Аркони дигар, ки омилҳои педагогии исломро тадвин мебахшад, 

ташаккули одоби ҷамъиятӣ мебошад. Тавре маълум аст, маҳз меъёрҳои 

шариат тарзи рафтори кӯдаконро дар ҷамъият аз давраи хурдсолӣ ба 

қолаб меандозад. Меъёрҳои ахлоқӣ, ки дар доираи талаботи шариат 

пешкаш мешаванд, одоби ҷамъиятиро дар рафтору муносибати бачагон 

нисбат ба ҳамдигар, оила, ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ муайян намуда, барои 

иҷрои қоидаву тартиботи ҷамъиятӣ мусоидат менамоянд.  

Дар сураи Қуръони карим омадааст: «Ба дурустӣ, ки мо 

пайғамбарони худро бо нишонаҳои равшан фиристодем ва ҳамроҳи онҳо 

Китоб ва тарозуро фуруд овардем, то мардум ба адлу инсоф амал 

кунанд». Аз ин ҷо бармеояд, ки инсоф муҳимтарин меъёри ахлоқӣ 

мебошад, ки муносибати байни одамон, афроди ҷомеаро дар корҳои 



75 
 

диниву дунявӣ ба низоми муайян медарорад ва ҳаёти онҳоро бар пояи 

устувор қарор медиҳад, ҳақиқат ва дурустии муносибатро ҷорӣ карда 

риояи одоби ҷамъиятиро дар тинати шахс устувор ва равшан 

мегардонад. 

Мувофиқи навиштаи Э.С. Вулфсон халқҳои Осиёи Миёна ба 

раҳнамоии китоби Қуръон бовар мекарданд. Ҳар нафаре, ки дар зиндагӣ 

муҳиме пешаш мебаромад, ба назди шахсе мерафт, ки Қуръонро хонда 

метавонист ва мепурсид: «Дар ин бора дар Қуръон чӣ гуфта шудааст?» 

Албатта ҷавоб ба ин гуна савол ҳамеша пайдо мешуд. Чунки Қуръон ҳар 

як қадами одамиро то ҷузъиёташ инъикос кардааст [35, c.23]. 

Бачаҳо низ аз хурдсолӣ ба бузургдошти он, иҷрои навиштаҳои он, 

бечуну чаро риоя намудан ба қонунҳои шариат одат мекарданд. Дар ин 

ҷода ба онҳо панду ахлоқи бузургсолон низ ёрирасон буд. Имом Ғаззолӣ 

чунин овардааст: Паёмбари Оллоҳ (а.с) мегӯяд: «Пеш аз он, ки касе аз 

Шумо талаб кунад, худатон аз худатон талаб кунед. Пеш аз он ки корҳои 

шуморо бармекашанд, худатон корҳоятонро бар кашида бинед».   

Дар мактаб ҳар он чизе, ки аз номи офаридгор ба бачаҳо талқин 

карда мешуд, қонун ба шумор рафта, ҳар нафар кӯшиш мекард, ки онро 

аз сидқи дил иҷро кунад. Аз ин ҷост, ки олимони рус ва фарангӣ, ки ба 

кишвари Туркистон сафар карда буданд, дар ин бора қайдҳои зиёд 

навиштаанд. Чунончӣ, Г.А. Арандаренко дар бораи мардуми Қаротегин 

чунин мегӯяд: Иҷроиши қонунҳои шариат дар ҳама ҷо ҳатмӣ буд. Ҳар як 

амали аҳолии мусулмонро раис назорат мекард. Хондани намоз, дар 

вақташ ба масҷид ҳозир шудани мусулмонон, бе чуну чаро ба мактабҳои 

маҳаллӣ рафтани бачаҳо аз ҷониби раис тафтиш карда мешуд. Раис чун 

мири гузар аз ҳукумат музд мегирифт [14, c.120]. 

Анъанаи иҷрои панду насиҳати бузургон ва бузургсолон, хондан ва 

аз худ кардани Қуръони карим иҷрои дигар рукнҳои дини ислом, иҷрои 
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қонунҳои шариат дар дили мардуми маҳаллӣ чунон ҳам ҷой гирифта буд, 

ки баъди аз ҷониби Русия ҳамроҳ карда шудани заминҳои Осиёи Миёна 

ва ҷорӣ карда шудани мактабҳои русӣ-туземӣ ин таҷрибаи пешқадам то 

он рӯзе, ки боз муллоҳо дар мактабҳои русӣ ба хондани асосҳои Қуръон 

оғоз накарданд, самарае надод. Дар мактабҳои русӣ-туземӣ ҳамаи дарсҳо 

бо забони русӣ гузаронида мешуданд ва баъди нисфирӯзӣ муллои 

даъватшуда асосҳои дини исломро аз рӯи китобҳои дарсии худ сабақ 

медод [21, c.134]. 

Адл, инсоф дар баробари дигар қонунҳои шариат ба виҷдон такя 

мекард. Виҷдон аҳкоми (принсипи) асосии иҷроиши қонунҳои ҷамъият 

буда, муносибати тарафайни одамонро муайян мекунад. Дар ҳар як 

хонаводаи мусулмон эҳтиром ва вафо ҳукмрон буда, беномусӣ, фиреб, 

беҳурматӣ ва дигар хислатҳои зишт маҳкум карда мешавад. Барои 

мусулмони ҳақиқӣ ҳамеша адолат, баробарӣ ва авф хос буда, ин хислатҳо 

дар Қуръони Муқаддас низ тақвияти худро ёфтаанд [107, c.55]. 

Ҳар як мактабхон то дар мадраса хондан аз қонунҳои ҷамъиятӣ, ки 

чун қонунҳои шариат иҷрояшон ҳатмӣ буд, хабардор буданд. Ин 

қоидаҳо тартибу интизоми бачаҳоро ба меъёр муайян медаровард ва аз 

чунин принсипҳо иборат буд: намоз хондан, дар вақти зарурӣ рӯза 

гирифтан, нафси худро идора кардан, тозаву озода гаштан, ҳурмати 

падару модар ва калонсолонро иҷро кардан, хондан ва аз ёд кардани 

каломи шариф, ба мактаб рафтан, касбу ҳунар омӯхтан, меҳнат кардан, 

дар ҷамъият ба номи нек мушарраф гардидан. Ин принсипҳо имрӯзҳо 

низ аҳамияти худро гум накардаанд.  

Муҳаққиқи рус Ибрагим А.И. Абед Халил қайд менамояд, ки яке аз 

рукнҳои тарбияи ахлоқии ислом ин инкишофи қобилияти ҷамъиятии 

инсон аст. Ислом аз дигар намудҳои ҷаҳонбинӣ бо он фарқ мекунад, ки 

арзиши фаъолияти муштаракро дар ҳалли муаммоҳои ҳаётӣ дастгирӣ 
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мекунад. Мувофиқи он ҳар он коре ки одамон иҷро мекунанд, бояд 

ҳамҷоя бо машварат ба иҷро расонанд. Ба фикри олими мазкур «аз рӯи 

нуқтаи назари идеологҳои ислом, ягонагии фикру ақида, мақсад ва 

ҳаракат миллатро дар пояи дин ба   ҷамъияти ягона табдил медиҳад» [49, 

c.52]. 

Нуктаҳои инсонпарваронаи омилҳои педагогии дини ислом дар 

тарбияи насли наврас аҳамияти беандозаро соҳиб аст. Аз ин рӯ, имрӯзҳо 

беш аз пеш зарурат пеш меояд, ки зимни тарбияи насли наврас дар асоси 

арзишҳои миллӣ, омилҳои педагогии динӣ ҳам мавриди истифода 

гузошта шаванд. Ба назари мо, соҳаи маориф бояд вазифаи бошарафи 

барқарор намудани ганҷинаи беҳамтои ниёгон, дурдонаҳои дини мубини 

исломро дар мавриди таълиму тарбия муназзам роҳандозӣ намояд. 

Муҳаққиқони соҳа ҷанбаҳои гуногуни ин дурдонаҳои бемислро аз 

нигоҳи нав баррасӣ намуда, бояд моҳият ва асолати инсонпарваронаи 

онро мукаммал нишон диҳанд.  

Бояд тазаккур дод, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ самти муҳими 

аркони дини ислом буда, он аз оила оғоз меёбад ва дар мактаб ташаккул 

дода мешавад. Дар мадрасаҳои Осиёи Миёна ин аҳком ҳамчун илм чуқур 

омӯхта мешуд [77, c.33]. Бинобарин ҷараёни ташаккули одоби ҷамъиятӣ 

дар ниҳоди ҳар фарди ҷомеа қисми таркибии тарбияи инсони комил ба 

шумор рафта ҳамчунин аз муассиртарин омили педагогӣ ба ҳиоб 

меравад. 

«Ҳамин тариқ, омилҳои педагогиии ислом аз маҷмӯи воситаҳои 

методии пурарзиш ва баландмазмуне иборат мебошад, ки ба одамон 

таъсири тарбиявӣ расонида метавонад» [60, c.103]. Ва агар ба таври 

умумӣ гирем, ислом – барномаи ҳаётии ҳамаҷониба ва универсиалие 

мебошад, ки бо ибодат ва иҷрои расму русум маҳдуд намешавад. Он 

муҳити иҷтимоиро фаро гирифта, муносибати мусулмонро бо падару 
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модар, зан, бародарони ҳаммаслак, дӯстон, хешу табор ва тамоми 

аъзоёни ҷамъият, ба мувозинат меорад [12, c.56].       

Аз нуқтаи назари ҷамъият ба ин масъалаи тарбияи динӣ бештар дар 

оила рӯшанӣ андохта шуда, падидаҳои ахлоқии каломи шариф мавриди 

таваҷҷӯҳи падару модарон ва интиқоли он ба фарзандон қарор мегирад. 

Барои нектабиату накӯкор тарбия ёфтани насли наврас мавқеи оила хеле 

муҳим аст. Дар ин ҷо оиларо маҳаки таълими фарзандон дар мактаб низ 

номидан бомаврид аст.  

Мардуми Шарқ дорои таърихи бой ва ғановатманде мебошанд, ки 

дар он тӯли солҳо маҷмӯи арзишҳои моддӣ ва маънавии ислом ба сифати 

идеали замон хизмати шоиста кардааст. Имрӯз дар назди инсоният  

масъалаи бунёди ҷомеаи дунявию иҷтимоӣ, таҳаммулпазиру дур аз 

хурофотпарастӣ истодааст. Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо соҳаи 

маориф роҳу воситаҳои асосиро бояд ҷустуҷӯ намояд ва  дар такя ба 

омилҳои педагогии ислом маҷмӯи тавсияҳоеро кор карда барояд, ки ба 

таълими насли наврас ва худомӯзии калонсолон равона карда шуда 

бошад. Омӯзиши ин омилҳои педагогии ислом имконият медиҳад, ки 

консепсияи истифодаи омилҳои педагогии ислом кор карда баромада 

шуда, дар таҷрибаи муассисаҳои таълиму тарбия истифода бурда 

шаванд.  

Барои тақвияти фикрҳои боло, ҳолати истифодаи омилҳои 

педагогии исломро чун воситаи рушди арзишҳои миллӣ дар чанде аз 

мамлакатҳо дида баромадем. Чуноне маълум гардид, дар китоби дарсии 

«Асосҳои фарҳанги динӣ ва ахлоқи дунявӣ»-и (синфҳои 4–5) муассисаҳои 

таълимии Федератсияи Россия ба ин масъала чунин баҳо дода шудааст: 

«Оллоҳ ба одамон дар корҳои нек мададгор буда, аз иқдоми зишт онҳоро 

бозмедорад. Агар касе ягон кори бад карданӣ бошад, Оллоҳ ба ин кори ӯ 

монеа намешавад, вале гунаҳкорро ҷазо медиҳад» [65, c.37].   Дар ҷойи 
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дигар таъкид мешавад: «Ислом – дини некӣ ва муҳаббат аст. Дар Қуръон 

калимаи «некӣ» хеле бисёр такрор мешавад. Китоби муқаддаси 

мусулмонон фаҳмонида медиҳад, ки чӣ гуна бояд некӣ ба ҷо овард, 

манфиат аз он барои шахсе, ки некӣ мекунад дар чист» [65, c.56]. Дар 

мисоли мактабҳои Федератсияи Россия маълум мешавад, ки тарбияи 

ахлоқи ҳамида ва сиришти накӯ,  асоси фаъолияти низоми маорифро 

ташкил карда, дини ислом низ ба мазмуни барномаҳои тадрисӣ ворид 

карда шудааст.  

Дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон низ падидаҳои ахлоқии исломӣ ҳоло ба 

барномаи  тадрисии қариб ҳамаи фанҳои  гуманитарӣ аз синфҳои поёнӣ 

то синфҳои болоӣ ворид карда шудааст. Аз соли хониши 2020/2021 фанни 

нав ба унвони «Тарбия» ҷорӣ карда шуд, ки аз синфи 1 то синфи 9 тадрис 

мешавад. Фанни мазкур дар заминаи фанҳои «Одобнома» (1–4), «Эҳсоси 

Ватан» (5–6), «Ғояи миллӣ ва асосҳои маънавият» (7–10) таҳия гардид ва 

асоси тарбияро дар такя ба арзишҳои милливу исломӣ баррасӣ 

менамояд.  

Таҳлили китобҳои дарсӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки дар муассисаҳои 

таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ масъалаи ахлоқи нек бештар дар 

асарҳои панду ахлоқии намояндагони мумтози адабиёти тоҷик 

вомехӯрад ва мавриди омӯзиши муҳассилин қарор мегирад.  

Хуллас, дар ҷараёни таълим ва тарбия чунин воситаҳои таҷдиди 

омилҳои педагогии арзиши миллиро дар такя ба арзишҳои маънавии 

ислом дастгирӣ кардан мумкин аст: 

– ворид кардани ҷузъҳои фарҳанги миллӣ ба маҷмӯи вазифаҳои 

пешгузоштаи соҳаи маориф; 

– таҳлили ҳамаҷонибаи сарчашмаҳои мавҷудаи таълимоти миллӣ 

бо мақсади муайян намудани нуктаҳое, ки арзиши пурқимати 

маънавӣ доранд; 
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– такмили ихтисоси омӯзгорон ва мураббиён бо мақсади баланд 

бардоштани  салоҳияти онҳо дар масъалаи истифодаи омилҳои 

педагогии ислом дар ҷараёни таълим ва тарбия; 

– таъмин намудани кори муштараки оила ва мактаб бо мақсади 

барқарор намудани урфу одат, анъанаҳои милливу исломӣ ва 

трансформатсияи беҳтарин арзишҳо дар замони муосир.   

 

ХУЛОСАИ БОБИ 1 

 

Ҳамин тавр, баррасии боби аввали таҳқиқотро ба анҷом расонида, 

таъкид кардан ҷоиз аст, ки дар замири арзишҳои миллии мардумони 

Осиёи Марказӣ ҷавҳари ноёби олами маънавии одамӣ – таълим ва 

тарбияи муназзаму мақсаднок басо чуқур реша давонида, асосҳои 

озмудаи қавӣ ва таҷрибаҳои ҳаётӣ такягоҳи онҳо буданд.  

Таҳқиқи таърихи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар Осиёи 

Марказӣ  аз замонҳои қадим то ибтидои асри ХХ шаҳодат медиҳад, ки 

масъалаи таълиму тарбия ҳамеша мадди назари аҷдоди мо буда, 

ҷиҳатҳои гуногуни он дар мазмуни гуногун дар манобеъ ва маъхазҳои 

таърихӣ сабти худро ёфтаанд. Аз замони “Авесто” то рӯзҳои ифтитоҳи 

макотиби усули ҷадид, дар низоми таълими мардумони Осиёи Марказӣ 

таҳаввулоти басо пуршиддат паси сар шуд, ки дар ҳар давру замон 

шакли идора, шакли ташкил, шакли тадрис тағйир меёфт. Бахусус, 

баробари дар ҳаёти мардуми ин сарзамин пояҳои мустаҳкам пайдо 

кардани дини муқаддаси ислом, таълим ва тарбия шаклан характери 

радикалӣ гирифт. Гӯё саддҳои зиёде дар ин соҳа ҷорӣ гардид. Вале, 

чуноне манбаъҳо гувоҳӣ медиҳанд, моҳияти таълим аз принсипҳои 

гуманистӣ дур нашуд, тарбия баръакс ба инсонпарварӣ қаринтар шуд. 

Бинобарин, сарфи назар аз давру замони таърихӣ, аз шаклу воситаи 
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идораву талқини мазмуни таълим, ҷавҳари педагогии арзишҳои миллӣ 

дар нигоҳ доштани ворисияти рӯҳи миллӣ, аслияти этникии халқу 

миллатҳо нақши ҳалкунанда доштанд.  

Ҳамвора дар манъбаҳои омӯхташуда таҳлилу таҷзияи таълиму 

тарбияи миллиро ёфтан мумкин, ки зинаҳои тарбияро бо инъикоси 

хусусиятҳои ба худ хоси он фаро гирифтаанд. Эҳтиёҷ ва зарурати ҳаётӣ, 

имконот ва шароити мавҷуда асоси фаъолияти аҷдоди моро дар ба роҳ 

мондани омилҳои нафъовари педагогӣ муайян мекард. Баробари ривоҷ 

ёфтани тарзи зист, мазмуни таълим низ роҳи мувофиқат ба онро меҷӯст. 

Аммо бояд алоҳида таъкид намоем, ки дар замонҳои қадим таълим аз 

таълими умумӣ дида, бештар ба таълими ҳаётан зарур моил буд. Шогирд 

бояд аз ҳар дарси устод як малакаи ҳаётан зарурро бояд ба даст меовард. 

Мутаассифона, ҳамин ҷиҳати педагогикаи Шарқи қадим замоне аз ёдҳо 

бардошта шуда, мазмуни амалии таълим коҳид. Дар боби таҳқиқшудаи 

диссертатсияи мазкур, зимни баррасии зинаҳои таълим занҷири 

пайдарҳами оила-мактаб-мадраса (дар давраи тоисломӣ оила-дабистон-

дабиристон) муайян шуд, ки таълим дар ин даргоҳҳо мақсадҳои дақиқу 

амиқи худро доранд ва чунин пайвастагӣ натиҷадории хубе ба бор 

меорад.  

Аз ду параграфи аввал натиҷа бардошта, дар параграфи сеюм 

ҷанбаъҳои педагогии арзишҳои миллӣ таҳқиқ шуданд. Аз он хулоса 

бардошта шуда, ки мардуми Шарқ дорои таърихи бой ва ғановатманде 

мебошанд, ки тӯли ҳазорсолаҳо маҷмӯи арзишҳои моддӣ ва маънавии 

миллӣ ба сифати идеали замон хизмати шоиста кардаанд. Кунун дар 

назди инсоният масъалаи басо муҳим – бунёди ҷомеаи дунявию иҷтимоӣ 

ва таҳаммулпазир истодааст. Барои ноил шудан ба ин мақсадҳо соҳаи 

маориф мебояд роҳу воситаҳои навинро ҷустуҷӯ намояд ва дар такя ба 

омилҳои бойи педагогии арзишҳои миллӣ маҷмӯи тавсияҳоеро пешниҳод 
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намояд, ки ба таълими насли наврас ва худомӯзии калонсолон 

нигаронида шуда бошад. Омӯзиши чунин омилҳои педагогии арзишҳои 

миллӣ имконият фароҳам меоранд, ки консепсияи истифодаи омилҳои 

педагогии арзишҳои миллӣ кор карда баромада шуда, дар таҷрибаи 

муассисаҳои таълиму тарбияи ҳамагонӣ истифода бурда шаванд.  

Хулосаи бобро метавон чунин арзёбӣ намуд, ки ҷанбаҳои педагогӣ, 

ки дар таърихи арзишҳои миллии халқҳои Осёи Марказӣ нуҳуфтаанд, 

чун тӯли ҳазорсолаҳо имрӯзу фардо низ барои авлоди онҳо мудавом 

аҳамияти худро нигоҳ доштаанд ва оянда ба онҳо эҳтиёҷ боз бештар 

хоҳад шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

БОБИ 2. АҲАМИЯТИ ПЕДАГОГИИ ҲАМГИРОЙИИ ҶАНБАҲОИ 

ТАРБИЯВИИ АРЗИШҲОИ МИЛЛӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

2.1. Ҷойгоҳ ва нақши таълиму тарбия дар арзишҳои миллӣ  

 

Тарбияи насли наврас, ки асосашро одоб ташкил мекунад, яке аз 

вазифаҳои муҳиме мебошад, ки дар назди падару модар, соҳаи маориф 

ва умуман ҷамъият гузошта шудааст. Ояндаи миллат ва давлат аз 

дараҷаи муваффақияти ин соҳа вобаста аст. Дар замони муосир зери 

таъсири нерӯҳои вайронкор ҷавонон бинобар нафаҳмидани моҳияти 

ҳаводиси олам ба каҷфаҳмӣ, каҷрафторӣ, густариши бесарусомонӣ майл 

пайдо кардаанд. Барои пешгирӣ кардани чунин амалҳои номатлуб дар 

байни ҷавонон, имрӯзҳо ба мазмуни педагогика ҳарчӣ бештар ҷой 

додани арзишҳои дини ислом оид ба таълиму тарбия ва маънидоди 

муназзами арзишҳои маънавиву ахлоқии дини ислом ба зарурати ҳаётӣ 

табдил меёбад. Дар ин кор ҳамчунин соҳаҳои анъанавии динӣ ба мисли 

масҷид, мадраса ва донишгоҳҳои исломӣ бояд саҳмгузор шаванд. Соҳаи 

маориф бештар ба осори ахлоқии мутафаккирони илму маърифат такя 

мекунад, ки низ аз аҳамият холӣ нест. Ба гуфти академик Д.С.Лихачев: 

«Ҳеҷ гоҳ халқ набояд обрӯю эътибори ахлоқии худро аз даст диҳад. Мо 

набояд фарҳанги воло, ёдгориҳои таърихӣ, адабиёт, забон ва санъати 

тасвирии худро фаромӯш кунем» [68, c.13–18]. 

Аълотарин арзишҳои инсонӣ дар ташаккули симои маънавӣ – 

таълим ва тарбия, аз замонҳои қадим барои тамоми аҳли башар мавқеи 

муҳим дошта, дастовардҳои имрӯзаи он натиҷаи машаққат ва сайъу 

кӯшиши инсоният тӯли қарнҳои зиёд мебошад. Таълим ва тарбия 

фаъолияти одамонро барои гирифтани дониш, малака ва маҳорат, 

такмил ва тарвиҷ додани он равона месозад ва ҳамин тариқа ба 
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ташаккулёбии ҳамаҷонибаи шахсият имконият фароҳам меорад. 

Арзишҳои умумибашарӣ аз авлод ба авлод гузашта, то ба имрӯз чун 

муҳимтарин раҳнамо ва раҳбалади халқ мустаҳкам гардидаанд ва дар 

ҷамъият мавқеи муҳим доранд.  

Тавре, ки яке аз муҳаққиқони соҳаи педагогикаи тоҷик А.Нуров дар 

рисолаи худ таъкид мекунад, воқеан, эҳё намудани беҳтарин арзишҳои 

миллӣ дар замони кунунӣ метавонад ба баланд бардоштани сифат ва 

дараҷаи маърифатнокии халқ, ба самаранокии тарбияи насли наврас 

ҳарчи бештар муосидат намояд. Арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ 

таърихи дуру дароз дошта, дар асоси талаботи замон, шароитҳои 

объективӣ, субъективӣ ва табиӣ ташаккул ва тарвиҷ ёфтаанд ва аз насл 

ба насл чун муқаддастарин эҳсос ҳифз шуда омадаанд [79, c.59]. 

Ҳамчунин ӯ арзишҳои миллӣ ва умумибашариро аз рӯи моҳият ва 

вазифаҳояш ба 5 гурӯҳ тақсим кардааст: иҷтимоӣ, маънавӣ (аз ҷумла 

педагогӣ), моддӣ, сиёсӣ ва тиббӣ [79, c.95].    

Ба фикри устод М.Лутфуллоев «халқҳо ва миллатҳо дорои ду навъи 

арзишанд: арзишҳои моддӣ ва арзишҳои маънавӣ. Арзишҳои моддӣ, аз 

қабили неъматҳои моддӣ натиҷаи арақи ҷабин, обилаи кафи дастон, ки 

талаботи ҷисмонии одамро қонеъ мегардонанд» ва «арзишҳои маънавӣ, 

аз қабили ватану ватанхоҳӣ, меҳнат, сулҳ, дониш, хонавода, фарҳангу 

маданият, ки маҳсули ақлу хирад, рӯҳ буда, дили инсонро қонеъ, 

маънавиётро ғанӣ мегардонанд» [67, c.116]. 

Агар аз фикрҳои болоӣ ҷавҳари асосиро муайян намоем, арзишҳои 

умумиҷаҳониро ба ду категория тақсим кардан мумкин аст: арзишҳои 

объективӣ ва субъективӣ ё арзишҳои моддӣ ва маънавӣ. Арзишҳои 

маънавӣ ё субъективӣ асоси маърифати инсонӣ буда, ин категорияи 

арзишҳо дар омилҳои педагогии арзишҳои миллӣ низ таҷассум ёфтаанд. 

Ба таври дигар арзишҳои маънавии одам – мафҳумҳо ва принсипҳое 



85 
 

мебошад, ки инсон ба онҳо амал мекунад. Арзишҳои маънавӣ ба фарҳанг 

ва анъанаи халқ такя менамояд, ки аз давраҳои қадим то ба имрӯз 

мақоми арзанда дорад. Омӯзиши чунин арзишҳо метавонад ҷавононро 

ба таълиму тарбия беҳтар раҳбалад намуда, пеши роҳи ҳар гуна 

каҷрафториро гирад ва моҳияти арзишҳои миллиро дуруст маънидод 

намуда, аз ҷиҳати маънавӣ обутоб диҳад.  

Дар назди муҳаққиқи ин мавзӯъ вазифаи муайян кардани арзишҳои 

моддӣ ва маънавие истодааст, ки истифодаи онҳо дар ҷараёни таълим ва 

тарбия метавонад инсонро дар асоси ғояҳои пурқимати арзишҳои миллӣ 

ва динӣ  тарбия намуда, ба сохтмони ояндаи дурахшони ҷамъият ва 

давлат таҳвил намоянд. Дар ин ҷода дини ислом, ки дорои фарҳанги 

баланд, асосҳои ахлоқии пурқимат ва анъанаҳои мусбӣ мебошад, дар 

барқарор намудани беҳтарин муносибатҳои ҷамъиятӣ низ нақши 

назаррас дошта бошад. Бахусус, агар он дар ҷараёни таълиму тарбия ба 

таври мақсаднок ба роҳ монда шавад, дар тарбияи дурусти ҷавонон, дар 

ташаккули маънавияти воло ва иродаи мағлубнопазири онҳо самараи 

хуб хоҳад дод. Бинобарин, имрӯз низоми мактаб бо мақсади тарбияти 

маънавии шогирдон аз навъҳои гуногуни фарҳанг, аз ҷумла фарҳанги 

исломӣ, ҳамчун сарчашмаи арзишҳои маънавии миллӣ  фаровон 

истифода мебарад  [107, c.62]. 

Тавре таъкид намудем, аввалин фаҳмиши одам дар бораи 

арзишҳои маънавии миллӣ дар синни бачагӣ зери таъсири тарбияи 

падару модар ба вуқӯъ меоянд. Оила ба фарзанд мафҳумҳоро дар бораи 

муҳити зист фаҳмонида дода, бачаҳоро бо рафтори хуб ё бад шинос 

менамояд. Аз ин ҷост, ки вазифаи умдатарини имрӯз дар назди соҳаи 

таълиму тарбия дуруст ба роҳ мондани тарбияи руҳӣ ва маънавии 

ҷавонон буда, он заҳмати зиёдро талаб менамояд. 
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Арзишҳои дини ислом чун қисми таркибӣ ва идомаи арзишҳои 

маънавии умумибашарӣ ва миллӣ дар худ фазилат ва хислатҳоро аз 

қабили оила ва эҳтироми аъзоёни оила, одоби шахсӣ ва ахлоқи ҷамъиятӣ, 

меҳнати ҷисмонӣ ва фикрӣ, китоб ва китобхонӣ, дӯстӣ ва таҳаммулпазирӣ 

фаро мегирад. Дар зер мақоми таълим ва тарбияро дар ҳар яке аз ин 

арзишҳо баррасӣ хоҳем кард. 

 Оила ва ҳурмати аъзоёни оила. Дар бораи оила дар китоби дарсии 

«Дарки олам» ба таври сода ва фаҳмо чунин маънидод омадааст: 

«Одатан зери маънои ҷамъият гурӯҳи одамон фаҳмида мешавад, ки 

байни худ алоқаи мустаҳкам дошта, бо мақсадҳои умумӣ, шавқу рағбат 

ва ҷаҳонбинии ягона муттаҳид шудаанд. Вале, ғайр аз он ки мо аъзоёни 

оила ҳастем, мо бо гурӯҳҳои хурди алоҳида низ умр ба сар мебарем. Ин 

оила аст». [100, c.22]. Чунин маънидод ба таври умумӣ ба оила баҳо дода, 

муҳассилини хурдсолро ба дарки моҳияти оила, аз ҷумла оилаи 

мусулмонӣ дуруст равона месозад  

Танҳо дар он оилаҳое, ки дар асоси меҳру муҳаббат ва ҳурмати 

ҳамдигар барпо гардидааст, фарзандони шоистаи дорои ахлоқи ҳамида 

тарбия меёбанд. Бинобар ин оила таҳкурсии асосии ҷамъият ба шумор 

рафта, бунёдгузори давлати абарқудрат ба шумор меравад. 

Оила ва никоҳ дар ислом ин занҷири асосии иҷтимоӣ ба ҳисоб 

меравад, ки вазифаи аълотарини он ғайр аз таъмин намудани 

осоиштагии оила, дастгирии тарафайн ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳамчунин 

таъмин намудани фарҳанги оилавӣ ва тарбияи дурусти фарзандон аст. 

Дини ислом ба оила беш аз дигар муаммоҳо аҳамият дода, барои 

ташаккулёбии сифатҳои маънавӣ, барқарор нигоҳ доштани он аҳамияти 

калон медиҳад.  

Олими тоҷик Ф.А.Ҳоҷиева оиларо таҳкурсии таълим шуморида дар 

он ақида аст, ки «аввалин донишҳои худро фарзанд аз падару модари худ 
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мегирад. Бо ёрии онҳо фарзандон таҷрибаи аввалин дар бораи одобу 

рафтор, маданият, ахлоқ андӯхта, бо урфу анъанаҳо шинос мешаванд». Ӯ 

хулоса кардааст, ки «айнан муҳити оилавӣ дар ташаккули шахсияти 

фарзанд мавқеи баланд дорад» [117, c.22]. 

Оилаи мусулмонӣ дар асоси се рукни асосӣ барпо карда мешаванд, 

ки устувории оиларо таъмин менамоянд. Рукнҳои мазкур дар асоси 

таълимоти Ислом ва анъанаҳои халқ тартиб дода шуда, аз давраҳои 

пайдоиши дини ислом ва нахустин давраҳои оғози тамаддуни исломӣ 

маншаъ гирифтаанд ва аз авлод ба авлод гузашта то имрӯз дар ҷамъият 

мақоми арзандаи худро соҳиб шудаанд. Дар китоби «Инсон ва ҷомеа» 

барои синфи 10 чунин маънидод карда мешавад: «...дар байни миллатҳои 

Осиёи Марказӣ ва баъзе давлатҳои дигари Шарқи мусулмон маросими 

никоҳи арӯсу домод мувофиқи арзишҳои дини ислом умуман қариб як 

хел аст» [48, c.296]. ва маълумоти нисбатан бештар дар бораи урфу 

одатҳои миллӣ дода мешавад.  Аввалан, оила гаҳвораи тамаддун ба ҳисоб 

рафта, ҳифзи саломатӣ ва бехатарии фарзандонро аз ҷониби падару 

модар таъмин менамоянд. Дуюм, оила бунёдгари меҳру муҳаббат, некӣ, 

накӯкорӣ ва саховат аст. Сеюм, оила бунгаҳи асосӣ аз хатарҳои барои 

худи оила ва умуман халқ бегона ва хавфовар мебошад.  

Дар замони муосир дар натиҷаи равандҳои демократии 

бавуқӯъомада, дар ҷамъияти мо тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд, ки 

ба ҳаёти маънавии халқ низ таъсири худро расонида тавонистанд. Пеш 

аз ҳама муносибат ба дин, аз ҷумла дини ислом ба таври куллӣ тағйир 

ёфта, чун маънавияти воло ва таҳкурсии асосии пойдории оила дини 

ислом мавқеи муассир пайдо кард.  

Тарбияи оилавӣ омили асосии тарбияи насли наврас аз қадамҳои 

нахуст мебошад. Дини Ислом хонаводаро ҳамчун муассисае медонад, ки 

ду нафар (зан ва мард) дар он шарокат доранд ва мард масъулияти онро 
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бар ӯҳда дорад. Дар ин бора дар сураи Нисо чунин гуфта мешавад: 

«Мардон бар занон сарпарастанд (ва дар ҷомеъаи кучаки хонавода ҳаққи 

раҳбарӣ доранд ва нигаҳдориву риъояти занон бар ӯҳдаи эшон аст) 

бадон хотир, ки Худованд (барои низоми ҷомеъа, мардонро бар занон 

дар бархе аз сифот бартариҳое бахшидааст) ва баъзеро бар баъзе 

фазилат додааст (ва маъмулан мардон ранҷ 

мекашанд ва пул ба даст меоваранд) ва аз амволи худ (барои 

хонавода) харҷ мекунанд. Пас, занони солиҳа ононе ҳастанд, ки 

фармонбардори (авомири Аллоҳ ва мутиъи дастури шавҳарони худ 

буда) асрори заношӯиро нигоҳ медоранд чунки Худованд ба ҳифзи 

онҳо дастур додааст» [115, c.2].  

Ҳурмати падару модар, бахусус модар чун меҳвари гардонандаи 

фазои оилавӣ дар дини ислом баланд буда, мавқеи ҳам модар ва ҳам 

падар дар дини ислом хеле баланд аст. «Меҳру муҳаббат нисбат ба 

падару модар яке аз хислатҳои беҳтарини инсонӣ аст. Ин хислатро ислом 

низ дастгирӣ мекунад. «Биҳишт зери қудуми модарон аст», – гуфта 

мешавад дар яке аз ҳадисҳо. Пас, бо модар будан, тавъам бо дар биҳишт 

будан аст. Дар Суннатҳо чунин ҳикоя ҳаст. Яке аз одамон аз Муҳаммад 

Паёмбар (с.а.с.) пурсидааст: «Эй расули Оллоҳ, кадом одам сазовори 

эҳтироми бештар аст?» Ӯ гуфт: «Модари ту». Он одам боз пурсид: «Боз 

кӣ?» Расули Оллоҳ гуфт:  «Модари ту». Одам боз пурсид: «Баъд аз ӯ кӣ?». 

Ӯ гуфт: «Модари ту». Одам боз пурсид: «Баъд аз ӯ кӣ?». Он гаҳ 

Муҳаммад Паёмбар (с.а.с.) гуфт: «Падари ту» [65, c.64].   

Мусулмоне, ки фарзанд дорад, ҳеҷ гоҳ суханони ҳазрати Муҳаммад 

Паёмбар (с.а.с.)-ро фаромӯш намекунад: «Ҳар яки шумо раҳбалад ҳастед, 

ва ҳар яки шумо дар назди қавми худ вазифадор ҳастед. Имом – 

роҳбалад аст ва дар назди қавми худ вазифадор аст, мард ҳам роҳбалади 

оилаи худ аст, зан ҳам роҳбалад (нигаҳбон)-и хона, шавҳар ва фарзандон 
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аст... Пас, ҳар як шумо роҳбалад ҳастед ва ҳар яки шумо дар назди қавми 

худ вазифаҳои муайян доред». (Бухорӣ; Муслим) [72, c.200].  

Ҳар қадаре, ки оила мустаҳкам бошад ва марду зан бо ҳам аҳл 

бошанд, тарбияи фарзандон низ аз рӯзҳои аввал бо масъулияти баланд 

ба роҳ монда мешавад. Фарзандони накӯ ва тарбиядида дар оилаи солим 

ва солеҳ ба воя мерасанд. Муҳаммад Паёмбар (с.а.с.) фармудааст: 

«Фарзандонатонро эҳтиром кунеду неку тарбияташон кунед».    

 Мувофиқи таълимоти ислом падару модар бояд ба фарзандони худ 

хондани Қуръон ва аз худ кардани Ҳадисҳои шарифро омӯзонанд. Дар 

вақти зарурӣ ба онҳо маслиҳат дода тавонанд ва дар маслиҳатҳои худ 

гуфтаҳои бузургонро аз Ҳадис ва Қуръони карим истифода бурда 

тавонанд. Дар ин ҷода агар худи падару модар намунаи ибрат набошанд, 

тарбияи онҳо самараи назаррас дода наметавонад [25, с.14–19].   

Дар низоми таълимоти миллӣ ба тарбияи оилавӣ аҳамияти махсус 

дода мешавад. Дар ин бора Исмоил Гаспиринский навишта буд: «Дар 

оила аз рӯзҳои нахуст фарзанд ба тарбияи падару модар дар рӯҳи ислом 

фаро гирифта мешавад, биноан дар 7–8-солагӣ ӯ соҳиби обутоби пурзӯри 

миллӣ мегардад, ки ҳамагонро дар ҳайрат мегузорад». Ҳамчунин ӯ қайд 

мекунад, ки «мусулмонон дар дини худ ва маишати иҷтимоие, ки аз он 

бармеояд, ба ҳар гуна таъсири беруна бар зиёни фардияти миллии худ, 

қувваи муқовимати мустаҳками мағлубиятнопазир доранд» [37, c.39].   

Оила муҳитест, ки дар он хишти аввалин дар таҷрибаи 

муносибатҳои оилавӣ гузошта мешавад. Агар ин муносибатҳо дуруст 

гузошта шаванд, оила хушбахт ҳисобида мешавад ва муносибатҳои 

оилавӣ дар ҷараёни дуруст ҳаракат мекунад. Бачаҳо низ дар оила ва 

мактаб одоби намунавӣ доранд. Дар ин ҷо аз ҷониби падар ва модар 

талаби ягона гузошта шудан ба фарзанд аҳамияти калон дорад. 

Вазифаҳое, ки падару модар дар назди фарзандони худ мегузоранд бояд 
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умумӣ бошанд. Хонавода хишти аввали ҷомеа мебошад, ки агар ислоҳ 

шавад, тамоми ҷомеа ислоҳ мешавад ва агар фосид шавад, тамоми ҷомеа 

фосид мешавад. Тарбияи фарзанд ин ҷараёни давомдоре мебошад, ки 

дониш ва маҳорати калонро талаб мекунад.  

Дар барномаи тадрисии фанни махсусе бо номи «Маърифати 

оиладорӣ», дар баёни мавзӯи «Оила ва инкишофи он» чанд сатре дар 

бораи давраи ҷорӣ гардидани дини ислом ва ташкил шудани оилаҳои 

мусулмонӣ мехонем, ки хеле мухтасар баррасӣ гардидааст. Аз ҷумла дар 

сатрҳои «яке аз хусусиятҳои ба оила хоси ислом ҳамин аст, ки ҳукмронии 

муносибатҳои «падаршоҳӣ»-ро дар оила ҷорӣ намудааст [87, c.10] мавқеи 

ҳақиқии зан дар оилаи мусулмонӣ, ки Муҳаммад (с.а.с.) ҷонибдорӣ 

мекард, пинҳон мондааст. Дар охир чанд сухане оид ба иҷозаи таҳсилу 

кори занҳо омада аз ҷумла гуфта мешавад: «Дар ҳақиқат зан қуввати 

мард (ва баръакс) мебошад ва бинобар ин онҳо ҳамеша паҳлӯи ҳам 

мебошанд» [87, c.13].   Бояд қайд кард, ки дар мавридҳои зиёде Қуръони 

карим ба таври баробар ва бидуни истисно ба мардону занон марбут 

будани аҳкоми худро зикр намудааст.  

Дар китоби дарсии «Эҳсоси Ватан», дар мактабҳои Ўзбекистон 

мавзӯе ҳаст ба унвони «Оила – тимсоли Ватан». Дар он ин матн ҷой 

дорад: «Якҷоя бо аллаи модар дар қалби кӯдак рӯҳи миллӣ ҷой мегирад. 

Ин рӯҳи миллӣ – эҳсоси Ватан мебошад» ва ривояте аз Имом Бухорӣ бо 

номи Модари Имом Бухорӣ оварда шудааст: «Ривоят мекунанд, ки 

чашми Муҳаммад ибни Исмоил Бухорӣ дар кӯдакиаш ба туфайли як 

тасодуфи нохуш оҷиз шудааст. Модараш шабу рӯз «ба чашми писарам 

шифо деҳ» гӯён ба Аллоҳ илтиҷо мекардааст. Рӯзе аз рӯзҳо ба хоби 

модар пайғамбар Иброҳим алайҳиссалом даромада ба ӯ: «Дуоҳои ту 

қабул шуданд, писарат акнун шифо меёбад» гуфтааст. Баъди ҳамин, 

чашми Муҳаммади ҷавон кушода шудааст. Вай қарор додааст, ки ҳаёти 
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худро ба ҷамъоварии ҳадисҳои пайғамбар Муҳаммад алайҳиссалом 

мебахшад ва чун ҳадисшиноси барҷаста ба воя расидааст» [97, c.39].   

Дар давоми ҳамин мавзӯъ ривояти дигаре бо номи «Бачае, ки ба 

бом набаромадааст» ҷой дода шудааст, ки чунин аст: «Дар қадим ба як 

бача модараш: «бачам, ба бом баромада ҳезум парто», – гуфтааст. 

Падари бача хоб будааст. Барои ҳамин, бача: «Ба болои хонае, ки 

падарам хоб аст, чӣ хел мебароям», – гуфта, бедоршавии падарро 

мунтазир шудааст [97, c.40]. Боиси хушнудист, ки мавзӯи оила ва аз 

ҷумла урфу одати мусулмонӣ ҳоло дар синфи панҷум мавриди баррасӣ 

қарор дода шуда, он бо саволу ҷавоб ва тестҳои шавқовар таҳким дода 

шудаст. Ҳамчунин дар матни мавзӯъ ва ривоятҳои додашуда 

баробарҳуқуқии гендерӣ ба инобат гирифта шуда, аз нуқтаи назари дини 

ислом ҳам мавқеи модар ва ҳам мавқеи падар дар оила ва тарбияи 

фарзанд дуруст нишон дода шудааст.  

Тавре дида мешавад, арзиши маънавии дини ислом аз қабили оила 

ва эҳтироми аъзоёни оила асосан ба тарбия ва таълими фарзанд ва 

аъзоёни оила эътибори хос зоҳир мекунад. Аз ин рӯ, педагогикаи 

анъанавиро лозим аст, ки ба истифодаи чунин ҷиҳатҳо васеътар роҳ 

кушояд. 

Одоби шахсӣ ва ахлоқи ҷамъиятӣ. Дар педагогикаи миллӣ ва 

ҳамчунин таълимоти ислом мафҳуми «адаб» ё «тааддуб» бисёр 

вомехӯрад. Маънои адаб – ботарбия ва хушахлоқ буда, ташаккул ёфтани 

фаъолияти фикрии шахсӣ ва рафторро меноманд, ки инсонро бо 

воқеияти иҷтимоӣ пайваст намуда, барои тарвиҷ ёфтани фаъолияти 

тарбиявӣ замина фароҳам меорад. Адаб ё одоб дар назди инсон 

масъулиятҳои гуногунро пеш мегузорад, ки ин масъулият на танҳо дар 

назди офаридгор ва ҷамъият, балки дар навбати аввал дар назди худи 

инсон мебошад.  
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Одам дар ҷамъият шакл мегирад ва ҳамеша дар мулоқот бо 

дигарон зиндагонӣ мекунад. Бинобар ин, ӯ бояд тамоми 

имкониятҳояшро ба худтарбиякунӣ равона карда, аз рафтори бад ва 

каҷравиҳо дар канор бошад ва дар ҷамъяит мавқеи сазовор пайдо кунад. 

Чунки бидуни масъулиятнокӣ дар назди ҷамъият инсон наметавонад 

зиндагонии шахсии худро ташкил намояд. Дар сурае омадааст: «Худой 

раҳмон касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, 

маҳбуби ҳама гардонад» (19/96). 

Донишҳои исломӣ дорои таҳкурсии мустаҳками методҳо, 

принсипҳо ва сарчашмаи меъёрҳои ахлоқии ғанӣ мебошанд, ки онҳо агар 

дар ҷараёни тадрис истифода шаванд, суннатҳои миллӣ эҳё мегарданд ва 

тарбия дар раванди алоқамандии муттасили оила ва таҳсил давом 

мегирад. Ин донишҳо аз қадим дар асоси меҳру муҳаббат нисбат ба 

наздикон ва фарзандон, масъулияти шахсӣ ва ҷамъиятӣ, тарбияи ахлоқӣ, 

ҳурмату эҳтиром, донишандӯзӣ ва масъулияти баланди тарбиявӣ дар 

назди ҷомеа поягузорӣ шудааст.  

Эҳтироми падару модар рукни аввалиндараҷае мебошад, ки дар 

назди педагогикаи миллӣ чун арзиши қиматтарин мақом дорад. Таълиму 

тарбияти дурусти фарзандон, манъ намудани онҳо аз корҳои зишту 

нораво, дар рӯҳияи худшиносӣ, ватандӯстӣ ва бо ахлоқи ҳамидаю 

писандида тарбия намудани онҳо яке аз масъалаҳои асосии ҷомеаи навин 

аст, ки қисми зиёди масъулияташ дар назди падару модар мебошад. Дар 

ин масъала дини ислом ба воситаи китоби азимуш-шаъни хеш ҳурмату 

эҳтироми падару модарро дар назди фарзанд чун вазифаи аввалиндараҷа 

мегузорад. Чунончӣ, дар сураи «Аҳқоф» омадааст: «Эй Парвардигори 

ман, илҳом деҳ маро, ки шукри ин неъмати Ту кунам, ки бар ману бар 

падару модари ман инъом кардаӣ; ва кирдори шоиста ба ҷо орам, ки Ту 

аз он хушнуд шавӣ ва барои ман дар фарзандони ман салоҳ пайдо кун! 
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Ба ростӣ, ки ман ба сўи Ту бозгаштам ва ман аз мусулмононам». 

Ҳамчунин дар Ҳадисҳои муқаддаси «Ҷомеъуссағир»-и Суютӣ омадааст: 

«Хушнудии Худованд дар хушнудии падару модар аст ва хашми 

Худованд дар хашми падару модар». Падару модар метавонад шахси 

қавиирода ва некӯхислатро тарбия намояд, ки дар ҷамъият мавқеи худро 

нигоҳ дорад. Арҷгузории волидайн суннати ниёгон аст, ки дар ислом низ 

таҷассум ёфтааст. 

Дар асарҳои панду ахлоқии ниёгон ва Ҳадисҳои шарифи бузургон 

дар бораи одоби шахсӣ, ки таҳкурсии маънавии ахлоқи ҷамъиятӣ 

мебошад, сухан хеле зиёд рафтааст. Дар ин бора аз Анас (р) чунин 

ривоят шудааст, ки Расули Худо (с) бароям гуфт: «Эй писарам, чун ба 

хонаводаат ворид шудӣ, пас салом кун, ки бар ту ва бар хонаводаат 

баракат мебошад» [4, c.292].   Чунон, ки маълум аст, дар Қуръони карим 

аз оғоз бо салом то ба фароварди худ ганҷинаи одобу рафтори шоиста ва 

эҳтироми ҳамдигар буда, ҷамъиятро аз ҷиҳати маънавӣ обутоб медиҳад 

ва ба роҳи дуруст равона мекунад. Дар ҷойи дигар Муҳаммад Паёмбар 

(с.а.с.) мефармояд: «Сухани нек гӯед, то ғанимат баред ва аз гуфтори бад 

бупарҳезед то солим монед».   

Эҳтиром нисбати ҳамдигар, падару модар, ёру дӯстон, хешу табор 

ва наздикон асоси тарбияи миллӣ аст, ки асоси одоби шахсӣ ва 

ҷамъиятиро ташкил медиҳад. Дар Ҳадисҳои шарифи Имом Мунзирӣ, яке 

аз шогирдони муҳаддиси барҷаста Имом Бухорӣ чунин омадааст: «Як 

шохаи имон ин муносибати нек нисбат ба ҳамсоя ва эҳтироми меҳмон 

аст». Ӯ ривояте меорад аз номи Абӯшайх Хузоӣ, ки Муҳаммад 

Пайғамбар (с.а.с.) мегӯяд: «Касе дар рӯзи маҳшар ба Оллоҳ шак меорад, 

бигузор ба ҳамсояи худ муносибати нек кунад. Касе дар рӯзи маҳшар ба 

Оллоҳ шак меорад, бигузор меҳмони худро эҳтиром намояд. Касе дар 

рӯзи маҳшар ба Оллоҳ шак меорад, бигузор гуфторашро нек кунад ва 
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хомӯш нишинад» [50, c.46]. Зери мафҳуми ин суханон пай мебарем, ки 

меҳру мурувват нисбат ба ҳамсоягон ва меҳмонон низ аз мадди назари 

дин дур намонда, шахсро аз ҷамъият ҷудо намекунад. Дар ҷойи дигар 

омадааст: «Некӣ он нест, ки рӯи худ ба ҷониби машриқу мағриб кунед, 

балки некӯкор касест, ки ба Худо ва рӯзи қиёмат ва фариштагон ва 

китоби Худо ва паёмбарон имон оварад. Ва моли худро, бо он ки дӯсташ 

дорад, ба хешовандону ятимон ва дармондагону мусофирон ва гадоёну 

дарбандмондагон бубахшад. Ва намоз бигузорад закот бидиҳад. Ва низ 

касоне ҳастанд, ки чун аҳде мебанданд, ба он вафо мекунанд. Ва онон, ки 

дар бенавоиву беморӣ ва ҳангоми ҷанг сабр мекунанд, инҳо ростгӯён ва 

парҳезгоронанд» (2/177). 

Заминаи қоида ва меъёрҳо дар оила гузошта шуда, дар ҷамъият 

тасдиқи худро меёбанд. Одоб дар шариат чун системаи муттасил ба роҳ 

монда шуда, як зумра арзишҳоро аз қабили эҳтироми падару модар, 

калонсолон ва занҳо, меҳмоннавозӣ, ростқавлӣ, хоксорӣ, 

таҳаммулпазирӣ, нексириштӣ дар бар мегирад. Ислом ба 

эътиқодмандони худ имконият медиҳад, ки ба ҳар як рафтори худ баҳо 

диҳанд ва алоқаи онро бо ҷамъият муайян намоянд. Ҳамин тавр, вазифаи 

имрӯзаи соҳаи педагогика ба назари мо, ин коркарди консепсияи 

таълиму тарбия дар такя ба арзишҳое мебошад, ки одоби шахсӣ ва 

ҷамъиятии инсонро муайян менамоянд. 

Одобу ахлоқ ҳамеша тавъам бояд ташаккул ёбанд. Тарбияи ахлоқӣ 

аз азал дар ҳаёти инсон мақому манзалати ба худ хос дошт ва имрӯзу 

фардо ҳам бояд ин қисми таркибии тарбия санги маҳаки тамоми 

фаъолияти ҷомиаро дар роҳи ривоҷу равнақи низоми таълиму тарбия 

гарда. Беҳуда нест, ки аз давраҳои қадим пеш аз ҳама дар оила, аз 

ҷониби волидайн ба масъалаи тарбияи одобу ахлоқ эътибори ҷудогона 

зоҳир мешуд. Кӯшиш ба харҷ дода мешуд, то дар замири ҳар як фард 
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ахлоқи ҳамидаи инсонӣ тарбия карда шавад. Бинобарин имрӯзҳо дар 

назди илми тарбия – педагогика ҳам вазифаҳои нав ба нав дар боби 

коркарди усулҳои ҳарчи навтарини тарбияи мукаммали шахс дар ҷомиа 

пеш меоянд ва бояд фарзияҳои нави илмӣ рӯи кор оварда шаванд. 

Меҳнати ҷисмонӣ ва фикрӣ. Мавқеи меҳнат чун арзиши муҳим дар 

дар таълимоти ислом низ яке аз мавзӯъҳое мебошад, ки диққати олимони 

гуногунро ба худ ҷалб кардааст. Шариат чун қонуни ҳаётӣ тамоми 

ҷабҳаҳои ҳаёти инсонро дар бар мегирад, ки байни онҳо меҳнат мавқеи 

хос дорад. Дар сураи Исро омадааст: «Мо фарзандони Одамро каромат 

бахшидем ва бар дарёву хушкӣ савор кардем ва аз чизҳои хушу покиза 

рӯзӣ додаем ва бар бисёре аз махлуқоти худ беҳтариашон додем» (17/70). 

Дар сураи мазкур дар баробари эҳтиром нисбат ба инсон ба ӯ бахшида 

шудани маводҳои зиндагонӣ оварда шудааст. Зермаънои ин суханон аз 

он иборат аст, ки танҳо баъди он, ки инсон шароити меҳнатии хуб пайдо 

мекунад ва дарёву хушкӣ аз паси рӯзӣ мегардад, метавонад ҳаёти 

осоишта дода бошад ва шукри Оллоҳ намояд.  

Дини ислом онҳоеро, ки меҳнат намекунанд маҳкум менамояд: 

«барои ҳар нафар гирифтани арғамчин, чиндани ҳезум, пуштора кардан 

ва фурӯхтани он беҳтар аст, то ки аз бенавоӣ раҳо ёбед, чунки одамон 

метавонанд ба шумо садақа диҳанд ё надиҳанд» [11, c.57].   Дар дини 

ислом садақа талабидан гуноҳ ҳисобида шуда, танҳо дар ҳолатҳои аз ҳад 

вазнин иҷозат дода мешавад, чун ба фикри Муҳаммад паёмбар «бенавоӣ 

ба сӯи беимонӣ мебарад». Дар навбати худ дини ислом ҳаққи меҳнатеро, 

ки бо фиребу найранг, қаллобӣ, судхӯрӣ, истеҳсоли бода ва шароб, 

қиморбозӣ ба даст оварда шудааст, маҳкум карда, гуноҳи бузург ҳисоб 

мекунад. 

Дар бисёр Ҳадисҳои шариф ва ҳамчунин худи Қуръон даъват карда 

мешавад, ки одамон бо савдо машғул шаванд. Дар сураи Нисо омадааст: 
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«Эй касоне, ки имон овардаед, моли якдигарро ба ноҳак, махӯред, ғайри 

молҳои тиҷоратӣ, ки ҳар ду тараф ба он ризоят дода бошед» (4/29). Яъне, 

моли тиҷоратӣ моли ҳақ ҳисобида шуда, тоҷирон дар дини ислом дар 

фарқият аз дини насронӣ, ки тиҷоратро маҳкум мекунад, мавқеи 

мустаҳкам касб мекунанд [68, c.37]. Дар навбати худ даъват карда 

мешавад, ки тоҷирон аз савдои моли ноҳақ ба даст овардашуда даст 

кашанд. Ҳамчунин савдои нӯшокиҳои махмуркунанда, маводи мухаддир, 

гӯшти хук, ки истифода ва истеъмоли онҳо дар дини ислом маҳкум карда 

мешавад, манъ карда мешавад. Дар баробари тиҷорат кишоварзӣ ва 

ҳунармандӣ низ дастгирӣ карда мешавад.  

Дини ислом ба меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ тафриқа намеандозад. 

Меҳнат дар ҳама шаклҳои худ қобили дастгирии дин аст. Тамоми 

намудҳои меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ, тарбияи мусулмони боақлу 

заковат, ки бо роҳи Худои Таъоло нишондода рафта, қоида ва қонунҳои 

шариатро бечуну чаро риоя мекунад ва дар ҷамъият мавқеи баланд 

дорад, идеали асосии дини ислом аст.  

 Меҳнати фикрӣ, яъне омӯхтани дониш ва илм барои мусулмон 

арзиши баланд дорад. Халиф Абдулмалик ба писарони худ мегуфт: 

«Дониш андӯзед, агар шумо ҳукуматдор бошед, шуморо ба мартабаи боз 

ҳам баландтар мебардорад. Агар миёнаҳол бошед, пас ҳукуматдор 

мешавед. Агар аз аҳли одӣ бошед, он имконият медиҳад, ки рӯзгори 

худро таъмин намоед» [92, c.317]. Дар асарҳои як қатор олимон ибтидои 

илоҳӣ боло меистад. Онҳо ҳангоми тақсими касбҳо ба ақлӣ ва ҷисмонӣ 

ба тақдир такя мекунанд. Масалан, бино бар ақидаи Абӯалӣ ибни Сино 

«Худованд ҳамон тавре, ки мардумро аз ҳайси амлок ва манозил 

мутафовут қарор додааст, аз ҳайси уқулу ороъ низ ононро мутафовут 

офаридааст». Маҳз аз ҳамин сабаб яке бо касбҳои ақлӣ ва дигарӣ бо 

касбҳои ҷисмонӣ машғул аст. Масалан, Ибни Сино дар таълимоти худ 
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оид ба тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касб дар фарқият аз дигар 

мутафаккирони илми дин касбҳои ақлиро хоси ашрофзодагон ва касбҳои 

ҷисмониро насиби фарзандони табақаҳои поёни ҷамъият ҳисоб кардааст 

[16, c.152].  

Аз рӯи принсипҳои дини ислом меҳнат шахсро ташаккул медиҳад, 

тарбия мекунад ва донишашро меафзояд. Дар ислом ҳамон меҳнат 

қобили дастгирӣ аст, ки бо ёрии он одам метавонад такмил ва тарвиҷ 

ёбад, яъне аз худ намояд ва ё онро ёд гирад.  

Ба фикри А.Койчуев «дини ислом чӣ дар меҳнати фикрӣ ва чӣ дар 

меҳнати ҷисмонӣ инсонро ба меҳнат ва ҷиҳатҳои ахлоқии муносибатҳои 

меҳнатӣ байни одамон сафарбар месозад». Ӯ аз ҳадисҳои ат-Табаронӣ 

мисол меорад: «... кас агар ба ҷустуҷӯи ризқи кӯдакон баромад, ӯ дар 

роҳи Аллоҳ аст, ва агар кас ба ҷустуҷӯи ризқи волидайни пираш 

баромад, ӯ дар роҳи Аллоҳ аст, ва агар кас (аз ҳамагуна корҳои ноҷӯя 

худдорӣ намуда) ба ҷустуҷӯи ризқи худ баромад, ӯ дар роҳи Аллоҳ аст, ва 

аммо агар кас барои худнамоӣ ва таърифи худ бар дигарон баромад, пас 

вай дар роҳи шайтон аст» [60, c.112]. 

Дар китоби дарсии «Асосҳои фарҳанги динӣ ва ахлоқи дунявӣ», ки 

дар  Россия нашр шудааст, меҳнат аз нуқтаи назари дини ислом чунин 

муаррифӣ гардидааст: «Падар ва модар ба фарзанд ростқавлӣ, адлу 

инсоф ва амали нек карданро меомӯзанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки ба 

фарзандашон меҳнат карданро омӯзанд, чунки меҳнат одамро ҳам 

мехӯронад ва ҳам ба хушбахтии онҳо замина мегузорад... Меҳнати 

фарзанд дар хурдсолӣ – ин хониш дар мактаб аст. Бинобар ин падару 

модар ба фарзанд чӣ гуна дар назди худ мақсадҳои бузург гузоштан ва ба 

онҳо ноил шуданро меомӯзанд» [65, с.63].    

Бо истифода аз нуктаҳои таълимоти ислом, ки меҳнатро воситаи 

асосии инкишофи ҷисмонӣ ва маънавии инсон мешуморад чунин 
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вазифаҳои соҳаи педагогика дар тарвиҷи ин идея саҳм гузошта 

метавонанд: 

– ташаккули муносибати некбинона нисбат ба меҳнат чун арзиши 

пурқимати умумибашарӣ ва ҳам миллӣ; 

– тарбия намудани муносибати мусбии насли наврас ба ҷараёни 

меҳнати ҷисмонӣ ва фикрӣ дар амал; 

– тарбия намудани сифатҳои ахлоқӣ дар муносибат ба меҳнати 

ақлӣ ва ҷисмонӣ, кордонӣ, масъулият дар ҷараёни меҳнат ва 

ноил шудан ба мақсади пешгузошташуда. 

Китоб ва китобхонӣ. Сарзамини ниёгони мо ҳанӯз аз оғози 

тамаддуни давлатдорӣ яке аз марказҳои маънавият ва фарҳанги воло 

буд. Бо пазируфта шудани дини мубини ислом беҳтарин арзишҳои миллӣ 

ба низоми маънавӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии аҷдоди мо ворид шуд ва аз 

ҷумла дар соҳаи таълим ва тарбия васеъ густурда гардид. Яке аз 

муқтадиртарин арзише, ки дини ислом ба мо бахшидааст, Қуръон буда, 

ин китобест, ки оҳангу навои он аз гаҳвора то гӯр мусулмононро 

ҳамроҳӣ мекунад [1, c.204] ва китобест, ки одамонро дар роҳи рост 

(сироти мустақим), меҳнат ва илму маърифат ҳамсафар аст. Дар сураи 

Бақара омадааст: «ин китобест, ки онро ба сӯйи Ту фурӯ фиристодем, то 

мардумро ба ҳукми Парвардигорашон аз торикӣ ба сӯйи рӯшноӣ – ба 

сӯйи роҳи Худованди тавонову сутуда берун орӣ». Дар сураи ал-Каҳф 

оварда шудааст: «Ситоиш бар он Худо, ки барои банда нозил кард 

китобро» ва ё «Қуръон бузургтарин неъмати Худо барои бандагонаш 

аст».  

Бо ҳамин маъно дар сураи Алақ низ омадаст: «Бихон ба номи 

Парвардигорат... Худое, ки ба воситаи қалам омӯзиш дод, ба одамӣ он 

чиро, ки намедонист, биёмухт ...» Аз ин ҷост, ки китоб ва китобхонӣ аз 

қадамҳои нахустини ворид шудани ислом ба ҳаёти халқ ташаккули 
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маърифати инсонро таъмин намуд ва ба камол ёфтани илму ирфон 

замина фароҳам овард.  

Аз таърихи навишта шудани аввалин китоби исломӣ маълум аст, 

ки ба навиштани китоб аввалин маротиба худи Муҳаммад Паёмбар 

(с.а.с.) хоҳиш пайдо кардааст. Бино бар сарчашмаҳои таърихӣ маълум 

мешавад, ки Муҳаммад Паёмбар (с.а.с.) оётҳои нозилшударо ба китоби 

ягона ҷамъ карда натавонистааст. Дар оянда ба ин кор ёрони расули 

худо, ансориҳо ва ҳамзистони Паёмбар камар бастаанд, ки байни онҳо 

номи Алӣ, Салим ва Абӯмӯсоро бисёр ба забон мегиранд. Тарафдорони 

ӯ маҷмӯи оёти ба Паёмбар Муҳаммад аз ҷониби Худо  ифшошударо аз ёд 

медонистанд ва қисми матнҳои дертар ба Қуръон воридшударо дар 

ҷараёни хизмати худ ба даргоҳи Худои Таъоло истифода мебурданд. 

Таърихи матнҳои Қуръон баъд аз марги Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) ба 

воқеаҳои ҷамъияти мусулмонӣ ва хилофат вобаста мебошад. Дар як вақт 

чанд нафар аз ёрони ӯ заҳмат ба харҷ додаанд, ки оётҳои ифшошударо 

ҷамъ намоянд. Аз рӯи баъзе маълумотҳо дар давоми бист соли баъд аз 

марги Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) панҷ намуди матни Қуръон навишта 

шуда буд [89, c.167].  

 Мавқеи китоб дар Бағдод ва Байтулҳикма он оғози тамаддуни 

исломӣ аст, ки эҳтироми муқаддасоти Қуръон ва арзиши маънавии 

китобро дар ҳаёт исбот намудааст. «Таблиғи ҷанбаҳои мусбии китоб дар 

ҷаҳони мусулмонӣ то ба он дараҷае расид, ки дар оммаи мусулмон ҳисси 

китобдӯстиро бедор карда тавонист. Ҳатто шахсони аз маърифат дур ба 

китоб беэътино набуданд», – менависад дар ин бора муҳаққиқ Тоҳир 

Рашидов [86, c.23].   

Дертар густариши илму маърифат дар давраи Сомониён мавқеи 

китобро ба қуллаҳои баландтарин расонидааст. Дар давраҳои баъдина 

таҳаввулот дар соҳаи китоб ба футуҳоти муваққатӣ дучор гардида, танҳо 
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дар давраи Темуриён ва алалхусус Темуриёни Ҳинд мавқеи китоб 

садчанд афзун гардида, шӯҳрати сарзамини Осиёи Миёнаро бо 

фарҳангсолорӣ муаррифӣ намуд ва китобхониро ба беҳтарин анъанаи 

замона табдил дод.  Таваҷҷӯҳи беандозаи намояндагони ин сулола ба 

китоб ва китобхонӣ, пуштибонӣ аз китобхонаҳо ва бо санъати баланд 

оро дода шудани онҳо, дар давраи ҳукмронии ҳамаи намояндагони 

дарбори Темуриён дар Эрон ва Осиёи Марказӣ давом кардааст [114, c.2].  

 Дар Қуръони карим тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъият ва ҳар як 

фарди он бо беҳтарин сурат баён гардидааст ва дар ин бора мефармояд: 

«Китоб (Қуръон)-ро бар ту чун баёнкунандаи тамоми чиз фиристодаем» 

(Сураи Наҳл, (ояти89) ва «ин Қуръон, воқеан ҳам, ба устувортарин роҳҳо 

ҳидоят менамояд» (Сураи Исро, 17:9). Ва агар ба худи мазмуни калимаи 

«Қуръон» назар андозем, он аз калимаи «қироот» ё «қироат» гирифта 

шуда, маънои «хондан»-ро дорад. Пас хондан ин идеал ё арзиши 

гиромитарин буда, он аз номи аввалин китоби дини муқаддаси Ислом 

«Қуръони карим» ибтидо гирифтааст.  

Мавқеи хондан ва навиштанро чунин суханони Имом Ҳасан тасдиқ 

мекунанд. Боре Имом Ҳасан фарзандони худ ва фарзандони бародари 

худро ба наздаш даъват карда гуфт: «Шумо фарзандони ҷамъияти 

имрӯза ҳастед ва дар фосилаи кӯтоҳи вақт метавонед ба шахсони фардо 

табдил ёбед. Пас, бихонед. Ҳар кадоме, ки хотираи хуб дорад, бигузор 

хоҳиши худро бинависад ва дар хона нигоҳ дорад» [117, c.24].  

Дар ин ҷо суханони В.А. Сухомлинский ба хотир меояд, ки гуфта 

буд: «Барои он, ки инсонро аз ҷиҳати маънавӣ ба ҳаёти мустақилона 

тайёр кунем, ӯро бояд ба ҷаҳони китоб ворид кард» [106, c.196]. 

Дар китоби «Одобнома» (барои синфи 3-4), ки барои макотиби 

Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, мавқеи китоб ва китобхонӣ бо забони 

сода ва фаҳмо ба бачаҳо кушода дода шуда, аз ҷумла чанд сухан дар 
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бораи китобҳои муқаддаси дини ислом меравад: «Беҳуда китобро 

сарчашмаи дониш ва мушкилкушои ҳамаи корҳо намегӯянд. Дар ҳақиқат 

китоб чизи муқаддас аст. Бубинед, азизон китоби «Авесто», «Қуръон», 

«Каломи шариф» ва ғайра чӣ гуна муқаддасанд. Шумо номи ин китобҳои 

ниёгонамонро шунидаед. Онҳо таърихи чандинҳазорсола доранд. 

Махсусан, китоби «Қуръон» ба мо тамоми суннатҳои дину оинамонро 

гирд овардааст» [30, c.41].   

Ҷаҳони китоб сарчашмаи дарёи ақл шинохта шудааст, ки махзани 

фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хосса ойинаи ҳаёт 

ва калиди дари ганҷи сухан аст. Дар замони муосир рушди маънавӣ ва 

фикрии ҷомеа таҷдиди назарро нисбат ба идеал ва арзишҳои ислом талаб 

менамояд, ки беҳтарин тарбиятгари ҷомеа ва насли наврас бошад. 

Чунки, донистани арзишҳои пурҳикмат, мавқеи китоб ва китобхонӣ дар 

таърихи аҷдодӣ, тавъам будани илму дониш ва имону эътиқод ҷавононро 

аз ҷиҳати маънавӣ тарбия намуда, барои рушди ҳамаҷонибаи тафаккури 

онҳо замина фароҳам меорад.  

Дӯстӣ ва таҳаммулпазирӣ. Яке аз рукнҳои дигари дини ислом ин 

дӯстӣ ва таҳаммулпазирӣ нисбати дигарон аст. Ғояҳои таҳаммулпазирӣ 

дар фарҳанги халқҳои Шарқ аз қадимулайём ҷойгоҳи махсус дорад. 

Таҳаммулпазирӣ ва тарафдории некӯахлоқӣ, дурӣ ҷустан аз корҳои зишт, 

сайъу ҳаракатҳои манфӣ ва харобиовар бо ташаккулёбии одоби нек дар 

ҷамъият пайвастагии қавӣ дорад. Ба гуфти академик М.Лутфуллоев: 

«Ислом кӯшиш мекунад ҷомеаи одамоне бисозад, ки бунёди онро на 

миллатгароӣ, нажоду рангу пӯст, балки ягонагии дину асосҳои маънавӣ 

ташкил намояд» [67, c.137]. Муҳаммад Пайғамбар ҳамеша ба бародарию 

баробарӣ ва инсонпарварию инсондӯстӣ даъват мекард. Дар ин бора дар 

сураи Фурқон омадааст: «Инҳо ҳамон касонанд, ки ба хотири сабре, ки 

таҳаммул кардаанд, ғурфаҳои биҳиштро музд ёбанд ва дар он ҷо ба 
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дуруду саломашон бинавозанд». 25|75|. Нисбати ояндаи ислом, 

профессор Кримский мегӯяд, ки ислом, чун ҳама динҳои дигар, набояд 

чун садди рушду равнақ ва тамаддун ҳисобида шавад: ҳама чиз аз 

қобилияти маънавии нажоде, ки ба ислом эътиқод дорад ва аз 

муносибати ин нажод ба илм вобаста аст [82,  c.243].  

Дар ҷаҳони муосир ҷавонон ба ҳар гуна падидаҳои номатлуб аз 

ҷумлаи ифротгароӣ (экстремизм), ки бо методҳои зӯроварӣ, фишор, 

таҳқир ва паст задани шаъну эътибори инсон ё гурӯҳи этникӣ кор 

мебаранд рӯ ба рӯ шуда, баъзан майл пайдо карда истодаанд. Ин гурӯҳҳо 

дар байни мардум ба амалҳои нопок даст мезананд. Аз ҷумла, куштор ва 

шиканҷаи одамони бегуноҳ ё намояндагони дину мазҳабҳои 

ғайримусулмон. Дар каломи шариф мувофиқи қоидаи «адолати маҳз» 

куштори як одами бегуноҳ ба куштани тамоми одамони рӯи Замин 

баробар карда мешавад. Дар ин бора дар сураи Моида омадааст: «...ки 

ҳар кас каси дигарро на ба қасоси қатли касе ё содир кардани фасоде бар 

рӯи замин бикушад, чунон аст, ки ҳамаи мардумро кушта бошад». 5|32|. 

Ҳамчунин куштани занҳо, кӯдакон, мӯйсафедон, ногиронҳо, шахсони 

бемор, инчунин худмаҳкумкунӣ ва худкушӣ манъ шудааст. Сураи Нисо: 

«… ва худатонро макушед. Албатта Худо бо шумо меҳрубон аст!» 4|29|.  

Дини ислом озодии интихоби динро аз ҷониби инсон ҳуқуқан 

тасдиқ менамояд. Дар ин бора дар каломи шариф омадааст: «Дар дин ҳеч 

маҷбурие нест». 2|256|. Таҳаммулпазирии дини ислом нисбати дигар 

динҳо исбот менамояд, ки дар хилофати Араб муносибат ба 

ғайримусулмонон ботаҳаммул буд. Ғайримусулмонҳо ё исломро қабул 

мекарданд ва ё андози махсуси ҷизя месупориданд ва ба халифа итоат 

намекарданд [33, c.129].   Чуноне аз таърихи Осиёи Миёна маълум аст, 

нуфузи аҳолии ғайримусулмон дар ин сарзамин хеле зиёд буд. Масалан, 

дар аҳди салтанати амир Шоҳмурод (1785–1800)-и сулолаи Манғития ба 
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мақсади бартараф намудани норизоятии умумӣ андози ҷизя – андози аз 

қавмҳои ғайримусулмон ситондашаванда хеле зиёд карда шуда буд [40, 

c.92]. Ба ин нигоҳ накарда, намояндагони дину мазҳабҳои гуногун 

озодона бо аҳолии мусулмон зиндагонӣ мекарданд. Пас, муносибатҳои 

байни мусулмонон ва ғайримусулмонон низ ба риояи принсипи 

таҳаммулпазирӣ такя менамояд. Дини ислом ҳеҷ гоҳ ба ҳамзистии 

осоиштаи одамон ва муносибатҳои мӯътадили байни онҳо мамониат 

нишон намедиҳад. 

Дар давраи ҳукмронии сулолаи Бобуриён дар Ҳиндустон намунаи 

олии таҳаммулпазирӣ нисбати ҳиндуёни маҳаллӣ нишон дода шуда, 

император Акбар тамоми шароитҳои зистро барои ҳиндуён фароҳам 

овард ва давлати худро ба яке аз давлатҳои пурқудраттарини ҷаҳон 

табдил дода тавонистааст. 

Дар синни 18-солагӣ ӯ пурра зимоми ҳокимиятро ба дасти худ 

гирифт ва ҳукмронии одилонаро бо кишвари гуногунмиллат то ба 

дараҷае расонид, ки он «давраи тиллоии ҳукмронии муғулҳо дар 

Ҳиндустон» ном гирифт. Дар давраи ӯ тарвиҷ ёфтани илму маърифат, 

тавсеа ёфтани соҳаҳои иқтисодиёт, ислоҳотҳо дар соҳаи дин ва 

таҳаммулпазирии байни намояндагони динҳои гуногун ё ба таври ӯ 

«сулҳи кулл», тарвиҷ ёфта, санъати меъморӣ ва минётурофарӣ, мусиқӣ ва 

китобат ба авҷи аълои худ расид [19, c.169].   

Яке аз олимони борикбини рус ҳоло дар оғози сиёсати ба Росия 

ҳамроҳ кардани Осиёи Миёна, ки сарзамини саросар исломӣ буд, 

бомаврид чунин қайд кардааст: «Дониши олимон, адолати султон, 

саховати сарватмандон ва дуои камбағалон ба сифати омилҳои 

дастгирии тартиби давлатӣ  хизмат мекунанд.  Бояд касоне эҳтиром 

карда шаванд, ки онҳоро офаридгор бо нури дониш маърифат 



104 
 

бахшидааст: онҳо ороиши заминанд, чуноне ки ситорагон ороишгари 

осмонанд» [77, c.25].   

Зарурати тарбияи одам дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ ҳама вақт дар 

шаклҳои гуногун дар ақидаҳои маорифпарварони бузурги ҳамаи халқҳо 

ва дину мазҳабҳо вуҷуд дошт. Ин ақидаҳо бояд бо таҳаммул дар тарбияи 

насли наврас корбаст карда шаванд. Масалан, таҳаммулпазирии мазҳаби 

ҳанафӣ ва бузургии шахсияти Имоми Аъзамро аксари олимону 

мутафаккирони ҷаҳон эътироф кардаанд. Поягузори мазҳаби фиқҳӣ 

Имом Абӯҳанифа ҷоиз медонист, ки одамон таҳаммулпазир бошанд ва 

сабукӣ оваранд. Мазҳаби ҳанафӣ, сулҳу субот, амнияти ҷомеа ва рифоҳу 

осоиши мардумро чун рукнҳои асосии дин мешуморид. Асарҳои аз худ 

боқӣ гузоштаи Имоми Аъзам гувоҳи он мебошанд, ки ӯ дар ҳақиқат ҳам 

шахси тақводору парҳезгор ва донишманду бофарҳанг буда, тарафдори 

бо муросову мадоро зиндагонӣ кардани мусулмон дар байни худ ва дар 

муносибат бо дигар намояндагони қавму миллатҳо аст. Ӯ ахлоқро чун 

сутуни дин, адабро чун перояи ҳар фарди мусулмон шуморида, одамонро 

ба корбурди ақлу хирад даъват менамуд. Имоми Аъзам дар васияти худ 

ба шогирдаш Юсуф гуфтааст: «Ҳамеша мадорову сабру таҳаммулро 

пеша намо, синаи фарох ва ахлоқи хуб дошта бош, либоси нав бипӯш, 

маркаби хуб дошта бош, атру хушбӯии зиёд истифода намо, ҳар рӯз як 

вақтеро барои анҷом додани корҳои шахсият ҷудо намо, ҳамеша аз 

ҳолати хизматгузорон ва зердастонат бохабар бош, дар тарбия ва 

таълим додани адаб ба онҳо ҷиддӣ бош, аз ростӣ кор бигир, такаббурро 

раҳо кун. Мабодо касеро фиреб надиҳӣ, гарчи туро фиреб дода бошад. 

Амонатро ба соҳибаш баргардон, гарчи дигарон ба ту хиёнат кунанд. 

Вафоро пеша кун, бо тақво бош. Бо пайравони динҳои дигар рафтори 

муносиб намо! Агар ба ин васияти ман амал намоӣ умедворам солим 

бимонӣ». [52]. 
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Мусаллам аст, ки дар соҳаи таълим ва тарбия идеяи 

таҳаммулпазирӣ дар тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ ва берун аз он 

ба яке аз масъалаҳои дараҷаи давлатӣ табдил ёфтааст. Масъалан дар 

Россия, ки яке аз давлатҳои бисёрмиллата мебошад, ҳама зери шиори 

Ватани умумӣ зиндагонӣ мекунанд. Давлати Россия дар тасдиқи 

принсипҳои таҳаммулпазирӣ соҳаи педагогикаро пешбар мешуморад. 

Дар яке аз сарчашмаҳои педагогӣ дар ин бора омадааст: 

«Таҳаммулпазирӣ афззалияти арзишҳои умумиинсониро инъикос карда, 

шарти асосии сохтмони ҷамъияти демократӣ мебошад» [31, c.4].   

Дар исботи принсипҳои таҳаммулпазирӣ декларатсияи ҳуқуқҳои 

инсон нақши муҳим мебозад. Дар моддаи 26-уми Декларатсия чунин 

омадааст: «Соҳаи маориф бояд ба ҳамдигарфаҳмӣ, тоқатпазирӣ, дӯстии 

ҳамаи халқҳо, гурӯҳҳои нажодӣ ва динӣ  мусоидат карда, ба фаъолияти 

ООН (ТДММ) дар дастгирии сулҳ ҳамкорӣ намояд» [34].   

Дар китоби дарсиии «Инсон ва ҷомеа» чунин сатрҳоро мехонем: 

«Дар сатҳи ҷаҳонӣ ба яке аз арзишҳои муҳимтарини инсонӣ – 

якдигарфаҳмӣ хавфи калон таҳдид мекунад. Дар ҳақиқат якдигарфаҳмӣ 

арзиши аслии тараққиёти  инсоният аст. Имрӯз инсоният ба 

якдигарфаҳмӣ ниёз дорад» [48, c.257]. 

Дар китоби дарсии «Асосҳои маънавият», чунин сатрҳо ҷой 

доранд: «Дар ҳудуди мамлакати мо аз қадим вакилони миллат ва қавмҳо 

дар ҳамҷиҳатӣ зиндагӣ мекарданд. Дар давоми асрҳои миёна дар байни 

онҳо ихтилофи миллӣ вуҷуд надошт. Аз азал халқи мо таҳаммулпазирӣ, 

меҳмондӯстӣ, бахшандагӣ, эъзоз намудани урфу одат ва арзишҳои 

дигарон барин фазилатҳои умумбашариро нишон додааст» [64, c.102].   

Ҳамин тавр, мафҳуми «таҳаммулпазирӣ», ки ба фанни педагогика 

ба қарибӣ ворид гардид, яке аз мафҳумҳои мубоҳисанок буда, чун 

муносибатҳои олии байни одамон метавонад, ба сифати арзиши маънавӣ 
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ва меъёри фарҳангӣ шинохта шавад. Таҳаммулпазирӣ, бояд айнан дар 

солҳои мактабхонӣ ташаккул ёбад, чунки он яке аз шартҳои асосии 

камтар кардани шиддатнокӣ дар ҷамъият мебошад. Дар шароити кунунӣ 

моро зарур аст, ки ба кори ташкили ҷамъияти шаҳрвандӣ фаъолтар 

наврасон ва ҷавононро ҷалб намоем. Дар онҳо эҳсоси ватанпарварӣ, 

меҳанпарастӣ, иззати нафсро тарбия намуда, ташаккули чунин сифатҳои 

шахсият ба монанди: ташаббускорӣ, боғайратӣ, бомасъулиятӣ, 

мустақилӣ, равона кардани комёбӣ на танҳо дар алоҳидагӣ, балки бо 

мақсади аҳамияти иҷтимоӣ ташаккул диҳем.  

Дар ин ҷода тарбия намудани таҳаммулпазирӣ ва рафтори 

таҳаммулпазирона қобилияти бо тамоми одамон новобаста аз миллату 

мазҳаби онҳо ё фарқи онҳо аз мо аз ягон ҷиҳат барқарор кардану 

инкишоф додани муносибатҳои неку хайрхоҳонаро ифода мекунад, хеле 

зарур аст. Он барои амалӣ гардонидани ҳуқуқҳои инсон ва ноил шудан 

ба сулҳу осоиш шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад. Чунки таҳаммулпазирӣ 

аз нуқтаи назари ислом шарти асосии нигаҳдории сулҳ аст. Сулҳу осоиш 

бошад, дар навбати худ шароит ба вуҷуд меорад, ки одамон принсипи 

таҳаммулгароиро чун дастурамали муносибати байнихудӣ истифода 

баранд. 

Ҳамин тавр, дар мадди назари давлат гузаронидани тағйиротҳои 

бузурги иҷтимоӣ истодааст, ки барои тарбияи ахлоқии ҷамъият мусоидат 

карда метавонад. Дар бисёр давлатҳои ҷаҳони исломӣ ин гуна 

тағйиротҳое, ки дар асоси арзишҳои дини ислом татбиқ карда шудаанд 

ба пешравиҳои соҳаи таълим ва тарбия низ алоқаманд мебошанд ва 

натиҷаҳои хуб додаанд. Аз ҷумла олими рус А.Койчуев фикри 

С.Дружининро иқтибос оварда мегӯяд, ки дар натиҷаи сиёсати 

исломикунонии Эрон, «ки ба майпарастӣ, қиморбозӣ, худфурӯшии занон 

хотима гузошт, тарсу ваҳм нисбат ба ифротгароӣ ва авбошӣ низ аз байн 



107 
 

рафтааст... Асоси пешравии иҷтимоӣ ва иқтисодии Эронро акнун дар 

ташкил намудани маҷмӯи таълими пешқадам мебинанд, ки таҳкурсии он 

тарбияи шахс  дар асоси маънавияти динӣ мебошад. Ҳамчунин, ҳукумати 

исломии Эрон асоси пешравии иҷтимоӣ ва иқтисодии худро акнун дар  

ташкил намудани комёбиҳои илмию техникӣ пешгӯӣ мекунад, ки дар 

асоси таълими умумӣ ва бепул ба роҳ монда шудааст» [60, c.48].  

 Педагоги тоҷик Ф.Ҳоҷиева ин фикрро дастгирӣ карда мегӯяд, ки 

«фалсафаи тарбияи исломӣ – ин ташаккул додани шаҳрвандони фозилу 

доно, маънан устувор ва ба давлат судманд мебошад» [117, c.57].  Ин 

иқдомро бидуни ташаккули ҳамаҷонибаи ҷамъият, ки аз ҷониби давлат 

дастгирӣ карда мешавад, амалӣ кардан мушкил аст. 

Алҳошимӣ дар ин бора чунин менависад: «Ҷамъияти мусулмонӣ – 

ин ҷамъияти дорои ахлоқи волое мебошад, ки тамоми ҳаёти одамиро ба 

танзим дароварда, аз дигарон фарқ мекунонад. Ин ахлоқ дар илм, 

иқтисодиёт, сиёсат, санъат, дар вақти ҷанг ва замони осоишта зоҳир 

мешавад, чунки Шариат барои он ирсол шудааст, ки эътибору манзалати 

ахлоқиии инсонро такомул диҳад. Дар ин бора бомаврид аст, суханони 

Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) ба хотир орем: «дар ҳақиқат маро барои он 

фиристодаанд, ки эътибор ва манзалати ахлоқиро такмил ва илова 

бахшам». [12, c.404].   

Натиҷаҳои таълиму тарбияи дунявӣ ва исломии мамлакатҳои 

пешқадами хориҷии муосир ба хулосае меоранд, ки имрӯз ба тарбия 

намудани шахсияти маънан ва ахлоқан ташаккулёфта беш аз пеш 

зарурати ҳаётӣ ҳосил шудааст ва лозим аст, ки арзишҳои миллӣ ва 

арзишҳои суннатии ислом дар соҳаи педагогикаи анъанавӣ чун роҳу 

воситаҳои таҷдиди ҷараёни миллии таълим бештар таҷдид гардад. Дар 

ин раванд ба мақоми баланд мушарраф гардонидани идеал ва арзишҳои 

ислом роҳи беҳтарини тарбияи ҷомеа ва алалхусус насли наврас аст. 
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Омӯзиши  ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ ва ҷиҳатҳои маърифатии 

дини ислом барои пешгирии ҳар гуна иштибоҳоти фикрӣ ва лағжишҳои 

ахлоқӣ ва ташкил намудани модели нави тарбияи насли навраси маънан 

солим ва рушдёбанда шароит фароҳам оварда метавонад. 

 

2.2. Мақоми арзишҳои миллӣ дар рушди худшиносии миллӣ 

 

Тӯли садсолаҳо халқҳои Осиёи Миёна бо ҳар роҳу восита ҳувияти 

миллиро тарғиб карда тавассути он рӯҳи миллиро таҳким мебахшиданд. 

Худшиносии миллӣ асоси ҳаёти маънавии ҳар гуна халқу миллатро 

ташкил медиҳад. Шинохтани аслу насаби худ, шинохтани Худои таъоло 

ва шинохти миллӣ аз худшиносӣ сарчашма гирифтаанд. Тамоми осори 

илмиву адабии донишмандтарин намояндагони халқҳои Осиёи Миёна, 

ки бешубҳа як бахши азими ҷаҳонбинии моро ташкил медиҳад, ба 

худшиносии миллию фарҳангӣ бахшида шудааст.  

Худшиносии миллӣ ин дараҷаи шуури шахсӣ ва ҷамъиятӣ, маҷмӯи 

тасаввурот ва анъанаҳои миллӣ аст. Он падидаест инъикоскунандаи 

хусусиятҳои рӯҳиву равонии афроди ҷомеа, дараҷаи шинохти мақом ва 

нақши таърихию сиёсии миллат – шуури таърихӣ ва шинохти ҷойгоҳи 

худ дар тамаддуни ҷаҳонӣ, ташаккули ифтихору  ғурури созандаи миллӣ. 

Худшиносии миллӣ интиқолдиҳандаи идея, фикру ақида ва тасаввуроти 

гузаштагон ба замони ҳозира ва оянда мебошад. 

Мусаллам аст, ки дар ҳама давру замон насли наврас ба воситаи 

тарбияи оилавӣ, идеологияи ҷамъият, маҷмӯи таълиму тарбияи мактаб 

ва дигар муассисаҳои таълимӣ бо арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ 

шинос мегардид. Пас, худшиносии миллӣ бо роҳи  ташаккули иҷтимоии 

шахс, тарбия ва худтарбия аз таъсири омилҳои объективӣ ва субъективӣ 

ба миён меомадааст.  
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Имрӯз ҳам мактаб чун воситаи таъсирбахши эҳёи милливу 

фарҳангӣ баромад мекунад ва дар қалби муҳассилин худшиносии 

миллиро ташаккул дода метавонад. Чунки худшиносии миллӣ ва ҳифзи 

хотираи таърихӣ, бузургдошти забон ва мероси фарҳангӣ, аз ҷумла 

арзишҳои миллӣ бояд ба он равона карда шавад, ки симои миллат, 

суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодӣ ҳарчӣ бештар ташаккул 

ёбанд. Дар ин роҳ мактаб саҳнаи асосии тарвиҷдиҳандаи ин идеяҳо ба 

насли наврас мебошад, ки ояндаи халқу миллатро ташкил медиҳанд.  

«Шуури миллӣ ин маҷмӯи ақоиди иҷтимоӣ, сиёсӣ, экологӣ, маърифатӣ, 

эстетикӣ, фалсафӣ, динӣ ва ғайра мебошад, ки мазмун, сатҳ ва хусусияти 

ривоҷи маънавии умумиятҳои гуногуни миллиро инъикос мекунад. Пас, 

шуури миллӣ ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавии ҳаёти 

иттиҳодияҳои миллиро акс менамояд» [20, c.79].    Аз ин ҷост, ки ба 

пайдоиш ва ташаккулёбии худшиносии миллӣ як қатор омилҳо, аз ҷумла 

маҷмӯи ҳаёти иқтисодӣ, ягонагии ҳудуд, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, 

маҷмӯи арзишҳои миллӣ ва арзишҳои динӣ таъсир мерасонанд. 

Омили  муҳиме, ки ба худшиносии миллӣ таъсир мебахшад ин 

огоҳии одам аз асли баромади худ, яъне асолати худ мебошад. Ин 

ҳиссиёт аз рӯзҳои аввали таваллуд пайдо шуда, миллат ва баромади 

миллии ҳар як шахсро муайян мекунад. Дар ояти «Зарр»-и Сураи Аъроф 

дар ин бора омадааст: «Ва ҳангоме ки парвардигорат аз пушти 

фарзандони Одам зуррияи ононро баргирифт ва эшонро бар худашон 

гувоҳ сохт, ки оё ман парвардигори шумо нестам? Гуфтанд: Бале, гувоҳӣ 

додем. То мабодо рӯзи қиёмат бигӯед, мо аз ин ғофил будем» (ояти 172).  

Худшиносӣ аз рӯи каломи шариф ин дарёфт намудани асолати худ 

ба воситаи қобилияти модарзодӣ (фитрӣ) ва дарк намудани ҳастӣ ва 

мазмуни номҳо ва тавсифҳои офаридгор аст. Пас, моҳияти одам дар 

дарки худшиносӣ будааст, ки он муҳаббати модарзодӣ ном дорад. Ба 
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таври дигар гӯем, «Худшиносӣ мақому манзалати инсонии худро бо 

решаҳои таърихӣ, бо сарнавишти миллату халқи худ ва бо аҳли башар 

дарк кардан аст» [70, c.114].  

Чун асолат аз рӯзҳои аввали таваллуд шинохта мешавад, дар он 

аҳамияти оила хеле калон аст. Оила чун давомдиҳандаи насли авлодӣ 

муқаддас аст. Авлод дар навбати худ ба пайдоиши халқ ва миллат 

мусоидат мекунад. Аз ин боис барпо намудани оила ва бинои хонаводагӣ 

шарти асосии зиндагӣ ба шумор меравад ва устувории оилаи мустаҳкам 

ва солим дар пешрафти ҷомеа яке аз рукнҳои асосӣ ҳисобида мешавад. 

Фарзандон аз падару модари худ асоси биологиеро соҳиб мешаванд, ки 

хусусиятҳои миллии он аз насл ба насл мегузарад. Оҳиста-оҳиста 

арзишҳои миллӣ ва умумихалқӣ дар оила ташаккул ёфта, дар шуури 

бачаҳо таъсири худро мегузорад.  

Рукни аввалини худшиносии миллӣ аз таърихи оила, маҳал ва 

халқу миллат оғоз мешавад. Пояи асосии ҳисси тафохур аз таърих, 

фарҳанг ва дигар хотираҳои муқаддаси гузаштагон аз оила пайдо 

мешавад. Чуноне, ки устодони соҳаи педагогика мегӯянд: «Дар ҷаҳони 

ҳамеша таҳаввулёбандаи мо, ки ба тарзи аҷоиб анъана ва навпардозӣ бо 

ҳам омезиш меёбанд, яке аз афзалиятҳо – хонавода – пойдевори ҷомеа 

мебошад» [107, c.57]. Аз ин ҷост, ки айнан хонавода ҳамчун 

интиқолдиҳандаи таърих аз насл ба насл хизмат карда, дар гузоштани 

пойдевори ҷомеа хизмат мекунад. 

Хиради фарзанди одам аз азал ташнаи дарёфти ҳақиқат буда, ҳаст 

ва он то абад ҳамин тавр хоҳад монд. Ҳар гуна ҳаёти воқеии ба сар бурда 

истодаи мо маҳсули хирад ва омӯзиши мост.  Дар натиҷаи маҳсули 

ғояҳое, ки доранд одамон ба таърихи худ асос мегузоранд. Яке аз 

ҷиҳатҳои ин ғояҳои худшиносӣ аз донистани таърих, фарҳанг ва дигар 

хотираҳои муқаддаси гузаштагон иборат аст. «Фарҳанги маънавии 
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инсон ҷаҳони хосаи тимсолҳо, тафаккурҳо, дастурҳои нодири психологӣ 

ва дарки махсуси олам мебошад» [107, c.54].  

Маълум аст, ки илми таърих дар ҳаёти ҳар як халқ ва ҷомеа 

аҳамияти муҳим дорад. Айнан ҳамин гуна хусусиятро таърих дар ҳаёти 

мусулмонон низ ишғол кардааст. Арзишҳои башарии дини мубини 

Ислом ҷузъи таркибии фарҳангу тамаддуни миллии халқҳои Осиёи 

Миёна ба шумор рафта, мардуми мо дар партави таълимоти созандаи он 

корномаҳои азимеро дар тӯли таърихи ҳазору чандсадсолаи худ анҷом 

додааст ва ба шарофати пайравӣ аз усули эътиқодӣ ва арзишҳои амалии 

он бузургтарин шахсиятҳои ҷаҳониро дар арсаҳои гуногуни илму 

андешаи инсонӣ барои башарият тақдим намудааст.  

Уламои дин тасдиқ мекунанд, ки дар Қуръони карим се мақсади 

асосӣ пеш гирифта шудааст: якум, тарбияи имон ва эътиқод ба Худои 

таъоло; дуюм, риояи қонунҳои Шариат ва аҳкоми шариат; сеюм, нақл 

карда шудани ҳаёти пешинагон. Айнан ҳамин сабаб шудааст, ки уламои 

динӣ таърихро дар дохили илм ҷой додаанд, ки ба шариат хизмат кунад. 

Мисоли равшани ин гуна таърихнигории илмӣ тартиб дода шудани 

ҳадисҳо мебошанд. Аз ин ҷост, ки аллома, муҳаддиси шинохта Имом 

Бухорӣ ду китоби ҳадисҳои шарифи худро «Таърихи кабир» ва «Таърихи 

сағир» ном ниҳодааст.  

Гуфтан мумкин, ки ҳадисҳоро имрӯз дар доираи илм чун омили 

хеле муҳими педагогӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Чуноне дида мешавад, 

ҳадисҳое, ки дар маҷмӯи асарҳои Имом Бухорӣ ҷой гирифтаанд, танҳо ба 

дини ислом мутааллиқ набуда, балки барои инсоният арзиши муҳиме 

доранд. Дар онҳо чунин масъалаҳои муҳим чун эҳтиром нисбат ба 

падару модар, муҳаббат нисбат ба Ватан, наздикон ва пайвандон, меҳру 

шафқат ва кӯмак расонидан ба ниёзмандон низ инъикос гардидаанд. Ин 
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масъалаҳо зарурати омӯзиши ҳадисҳоро дар муассисаҳои таълимӣ аз 

нигоҳи худшиносии миллӣ меафзояд.   

 Худи калимаи ҳадис маънои сухан гуфтан, нақл кардан, ҳикоя 

карданро дорад. Бештар он чун хабар ё ривояте, аз қавли Муҳаммад 

паёмбар (с.а.в.) дониста мешавад. Он дертар аз китоби Қуръони Карим 

пайдо шуда, тамоми хотиротро дар бораи Муҳаммад паёмбар дарбар 

мегирад. Калимаи ҳадис дар тарҷума аз забони арабӣ маънои «нав», 

«сӯҳбат», «ривоят»,  «нақл»-ро дорад. Ҳадисҳо – чун хазинаи суннатҳои 

Паёмбар (с.а.в.) аҳамияти худро на танҳо барои аҳли мусулмон, балки 

инчунин барои ҳар гуна шахс ва ҷамъият низ нигоҳ медоранд [5, c.17].  

Тарзи ҳаёти Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.), ҳар як сухан, ният, рафтор, 

писандидан ё қобили қабул надонистани баъзе рафторҳои одамон асоси 

матни ҳадисҳоро дар бар гирифта, баъди Қуръони Карим дуввумин 

сарчашмаи меъёри ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ мебошад, ки ҳаёти инсонро ба 

танзим медарорад. 

Ба ғайр аз калимаи «ҳадис» боз як калими ҳаммаънои дигаре 

истифода мешавад, ки он «сунна» ё «сунат» аст. Ин калима низ дар илми 

исломшиносӣ васеъ истифода мешавад. Суннатҳо иловаи назариявӣ ба 

каломи шариф буда, роҳу равиш, тариқа ва сират мебошанд. Суннат 

ибодат ва одате мебошад, ки аз паёмбар Муҳаммад мондааст ва онро 

сунниҳо ба амал меоранд. 

Аввалин ҳадисҳо дар давраи барҳаётии Муҳаммад паёмбар (с.а.в.) 

пайдо шуда, баъди марги ӯ ба таври васеъ ҷамъоварӣ гардиданд ва чун 

суннатҳои паёмбар ба забон гирифта мешуданд. Шарти асосии ҳадисҳои 

саҳеҳ аз он иборат аст, ки байни гӯянда ва худи паёмбар занҷири 

пайвасткунандае вуҷуд дорад, ки номи он иснод аст. 

Аввалин маҷмӯи ҳадисҳоро пайравони Муҳаммад паёмбар (с.а.в.) 

тайёр кардаанд. Яке аз ҳадисҳои мукаммал дар дасти Абӯбакр – 
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нахустин халифа, дӯст ва саҳобаи Муҳаммад Паёмбар маҳфуз буд. 

Дертар маҷмӯи ҳадисҳоро бо фармони Умар ибни Абдулазиз Абӯбакр 

ибни Хазм ҷамъоварӣ кардааст. Баъд аз ин бисёр ҳадисҳои машҳур 

ҷамъоварӣ гардиданд, ки машҳуртарини онҳо «Муватта»-и Имоми 

Малик ибни Анас ба шумор мерафт. Дертар шумораи ҳадисҳо зиёд 

шуданд ва дар байни онҳо «Муснад»-и Имом Аҳмад ибни Ҳанбал, 

«Саҳеҳ»-и Имом Бухорӣ ва «Мустадрак»-и Ҳакими Найсабурӣ шӯҳрат 

пайдо кардаанд. 

Худшиносии миллӣ аз ҳамин гуна нақлу ривоятҳо дар шакли 

ҳадисҳои муқаддас шакл гирифта, омӯзиши муфассали эҳёи ислом 

имконият медиҳад, ки хусусиятҳои мутаассири паёмҳои маърифатии 

Қуръони Карим ва Ҳадисҳои Шариф ба тафаккури аҳли ҷамъият ва 

насли наврас расонида шавад. 

Мувофиқи ҳадисҳои Имоми Бухорӣ, ки то ба мо омада расидаанд, 

Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) мегуфт: «гарчанде дар як оят бошад ҳам, аз 

номи ман донишҳоро бирасонед» [5, c.19]. Бинобар ин, дар шаҳрҳои 

калонтарини Осиёи Марказӣ дар давраи хулафои Араб қисми зиёди 

олимон бо ҳадисшиносӣ машғул буданд. Онҳо бо таълиму тарбия шуғл 

варзида, мактабҳои гуногуни ҳадисшиносиро низ ташкил карда буданд. 

Муҳаммад Паёмбар (с.а.в.) на танҳо вазифа медод, ки одамонро 

омӯзонанд, балки арзёбии баландтарини меҳнати омӯзгоронро низ 

пешбинӣ карда буд. Омӯзиши ҳадисҳо беҳтарин воситаи наздик шудан 

ба Оллоҳ аст, бинобар ин, олимон ва ё шахсоне, ки бо ин кори муқаддас 

машғуланд, бояд худ дорои одобу ахлоқи беҳтарин буда, намунаи зиндаи 

он таълимоте бошанд, ки ба дигарон меомӯзонанд [5, c.30].   

Омӯзиши ҳадисҳо ва таҳқиқи ҳаёту эҷодиёти донишмандони улуми 

дин имконият фароҳам меорад, ки маълумот дар бораи шахсиятҳои 

бузург ва кирдору рафтори шоистаи онҳо бо тозагӣ нигоҳ дошта шавад. 
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Истифода аз омӯзишҳои ҳикмати исломӣ ва дигар мероси намояндагони 

бузурги Ислом дар дарки худшиносии миллӣ дастоварди беназир ва 

раҳнамои тарбияти наслҳо ба шумор рафта, барои ташкили вазъияти 

орому мусоид кӯмак менамояд [107, c.61]. Масалан, яке аз намояндагони 

пешқадами ҳаракати ҷадидия А.Фитрат ба муаммоҳои замонавии ислом 

аҳамияти махсус медод ва ба муқобили талқини нодурусти он баромад 

мекард. Ба ақидаи ӯ талқини дурусти Қуръон ва Ҳадисҳои шариф ба 

ташаккулёбии ахлоқи одамон мусоидат карда метавонад. Чун 

маорифпарварони мамлакатҳои дигар ҷадидон айнан бо ҳамин роҳ 

мехостанд ҷамъиятро ислоҳ намоянд [57, c.117].   

Дар ҳамин маъно, истифодаи ҷавҳар ва методҳои таълиму тарбия, 

ташвиқу тарғиби беҳтарин анъанаҳои таълим ва тарбияи миллӣ дар 

заминаи ғояҳои гуманистии дини ислом имрӯз низ аҳамияти калон 

дорад. Зеро, трансформатсия ёхуд ҳамгиройии чунин арзишҳо имконият 

медиҳад, ки волотарин анъанаҳои миллӣ аз нав таҷдид ёфта, барои 

тарбияи фарзандони худшиносу худогоҳ замина фароҳам оварда шавад. 

Тарбияи ахлоқӣ чун ҷавҳари тамоми раванди тарбия, дар замони 

муосир муҳиммияти бештар ва мазмуни навин касб мекунад. Чунки 

имрӯз ҷараёни ба ном глобализатсия ё худ ҷаҳонишавӣ бо шиддат ва 

суръати баланд вориди ҳаёти мардум шуда, дар ҷойе хавфи ҳарчи 

бештари маънавиро ба бор меорад. Ин раванди пурталотум ҳатто ба 

шусташавии сарҳади байни фарҳангҳову арзишҳои миллӣ оварда 

мерасонад ва гуфтан мумкин, ки “омехташавӣ” ва ё махлути фарҳанги 

миллаҳоро ташаккул медиҳад. Маҳз дар чунин ҳолати барои фарҳанг ва 

арзишҳои миллӣ таҳлукабор зарурати беш аз пеш мустаҳкам ва пойдор 

гардонидани тарбияи ахлоқӣ дар пояи тарбияи миллӣ ба маънои том пеш 

меояд. 
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Истифодаи воситаҳои педагогии ислом дар тарбияи ахлоқии 

хонандагони муассисаҳои таълимоти умумӣ бо мақсади ташаккули 

асосҳои маънавӣ-ахлоқӣ зарур мебошанд. Ин воситаҳо имконият 

медиҳанд, ки  ташаккули ҳамаҷонибаи шахс дар асоси принсипҳои волои 

маънавиёт ва ахлоқи миллӣ  ба роҳ монда шаванд. Айнан дар синну соли 

мактабӣ ташаккули асосҳои ахлоқи миллӣ дар оилаҳои мусулмон 

аҳамияти баланд дорад. Чунки дар ин марҳила худшиносии миллӣ ва 

фарҳангӣ такмил ёфта, ҷаҳонбинии муҳассилин васеъ мегардад ва 

маҷмӯи арзишҳои умдатарин ташаккул ёфта, худбаҳодиҳӣ, муносибати 

шахс ба ҳаёт тағйир меёбад. Бинобар гуфти П.И.Ковалевский 

«худшиносии миллӣ натиҷаи тафаккур мебошад, ки дар натиҷаи он шахс 

худро як ҳиссаи пурраи миллати худ ҳис мекунад» [59, c.5].   

Ба фикри А.Болибеков барои дуруст дарк кунонидани мазмуни 

ҳадисҳо ба муҳассилин стандарти давлатии таълим, барномаҳои 

таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методиро такмил додан зарур аст 

[27, c.145].  

Худшиносии миллӣ ва ҳифзи хотираи таърихӣ, бузургдошти забон 

ва мероси фарҳангӣ барои ҳарчӣ бештар ташаккул ёфтани симои миллат, 

суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодӣ равона карда мешаванд. 

Ҳар як халқ ба арзишҳои таърихии худ ҳамеша ниёзмандии зиёд дорад. 

Ин арзишҳо пайваста ва оқилона барои тарбияи ахлоқию маънавии 

наслҳо истифода мегарданд. Бо роиҷ гаштани ислом фарҳанги миллӣ бо 

фарҳанги исломӣ омезиши рангине пайдо карда, арзишҳои таърихии 

халқҳои Осиёи Миёна фарҳанги исломиро боз ҳам ғанӣ гардониданд.  

Бузургдошти забони модарӣ. Худшиносии миллӣ бо забон ва 

фарҳанги миллӣ тавъам аст. Арзишҳои миллӣ мусулмононро зери як 

уммат ҷамъ оварда бошад ҳам, ҳеҷ гоҳ аз решаи худ ва миллати худ ҷудо 

шудани одамонро дастгирӣ накардааст. Забони модарӣ ва худшиносии 
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миллӣ амонате ба ҳисоб меравад, ки ба он бояд эҳтиёткорона муносибат 

кард. Маҳз тавассути бузургдошти забони модарӣ шахс бо ниёгонаш 

пайванд мегардад. Бо як ибора, забон унсури асосӣ ва нишондиҳандаи 

фарҳангу тамаддуни миллат аст. Гум кардани забон ин гум кардани 

гузаштаи таърихӣ, решаҳои миллӣ ба шумор меравад. Забон моя 

ифтихор ва маҳсули маънавии худшиносӣ аст.   

Аз саҳифаҳои таърих маълум, ки доман афрохтани хилофат дар 

ҳудуди кишварҳои зиёд сабабгори пайдо кардани тарафдорони зиёди 

дини ислом аз намояндагони халқу қавмҳои дигар шуданд. Маълум аст, 

ки ҳар як халқ забон, фарҳанг ва урфу одатҳои худро доро аст. Бисёр 

олимон ва мутафаккирон ба ду забон эҷод мекардагӣ шуданд. Дар 

баробари забони форсӣ забони арабӣ, дертар туркӣ низ байни мардуми 

эҷодкор пазироӣ гардид. Фикри моро гуфтаҳои В.В.Бартолд низ тасдиқ 

мекунад, ки тибқи он дар давраи мусулмонӣ ҳатто муаллифони аслашон 

туркистонӣ ё ба забони арабӣ менавиштанд ва ё бо забони форсии адабӣ 

[21, c.33].  

Аз ин ҷост, ки зарурати тарҷума кардани каломи шариф барои 

халқҳои мусулмон миён омад. Чун мутарҷимини қадим имони ҳақиқӣ ва 

эътиқоди самимӣ ба дини ислом ва каломи оллоҳ доштанд, нерӯи 

забондониву завқи адабии худро ба кор меандохтанд ва мекӯшиданд, ки 

тарҷумони ростгуфтору дурусткирдор барои ин номаи муқаддас бошанд.  

То замони Сомониён тарҷумаи комили Қуръони  Карим ҳоло вуҷуд 

надошт. Солҳои ҳукмронии амири Сомонӣ Мансур ибни Нӯҳ муҳаддис, 

фақеҳ ва муаррихи машҳур Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид 

ибни Касир ибни Ғолиб, ки ҳофиз ва орифи Қуръон буд «Тафсири 

Табарӣ»-ро бо забони форсӣ рӯйи коғаз овард. Ин асар аз ҳама осебу 

газанди таърих убур карда, то замони мо расид ва шоҳасари кутуби 
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тафсирӣ ва ҷомеътарин китоб дар таърихи тафсирнависӣ ба забони 

форсӣ то ба имрӯз ба шумор меравад. 

Воқеияти илмӣ аст, ки дар тайи асрҳои миёна ин китоб  

пуртаъсиртарин китоби тафсирӣ буд, ки асоси донишҳои қуръонӣ ва 

огоҳии шахсиятҳои номвар бар асоси ин китоб сурат бастааст. Ин китоб 

нақши муҳимме дар пайдоиш ва инкишофи насри илмӣ ва бадеии форсӣ 

гузоштааст.  

Муҳаммад ибни Ҷарир оиди тафсири худ чунин нигоштааст: «Аз 

овони бачагӣ дар дили ман фикр дар бораи чунин китоб ҷой гирифта 

буд. Ман давоми се сол аз Оллоҳ илтиҷо доштам, ки дар офаридани 

китоби тафсир ба ман мадад расонад. Алҳамдулиллоҳ ба гӯши Худои 

Таъоло даррасид» [71, c.12].  

Мероси фарҳангӣ. Дар таърихи педагогикаи ҷаҳонӣ эътироф 

шудааст, ки донишмандони Мовароуннаҳр дар рушди илму маърифат 

саҳми бузург гузоштанд. Аксари риёзидонону аҳли нуҷуми Маркази 

илмии «Байт-ул-ҳикмат»-и Бағдод зодагони Хуросону Мовароуннаҳр ва 

Бохтару Суғд будаанд. Дар асрҳои Х — ХIII мактабҳои илмии Бухорову 

Самарқанд, Хуҷанду Мароға ва Хоразм ба раванди илмӣ тобиши миллӣ 

дода, забони форсӣ ва фарҳанги онро ба дараҷаи баланди инкишоф 

расониданд. Забони арабӣ ҳам дар коргузории давлатӣ ва ҳам дар 

адабиёт мавқеи худро ба забони форсӣ дода, мақоми худро дар адабиёти 

динӣ низ воло гардонид [21, c.22].  

Дар ин давра вусъат ёфтани уфуқҳои ғоявиву эстетикии адабиёт, 

эҷод гардидани асарҳои фалсафӣ ва таърихии гаронбаҳо, рӯи коғаз 

омадани рисолаҳои тиббӣ, ривоҷи соҳаҳои илмҳои дақиқ, тамаддуни 

волои мусиқӣ ва рассомӣ ба чашм мерасад, ки кулли онҳо дорои 

арзиши фарҳангӣ мебошанд. Пешрафти илмҳои дунявӣ тавъам бо 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
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ҷавҳари аслии маърифати динӣ боиси такмили ҷаҳони маънавӣ ва 

некрӯзии инсонҳо гардид. 

Фарҳанги мардумони Осиёи Миёна тӯли чандин ҳазорсолаҳо қомат 

афрохтааст. Куллияи осори боқимондаи аҷдодӣ чӣ диниву чӣ дунявӣ 

дорои арзиши воло мебошад. Бо сабаби манъ будани тасвири симои 

одамӣ бештар хаттотӣ ривоҷ ёфта, қариб тамоми асарҳои тозаэҷод ва 

маъруф бо салиқаи баланд хушнависӣ мегардиданд ва бо миниатюраҳо 

оро дода мешуданд. Xаттотӣ дар байни халқҳои Шарқи Наздик дар 

асоси хати арабӣ интишор ёфтааст. Ин намуди санъати тасвирӣ 

назариячиёни машҳур ва хушнависони забардасти худро дошт. Хати 

форсии арабиасос дар ташаккулёбии ҳаёти маънавии халқҳои Осиёи 

Марказӣ нақши бориз гузоштааст. Қисми зиёди олимон, шоирон ва 

мутафаккирони ин маҳал дар баробари эҷод ва комёбиҳои илмӣ, бо 

санъати хаттотӣ шуғл меварзиданд. [42, с.50–54].  

Ғайр аз хаттотӣ фарҳанги моддии халқро беҳтарин намунаҳои 

ҳунарҳои анъанавӣ – наққошӣ, кандакорӣ, кошикорӣ, минокорӣ низ 

маъруф гардонидаанд. Бандубасти мукаммал, ҳашамат ва назокати ин 

ёдгориҳо шаҳодати дасти эъҷозофарини меъморони ин сарзамин 

мебошанд. Дар сарзамини Осиёи Марказӣ даҳҳо ёдгориҳои беназири 

оламшумуле ҳастанд, ки на танҳо ганҷинаи бебаҳои санъат мебошанд, 

балки таҷассумгари фарҳанги қадимаи мардумианд. Масҷидҳо, 

мадрасаву қалъа ва қасрҳои аз оғози густариши ислом то ба имрӯз 

боқимонда ёдгориҳои беназири фарҳанги миллӣ ба шумор мераванд. 

Аввалин сарчашмаҳо оид ба сохтмони мадрасаҳо, ки бо фармони 

ҳукумати Ғазнавиён қад афрохтаанд ба асри XI тааллуқ дорад. Мадрасаи 

аввалин дар назди масҷид аз ҷониби Султон Маҳмуд (998–1030) дар 

Ғазнӣ сохта шуда буд [21, c.53].  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
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Тавре тазаккур дода будем, дар асрҳои миёна мактабҳои олии 

диния – мадрасаҳо ҳақиқатан маркази асосии таълим буда, олимон он ҷо 

ба тадқиқи илм низ машғул мешуданд.  Дар бисёр шаҳрҳо, аз ҷумла, дар 

Бағдод, Нишопур, Ҳирот, Балх, Марв, Самарқанд, Бухоро ва ғайра ин 

қабил мактабҳо таъсис ёфта буданд. Барномаи таълими мадрасаҳо дар 

баробари аз ёд кардани Қуръон, ҳадисҳо ва дигар риштаҳои улуми динӣ, 

ҳамчунин илми ҳуқуқ, забон ва адабиёти араб, риёзиёт ва амсоли инро 

дар бар гирифта буд.   

Мадрасаҳои дар Хуросон ва Мовароуннаҳр будаи машҳур дар асри 

Х, ба воситаи пурқудрати паҳн намудани ислом новобаста аз ҳукумати 

исломӣ табдил ёфта буданд [23, c.45]. 

Ҳамин буд, ки аз асри Х сар карда, олимони мусулмони Осиёи 

Марказӣ дар тарвиҷи соҳаҳои гуногун саҳми арзанда гузошта, дар 

кашфиётҳои оламшумули худ аз олимони Аврупо хеле пеш рафта 

буданд.  

Вақте дар Аврупо бӯрони тунди инквизитсия мевазид, дини ислом 

илмро дастгирӣ намуда, олимони соҳаҳои гуногунро ба кашфиётҳои 

оламшумул роҳбаладӣ намуд. Абӯалӣ ибни Сино бо «Алқонун» дар 

соҳаи тиб, Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмӣ бо «Алҷабр-вал-муқобала» 

дар риёзиёт, Абӯрайҳон Берунӣ дар соҳаи  нуҷум бо «Мо-ли-л-Ҳинд» ва 

«Қонуни Маъсудӣ», Абӯнаср Муҳаммад ибни Муҳаммади Форобӣ дар 

фалсафа бо «Алҷамъ байна раъйяил-ҳакимайн Афлотунил-илоҳӣ ва 

Арастутолис»  ҷаҳони маънавиро аз нигоҳи улуми пешқадам тарвиҷ 

доданд.  

Шумораи мадрасаҳо зиёд шуда, арзиши онҳо аз ҷиҳати моддӣ ва 

маънавӣ баланд гардид. «Бартарияти асосии ислом албатта дар волоияти 

ҷаҳони мусулмонӣ ҳам дар соҳаи моддӣ ва ҳам дар маънавӣ, байни 

одамони маърифатноки он давра ба чашм мерасад» [23 c.54].  
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Ҳамин тавр, бо густариши дини ислом фарҳанги маънавии 

мардумони Осиёи Миёна ҳам тавъам рушд ёфта, сатҳи баланди 

дастовардҳои   маънавӣ дар мактаб ва мадрасаҳои бо диди баланд 

бунёдшуда, дар бораи салиқаи баланди муҳаддисон, наққошон ва 

меъморони онҳоро офарида низ таҷассум ёфтаанд, ки кулли онҳо дорои 

арзиши баланди фарҳангӣ мебошанд  ва барои ташаккули худшиносии 

миллии халқҳо аҳамияти калон доранд.  

Қисми зиёди биноҳои бошукӯҳи дар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ дар 

асрҳои XVI–XVII сохташуда мадраса ва масҷидҳо буданд. Сарчашмаҳо 

дар бораи даҳҳо номгӯи онҳоро хабар медиҳанд, ки дар Бухоро, 

Самарқанд, Тошканд, Деҳнав, Ҳисор, Конибодом ва бештар дар Эрон 

бунёд ёфта буданд [90, c.18].   

Тадриҷан симои меъмориҳо ҳам дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 

тағйир ёфта, дар аввал бештар сохтани мақбараҳо маъмул гардид. Ба 

гуфти академик Б.Ғафуров «Аз ҷумлаи биноҳои мӯҳташами асри IX–Х 

хубтар аз ҳама мақбараҳо тадқиқ шудаанд. Алҳол чор мақабараи он 

давра маълум аст – мақбараи Сомониён дар Бухоро, мақбараи Араб-ато 

дар Тим, мақбараи Мирсаидбаҳром дар Кармина ва мақбараи Оқ-

Остонбобо дар қарибии Узун» [39, c.477]. Дар асрҳои минбаъда сохтмони 

мадраса, хонақоҳ ва қасру кӯшкҳо бо дид ва салиқаи баланд оламиёнро 

ба тааҷҷуб гузоштааст.  

Санъати хаттотии арабиасос, иншоотҳои таълимӣ, ёдгориҳои 

таърихӣ ва ташаккулёбии илму маърифат зери таъсири дини ислом 

мақоми фарҳанги исломиро сазовор буда, омӯзиши таърихи 

ташаккулёбии ин соҳаҳо дар худшиносии миллии насли наврас мавқеи 

боризро доро аст.   

Расму оини аҷдодӣ. Анъана, расму оинҳои миллӣ, ки ақлу заковат, 

хиради азалӣ, фарҳангпарвариву инсондӯстии мардумро инъикос 
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мекунад, асоси худшиносии миллӣ буда, тавассути таълиму таpбияи хуб 

ва донишу маъpифати баланд ба даст меояд. Агар худшиносӣ мақому 

манзалати инсонии хyдpо бо pешаҳои таъpихӣ  бо саpнавишти миллату 

халқи худ дарк кардан дониста шавад, пас он ҳатман бо расму оини 

миллӣ муштарак аст.  

Расму оинҳои мардуми мо, ки дар баробари густариши ислом 

пайдо шудааст аз қабили ҷашнҳои умумибашарии «Иди Қурбон» ва 

«Иди Рамазон», тӯю маросимҳои суннатӣ, ки таърихи бисёрасра доранд,  

имрӯз манзалати миллати моро баланд мебардорад. Дар ҷомеаи 

мутамадини мо ба ин арзишҳои ахлоқию маънавии дини ислом ва нақши 

маърифатовару инсонсози он  ҳамеша арҷу эҳтиром гузошта мешавад. 

Мувофиқи урфу одати ниёгони мусулмоншудаи мо танҳо ба 

воситаи қувваи қабилаҳои алоҳида дидани чораҳои калони ҷамъиятӣ ба 

монанди ташкил кардани системаи обёрӣ заминҳо, сохтани роҳҳои 

калони нақлиёти баҳрӣ ва ғайраҳо имконпазир буд. Ин одат дар шакли 

«ҳашар» имрӯз ҳам маъмул буда, истифодаи он дар ҷараёни таълим ва 

тарбия фаъолияти корбарии муташаккилонаи муҳассилинро тарвиҷ 

медиҳад. 

То ба имрӯз дар таълиму тарбия муқовимати байни асосҳои дунявӣ 

ва динии таълим мавҷуд аст. Як зумра олимон дар он фикр ҳастанд, ки 

чун мактаби муосир ба хусусиятҳои фарҳангӣ ва миллии мардум майли 

зиёд зоҳир менамояд, метавон ба фарҳанги Исломӣ, ки ба тамоюли 

ахлоқӣ, таърих ва анъанаҳои мардуми мо мувофиқат мекунанд, руҷӯъ 

намуд [107, c.60]. 

 Аз ин боис барқарор намудани арзишҳои муҳими миллӣ, ки дар 

урфу одат ва ахлоқи мардуми Машриқзамин ҷой гирифтааст ва аз ҷиҳати 

назариявӣ ва амалӣ асоснок намудани истифодаи онҳо дар таълиму 

тарбия имрӯз вазифаи муҳими соҳаи педагогика ба шумор меравад. 
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Гузашта аз он, таълиму тарбия дар он сурат пойдор хоҳад монд, ки 

хусусиятҳои миллиро таҷассум намуда, нигаҳдори арзишҳои таърихии 

халқу миллат, мояи равнақу ривоҷи худшиносӣ ва ифтихори миллӣ 

бошад. 

 

2.3. Омилҳои тарбиявии арзишҳои миллӣ дар рушди маънавиёти 

миллӣ 

 

Имрӯзҳо ҳифзи арзишҳои миллӣ, ки ҷузъи арзишҳои умумибашарӣ 

мебошанд,  аз ҳарвақта бештар муҳимият пайдо кардаанд, зеро инсон 

ҳамеша бо маънавиёт ва фарҳангу маърифат, ки сифатҳои фитрии инсон 

ба ҳисоб мераванд зиндаву пойдор буд. Дар замони муосир рисолати 

муқаддаси тарбияти маърифати волои миллат, хосатан таъмини 

камолоти маънавии наврасон ва ҷавонон, дар баробари дигар соҳаҳо 

асосан ба зиммаи аҳли заҳматкаши соҳаи педагогика вогузор шудааст.  

Инсонро умумиятҳои бузурге, амсоли миллат, мазҳаб, дин ва 

одамият муттаҳид месозад ва агар зарур ояд, ба ҷониби ҳадафҳои 

мушаххас сафарбар карда метавонанд.  Аз ин боис, истифодаи арзишҳои 

динӣ чун яке воситаҳои муҳими аз нав таҷдид намудани арзишҳои миллӣ 

ва татбиқи он дар ҷараёни таълиму тарбия, яке аз масъалаҳои муҳими 

пешгузоштаи соҳаи маориф мебошад. Дар ин ҷода вазифаи муҳимтарин 

тарбияи шахсияти худшиносу ватандӯст, дорои масъулияти баланди 

иҷтимоӣ, соҳиби донишу ҷаҳонбинии муосир ва ниҳоят шахсияте 

мебошад, ки қобилияти шинохти равандҳои мураккаби ҷаҳони имрӯзаро 

дошта бошад.  

Ҷузъҳои таркибии арзишҳои миллӣ барои ташкил кардани 

барномаҳои таълим таҳкурсии асосӣ буда, сарчашмаи асосии ин арзишҳо 

расму русум ва урфу одати ҳаётии халқҳо, фарҳанг ва таърихи онҳо аст. 
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Аҳамияти арзишҳои миллӣ аз он иборат аст, ки он метавонад 

муқовимати инсонро бар ҳар гуна ғояҳои номатлуб, ки ба таҳкурсии 

давлатдорӣ, дину мазҳабдорӣ ва албатта, ба пояи ватандории миллатҳо  

зарба мезананд, пурзӯр намуда, барои пурмаҳсул истифода бурдани 

дастовардҳои шахсӣ ва ҷамъиятӣ равона созад. 

Арзиши муҳимтарини ислом, ки дар боби аввал мавриди баррасӣ 

қарор додем оила ва ҳурмати аъзоёни оила ба шумор меравад. Асоси 

бунёди миллату ҷомеаи солими муосир, ба фазои солимии оила 

вобастагӣ дошта, оила чун зинаи аввали бунёди ҷомеа аҳамияти хосаро 

соҳиб аст. Беҳтаршавии вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию 

ахлоқии оилаҳо таъсироти амиқи худро ба рушд ва пешрафти давлату 

миллат низ мерасонанд.  

Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба он 

роҳбалад мекунад, ки тарбияи фарзанд дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори 

ватандорӣ, ахлоқи ҳамида ва эҳтироми арзишҳои миллӣ амалӣ гардад. 

Чунин хислатҳои наҷиби инсонӣ моҳияти маънавӣ дошта, дар тафаккури 

инсон дар давоми ҳаёту зиндагиаш ташаккул меёбанд. Дар раванди 

чунин ташаккулёбӣ таъсири муҳит, ҷамъият, пеш аз ҳама, оила ва 

таълиму тарбия нақши муҳим мебозад. 

Олимони соҳаи педагогика имрӯз дар ҷустуҷӯи роҳу воситаҳои 

таълим ва тарбия кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки аз технологияи нав ва 

методҳои замонавии таълиму тарбия ҳарчӣ бештар истифода баранд. 

Гарчанде дар Осиёи Миёна нуфузи дини ислом хеле баланд аст, дар 

мазмуни методҳои таълиму тарбияи кунунӣ моҳияти арзишҳои исломӣ 

амалан хеле кам истифода мешавад. Ҳол он, ки ҷавҳари таълиму тарбияи 

миллии халқҳои Осиёи Миёна бояд ба тарбияи исломӣ низ такя намояд. 

Олимони исломшиноси соҳаи педагогикаи миллӣ саҳми тарбияи 

исломиро чун фалсафаи зиндагӣ чунин шарҳ додаанд: «Фалсафаи 
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тарбияи исломӣ – ин ташаккул додани шаҳрвандони соҳиби дониши 

мукаммал, ахлоқи ҳамида ва ба манфиати давлат ҷавобгӯ мебошанд. 

Айнан аз ҳамин лиҳоз дар оилаҳои мусулмон ба тарбияи фарзанд 

аҳамияти калон дода мешавад» [117, c.57].  

Яке аз олимони исломшиноси рус А.А. Койчуев дар он фикр 

мебошад, ки воситаҳои методии омилҳои педагогии ислом дар тавсияҳо 

оид ба тарбия ва таълим ва худомӯзии одамон таҷассум ёфтаанд, ки пеш 

аз ҳама ба саволи «чӣ гуна бояд тарбия кард?» ҷавоб медиҳанд. Шартан 

ин воситаҳои методӣ ба се гурӯҳ тақсим карда шудааст, ки: 1) бевосита 

ба ҷараёни таълим, 2) ба тарбия дар оила ва 3) ба худтарбиякунии одам 

тааллуқ доранд [60, c.119].  

Мардуми Осиёи Миёна аз азал мақоми оиларо дар ҷамъият 

мустаҳкам нигоҳ дошта, ахлоқу одоб ва интизоми оилавиро, ки дар 

асоси суннатҳои мардумӣ ва қонунҳои шариат идора карда мешуд, 

муҳимтарин рукни оиладорӣ мешуморид. Маорифпарвари шинохта 

М.Фитрат оид ба тарбияи фарзанд дар асари гаронбаҳои худ «Оила» 

чунин овардааст: «саодат ва иззати ҳар як миллат ба интизоми дохилӣ ва 

ҳамҷиҳатии он вобаста аст. Оромӣ ва осоиштагӣ ба интизоми оилаҳои 

ҳамин миллат такя менамояд. Дар куҷое, ки оила ба интизоми мустаҳкам 

такя намояд, мамлакат ва миллат низ пурқудрат ва муаззам мешавад» 

[105, c.4]. 

Тасдиқи ин суханҳо дар китоби дарсии «Маърифати оиладорӣ»-и 

мактабҳои Тоҷикистон, чунин омадааст: «Оила – мураббии аввалин, 

раҳнамои ҳаёт, асосгузори феълу атвори ояндаи ҳар як наврас мебошад. 

Дар оила шахс тарбия ёфта, меъёрҳои ахлоқиро аз худ мекунад, ба ҳаёти 

мустақил омода мегардад ва ба камол мерасад» [87, c.15]. Пас, оила 

муқаддастарин даргоҳ буда, асоси бунёди миллату ҷомеаи солим, пеш аз 

ҳама, ба фазои солимии оила вобастагӣ дорад. Ҷамъият ва пеш аз ҳама 
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мактаб метавонад ба солимии фазои оилавӣ таъсири мусбии худро 

гузорад.  

Зимни муайян кардани вазифаҳои илми педагогика дар мавриди 

таҷдиди унсурҳои арзишҳои миллӣ дар тарбия, олимони шинохтаи тоҷик 

чунин саволро ба миён гузоштаанд: Педагогика ҳамчун илми тарбия ба 

суолҳои зерин бояд ҷавоб гӯяд: «насли наврасро чӣ тавр бояд тайёр кард; 

дар насли наврас кадом сифатҳо бояд ташаккул дода шавад; ба насли 

наврас чиро ва чӣ тавр бояд омӯзонд?» [18, c.10].  

Ҳангоми ҷустуҷӯи роҳу воситаҳои навини истифодаи арзишҳои 

миллӣ дар таълиму тарбия, чун қисми таркибии арзишҳои маънваӣ ва 

динӣ, лозим меояд, ки айнан ба ҳамин саволҳо ҷавобҳои саҳеҳ дода 

шавад. Насли наврасро чӣ гуна бояд тайёр кард, ки онҳо дар 

маърифатнокию ҷаҳонбинӣ сазовори ифтихор буда, худшиносии миллӣ, 

ифтихори ватандорӣ ва масъулияти шаҳрвандии онҳо баланд бошад. 

Дар ин ҷода ба барномаи таълимии мактаб ҳарчӣ бештар дохил 

намудани асосҳои миллии таълиму тарбия мавқеи баланд дорад. Дар ин 

кор бояд муҳити таълимии мукаммал ташаккул дода шавад, ки 

фаъолияти ҷории таълимӣ, берун аз синфӣ ва берун аз мактабро дар бар 

гирифта, хусусиятҳои таърихӣ-фарҳангӣ, этникӣ ва минтақавиро дар бар 

бигирад. Зимни чунин иқдом албатта истифодаи арзишҳои динӣ ба 

сифати як воситаи таҷдиди арзишҳои миллӣ бояд дар мадди назар 

бошад. 

Масалан, дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба барномаи таълимии 

муассисаҳои таълими миёнаи умумӣ фанни «Ғояи истиқлоли миллӣ ва 

асосҳои маънавиёт» дохил карда шудааст, ки барои синфҳои 7-11 

пешбинӣ шуда, дар он дар бораи ғояи асосии истиқлолият ва асосҳои 

маънавиёт дар давраи давлатдории навини Ӯзбекистон сухан меравад. 

Мақсади асосии ин фан ташаккул додани ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба 



126 
 

ғояи истиқлоли миллӣ мебошад. Китоби дарсӣ ғояи бунёди ҷамъияти 

ҳуқуқии демократиро ба миён гузошта, онро дар асоси ҳамоҳангии 

арзишҳои умумибашариву миллӣ ва ба инобат гирифта шудани 

хусусиятҳои миллии халқ имконпазир мешуморад ва талқин мекунад.   

Дар китоби дарсии мазкур дар баробари арзишҳои дигари  

умумибашарӣ арзишҳои дини ислом низ ба замони муосир мутобиқ 

карда шуда, маводҳо барои муҳассилин содаву фаҳмо гирд оварда 

шудаанд. Ҳикоёту ҳадис ва маълумоти гуногун дар бораи асосгузорони 

илми дин ба мавзӯъҳои гуногуни баҳсноки замони муосир мутобиқ карда 

шудаанд. Аз ҷумла дар боби инсонпарварӣ чунин сатрҳоро мехонем: 

«Дар дини ислом ба тарбияи одам дар рӯҳи инсонпарварӣ эътибори 

алоҳида зоҳир мешавад. Аз ҷумла, дар яке аз Ҳадисҳои шариф гуфта 

шудааст, ки «То оне, ки чизи дӯстдоштаи худро ба бародари худ раво 

набинед, ҳеҷ яке аз Шумо мӯъмини воқеӣ нестед» [63, c.98].  

Дар муассисаҳои таълимии Федератсияи Россия фанни махсусе бо 

номи «Асосҳои фарҳанги динӣ ва ахлоқи дунявӣ» барои синфҳои болоӣ 

пешбинӣ шудааст. Дар синфҳои 4–5 дар асоси фанни номбурда курси 

«Асосҳои фарҳанги исломӣ» омӯхта мешавад. Китоби дарсии мазкур 

муҳассилинро бо асосҳои фарҳанги маънавӣ-ахлоқии ислом шинос 

менамояд. Бачаҳо дар бораи ҳаёти Муҳаммад паёмбар (с.а.с.), пайдоиш 

ва густариши дини ислом, асосҳои ислом ва ахлоқи исломӣ, вазифаҳои 

мусулмонон аз наздик шинос мешаванд. Дар китоби дарсӣ аз Қуръон 

Ҳадисҳои шариф истифода бурда шуда, муаллифон аз сарчашмаҳои ин 

китобҳо дар ҷараёни таълиму тарбия ба таври васеъ истифода бурдаанд. 

Мавқеи асосиро дар китоби дарсӣ ҳаёти аҳолии мусулмони Россия ишғол 

менамояд.  

Дар китоби дарсии мазкур маводҳои хеле шавқовар бо забони 

барои муҳассилини хурдсол сода ва фаҳмо дар бораи таърихи пайдоиши 
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дини ислом, ҳикоёт, ҳадис ва воқеаҳои гуногун гирд оварда шудаанд. Аз 

ҷумла дар бораи каломи шариф чунин мехонем: «Дар Қуръон инчунин 

дар бораи чӣ гуна рафтор кардани инсон, чӣ гуна дар оила умр ба сар 

бурдани ӯ сухан меравад. Дар Қуръон ҳикояҳои таърихии бешумор, 

тавсифи биҳишт ва дӯзах дода шудааст. Вале, ин маънои онро надорад, 

ки дар Қуръон ҳама чиз ҳаст.  Барои он ки Шумо шахси ҳамаҷониба 

инкишофёфта ва соҳибмаълумот ба воя расед, ҳар яки шумо бояд 

китобҳои зиёдеро мутолиа намоед» [65, c.23].    

Ҳамин тавр, бо ёрии ҳикоёт ва маводҳои фаҳмои фанни мазкур 

муҳассилин оҳиста-оҳиста ба олами маънавиёти исломӣ ворид гардида, 

аз арзишҳои мавқеи умумибашарӣ доштаи таълимоти исломӣ воқиф 

мегарданд. Ин фан дарҳақиқат арзишҳои исломии дар Қуръони карим ва 

Ҳадисҳои шариф, суннатҳои халқи мусулмон мавҷударо ба замони 

муосир трансформатсия намуда, на танҳо муҳассилинро бо онҳо шинос 

менамояд, балки дар асоси онҳо тарбия ва таълим медиҳад.  

  Имрӯз дар маркази диққати соҳаҳои маорифи давлатҳои 

пешқадам, аз ҷумла, Федератсияи Россия идеали тарбияи миллӣ дар 

мадди аввал меистад. Мақсади олии таълиму тарбия, – менависанд, 

гурӯҳи олимони рус – ин «тасаввуроти идеалӣ дар бораи инсон мебошад, 

ки ба тарбия ва донишгирии онҳо нерӯи субъектҳои ҳаёти миллӣ: давлат, 

оила, мактаб, партияҳои сиёсӣ, ташкилотҳои динӣ ва ҷамъиятӣ равона 

карда шудааст» [41, с.8].  

Баланд шудани худшиносиву худогоҳии миллии ҷавононро танҳо 

тавассути донистани таърихи кишвар ва бархурдории ҳар чӣ бештар аз 

мероси ниёгон ноил гардидан мумкин аст. Дар ин ҷода, арзиши муҳими 

дини ислом, тарбияи ахлоқӣ ҳамчун яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, 

маҷмӯи меъёр ва қоидаҳои асосии муносибати байни ҳамдигарӣ, оилавӣ 

ва ҷамъиятии одамон нақши пешбарандаро иҷро намуд. Он ҳамчун 
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қувваи пешбари ҷамъият тавонист, ки дар муддати кӯтоҳ одобу рафтори 

одамонро ба қолаби муайяни анъанавӣ дарорад, ки асоси онро таълиму 

тарбия ташкил медод. Сабаби асосии тез паҳн шудани дини ислом дар 

байни халқҳои ғайримусулмон низ пояи бузурги маънавии он буд, ки ба 

илму дониш ва ахлоқу одоб такя мекард. 

Тарбияи маънавӣ-ахлоқии ҳар гуна ҷамъият ҳамеша аз омӯзиши 

арзишҳои маънавӣ ва ахлоқии он ба вуқӯъ меояд. Дар китоби 

«Тамаддуни исломӣ»-и А.Х.Зарринкуб қайд мешавад, ки ислом халқҳои 

дорои хусусиятҳои нажодии гуногунро ба як иттиҳоди бародаронаи 

ахлоқ ва арзишҳои миллӣ муттаҳид карда тавонист. Аз ҷумла ӯ чунин 

навиштааст: «На танҳо барои арабҳо, балки барои дигар халқҳои ба 

тасарруф даровардаи худ ҳам ислом арзишҳои нави ахлоқӣ ва тарбиявии 

то ба ҳол мавҷуднабуда овард. Дар аввал ахлоқи мусулмонони 

бодиянишин сода, самимӣ ва мардона буд. Ин хислатҳо бо низоми 

шариат такмил дода шуданд [47, c.157].  

Тарбияи ахлоқӣ ва ташаккулёбии маҷмӯи арзишҳои миллӣ бояд 

танҳо ба воситаи илм ва маърифат ба даст оварда шавад. Тарбияи 

маънавӣ-ахлоқии миллӣ ташаккулёбии инсони баландмаънавиятеро дар 

назар дорад, ки аз рӯи сифатҳои шахсӣ ва шавқу рағбат асоси идеали 

ҷамъиятӣ аст. Маънавиёт ва ахлоқи шоиста арзишҳои муҳими дини 

ислом буда, ҳиссаи ҷудонопазири арзишҳои миллии халқҳои Осиёи 

Миёна ба шумор мераванд.  

Дар пажӯҳиш ва мақолаҳои як зумра олимони муосир тарбияи динӣ 

ва дунявӣ муқоиса карда шуда, исбот карда мешавад, ки фазои таълим 

метавонад ба ташаккули маънавӣ-ахлоқии муҳассилин мусоидат намояд. 

Моделҳои гуногуни ташаккулёбии арзишҳои маънавӣ-ахлоқии фардӣ, 

барномаи тарбияи маънавӣ-ахлоқии муҳассилин ва дигар рисолатҳои 

маънавӣ ва ахлоқӣ мавриди баррасӣ қарор мегиранд.  
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Имрӯз дин бо фарҳанги доманадори худ мисли пешина тавонист 

фаъолияти маънавӣ-эҷодии худро барқарор намояд. Мавқеи соҳаи 

маориф низ ба мазмун ва мундариҷаи китоби муқаддаси Қуръон ва 

умуман идеяҳои дунявии пешбарандаи дини ислом  тағйир ёфтааст. 

Кунун истифодаи омилҳои педагогии дини ислом чун воситаи асосии 

ташаккулёбии олами маънавии насли наврас шинохта шудааст. Дар 

шароити имрӯза вазифаи истифодаи омилҳои педагогии дини ислом дар 

ҷараёни таълиму тарбия гузошта шудааст, ки асоси онро маҷмӯи идеяҳои 

ба ташаккули олами маънавии шахс бахшида шудаи дини ислом ва 

идеяҳои педагогие ташкил медиҳад, ки дар ҳамгироӣ иқтидори 

пурсамари таълиму тарбиявӣ ва маънавӣ доранд.  

Дар натиҷаи таҷдиди назар ба маҷмӯи замонавии таълим, 

фалсафаи нави тарбия ва таълим ба миён омада истодааст, ки асоси онро 

маънавияти воло ташкил медиҳанд. Дар ин ҷода чунин вазифаҳо пеш 

гузошта шудаанд: 

1. Омӯзиши мукаммали имкониятҳои ташаккулдиҳии арзишҳои 

миллӣ аз нуқтаи назари илмҳои гуногун ба роҳ монда шавад;  

2. Маҷмӯи идеяҳои пешбарандаи барои насли наврас арзишнок 

кор карда баромада шуда, воридшавии муҳассилин ба ҳаёти 

фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, ташаккули истеъдод ва имкониятҳои ӯ 

таъмин карда шавад.  

3.  Таносуби маънавияти дунявӣ ва динӣ риоя карда шуда, тарбияи 

насли наврас дар роҳи барпо намудани ҷамъияти шаҳрвандии 

ҳуқуқбунёд, ки дорои маънавияти баланд аст, таъмин карда 

шавад. 

Ҷиҳати таъмин намудани вазифаҳои пешгузошташуда дар 

барномаҳои давлатии тарбияи насли навраси ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна 

вазифаҳое чун: баланд бардоштани сатҳи тарбияи насли наврас, 
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бардоштани пояи одоби муошират, риояи арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ҷавонмардиву 

ахлоқи ҳамида ба воя расонидани хонандагону донишҷӯён, фароҳам 

овардани шароити зарурӣ барои дастгирӣ, сарпарастӣ ва тарбияи насли 

наврас, ба роҳ мондани низоми корҳои тарбиявӣ бо аҳли ҷомеа ва ғ. пеш 

гузошта шудаанд. 

Дар такя ба арзишҳои таълиму тарбияи миллӣ, ки ҷузъи онро 

арзишҳои динӣ ташкил медиҳанд, консепсияи таълиму тарбияи муосирро 

дар асоси ғояҳои мазкур ба тартиб овардан мумкин аст. Чунки, ин ғояҳо 

ба анъана ва урфу одатҳои миллӣ такя намуда, тӯли таърихи 

чандинасраи халқҳои Осиёи Миёна мақоми таълиму тарбияи аҷдодии 

моро баланд бардоштаанд.  

Имрӯз мебояд, ки бо мақсади баланд бардоштани самараи таълим 

ва тарбия, ки ба рисолатҳои таърихии ниёгон такя мекунад, тамоми 

сарчашмаҳои хаттии дини ислом, аз ҷумла матни Қуръони Карим, 

ҳадисҳо, рисолаҳои илмӣ ва  асарҳои бадеӣ бо мақсади барқарор кардани 

шудани онҳо мавриди пажӯҳиши олимони соҳаи педагогика қарор дода 

шаванд. Барои афзудани самараи ин кор курсҳои махсуси маърифатӣ 

барои падару модарон ва омӯзгорон ташкил карда шуда, таҷрибаи 

пешқадами таълиму тарбияи миллӣ омӯзонида шавад. Муҳимтар аз 

ҳама, бояд омилҳои педагогии ислом оид ба тарбияи шахси баркамол ба 

таври васеъ истифода ба таври васеъ ба ҳаёт роҳ дода шаванд. Лозим аст, 

ки арзишҳои пешқадами аҳамияти дунявӣ доштаи дини ислом барқарор 

карда шуда ба мазмуни таълим ва тарбия ҷорӣ карда шаванд. Ҷараёни 

таълими дар мактабҳо бояд ба методҳои истифодаи ҳикматҳои 

анъанавии дини ислом, ки меъёрҳои тарбияи дунявиро таҳким 

мебахшанд, зич алоқманд карда шаванд. Ва ниҳоят, ба барномаи 

китобҳои дарсии забони модарӣ, хониш, ифтихори ватандорӣ, таърих, 
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адабиёт, тарбияи ҷисмонӣ ва ғ. ҳарчӣ бештар ворид кардани панду 

ҳикматҳо, ҳадисҳо, ҳикояҳо ва дигар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ оид 

ба Қуръони Карим ва тафсири он самаранокии мақсадро чандин 

маротиба афзун мегардонд.  

 Фарҳанги чандинасраи Ислом аз он ҷиҳат қобили таваҷҷӯҳ аст, ки 

дар замири худ арзишҳои софу тозаи ахлоқиеро нигоҳ дошта 

тавонистааст, ки  қариб ҳамаи онҳо ба идеалҳои инсонпарварӣ дар 

ҷамъияти демократӣ мувофиқат намуда, боиси дастгирии падару 

модарон, омӯзгорон ва умуман соҳаи таълиму тарбия шуда метавонад. 

Ислом ин принсипи маънавие мебошад, ки асоси онро виҷдон ташкил 

медиҳад. Он тавонистааст, ки дар қалбу руҳи одамон тухми меҳру 

муҳаббат, мурувват ва самимият кошта, барои раҳгум назадани одамон 

санҷиши иҷрои амалии онҳоро низ ба роҳ монад. Ислом руҳи одамро 

асоси ҳаёти пурмазмуни инсон шуморида, барои ташаккулёбии инсон, 

нигоҳ доштани онҳо аз ахлоқи бад ва ҷиноятҳо мусоидат менамояд. 

Мухтасар эзоҳ диҳем, ислом – барномаи ахлоқии тарбия ба шумор 

меравад. Он ба воситаи китоби муқаддаси Қуръон, тафсири он ва 

Ҳадисҳои шариф, ки асоси идеологии онро ташкил медиҳанд, одамонро 

ба дӯстиву рафоқат ва таҳаммулпазирӣ  даъват менамояд. Ин идеяҳои 

ислом дар роҳи сафарбар намудани ҷамъият ба роҳи дурусту нек 

аҳамияти бузург доранд.  

Дар асоси чунин дастурамали некбинонаи дини ислом дар назди 

соҳаи маориф ҷорӣ намудани омӯзиши ҳаматарафаи асосҳои арзишҳои 

дунявии таълимоти ислом дар доираи барномаи мактабӣ имконпазир 

аст. Бинобар ибрози олимон «Баррасии Ислом дар заминаи таҳсилоти 

давлатӣ ва ҳамзамон фарҳанги ҷаҳонӣ барои бунёди сохтори 

седараҷаигии фаҳмишу омӯзишҳои маънавию фарҳангӣ ва ғановати 

ахлоқии онҳо имконият медиҳад» [107, c.53]. Ҳачунин се дараҷаи 
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омӯзиши арзишҳои маънавию фарҳангӣ оварда шудаанд, ки аз: а) 

қисмати маводи таълимие, ки моҳияти Ислом, таъриху инкишофи он, 

ҷанбаҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро дар бар мегирад; б) 

ташаккули ҷаҳонбинии динӣ дар хонавода ва муассисаҳои таълимӣ; в) 

татбиқи амалии панду ҳикматҳои таълимоти дини ислом, иборат 

мебошанд. 

Табиист, ки илму  маърифат, расму оин, марзу бум, забон, ваҳдату 

сулҳу субот  ва муққадасоти дигар  барои бақои ҳар як  миллат зарур 

буда,  маҳз  ҳамин арзишҳо  барои рушди давлат ва миллат хизмат 

мекунанд. Дар ин ҷода баланд бардоштани дониши  динӣ ва дунявии 

ҷавонон метавонад, омили паст шудани гароиши ҷавонон ба ҳизбу 

ҳаракатҳои тундрав дар ҷомеа гардад. Ҳамаҷониба густариш бахшидани 

худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандории 

муҳассилин ва баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии онҳо,  яке 

аз ҳадафҳои имрӯзаи рушди давлатдории миллӣ маҳсуб мешавад. 

Дар ин бора, дар китоби дарсии «Таърихи динҳои дунё», ки барои 

муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Ӯзбекистон пешбинӣ шудааст, чунин 

қайд мешавад: «падару модарон барои он, ки фарзандонашон ба ҳар 

гуна равияҳои зарарнок шомил нашаванд, масъул ҳастанд. Онҳо барои 

маънавиёт, инчинин ахлоқу одоби фаразандони худ ҷавобгаранд. Ҳар як 

падару модар ба бачаҳои худ арзишҳои миллиашонро бояд дуруст 

фаҳмонанд» [51, c.112].  

Дар Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (№776 аз 

12.11.2016) Дар бораи Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016–2020 мақсад, 

вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм муайян карда шудааст, ки 

яке аз вазифаҳои дар он пешгузошташуда чунин аст: «Ба огоҳонидан аз 
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тундгароӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон мебояд аз синну соли 

томактабӣ ва мактабӣ, ки дар замири кӯдак ҳисси муҳаббат ба Ватан ва 

ватанпарастӣ ташаккул меёбад, машғул шуд. Дар мактабҳо бояд фанҳое 

омӯхта шаванд, ки мактаббачагонро дар рӯҳияи эҳтиром ба инсон 

ҳамчун шахсият, новобаста аз мансубияти миллӣ ё мазҳабии ӯ тарбия 

намуда, шароит фароҳам оварда шавад, ки кӯдакон тавонанд ба селоби 

иттилооти манфӣ вокуниши дуруст нишон дода, аз таъсири он худро 

ҳифз намоянд». 

Ба ҷавонони синни калони мактабӣ асосан баҳогузорӣ ва фикрронӣ 

баландсолорӣ (максимализм) хос буда, фикру ақидаҳо, арзишу идеалҳои 

онҳо тез-тез иваз шуда меистад. Аз дигар тараф онҳо, ки пурра ба воя 

нарасидаанд ва аксаран вобастаи афкору андешаи бегона мебошанд, 

метавонанд ба осонӣ ба доми идеяҳои радикалӣ афтида, ба ин ботлоқи 

бетаг мубтало гарданд. Бинобар ин, барои раҳо намудани онҳо аз банди 

падидаҳои номатлуб дар назди соҳаи маориф вазифаҳои зерин гузошта 

шудаанд: 

– васеъ намудани доираи тасаввуроти муҳассилин  оид ба 

муқовимати идеологӣ бар зидди терроризм ва ифратгароӣ; 

– ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, ватанпарварӣ ва 

фаъолияти иҷтимоӣ; 

– ташаккули масъулияти шахсӣ нисбат ба тақдири худ ва Ватани 

азиз. 

Иҷрои вазифаҳои пешгузошташуда бидуни коркарди адабиёти 

таълимӣ ва методӣ, синфхонаҳои таҷҳизонидашудаи махсус, воситаҳои 

техникӣ ва аёнии таълим мушкил аст. Дар ин ҷода коркард ва роҳҳои 

истифодаи ҷанбаҳои асосии педагогии дини ислом дар мадди назари 

олимони соҳаи педагогика бояд бошад, ки чунин нуктаҳои асосиро дар 

бар мегиранд: 
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1) Истифодаи идеяҳои гуманистии дини ислом; 

2) Эҳтироми арзишҳои маънавии дини ислом; 

3) Истифодаи маҷмӯъҳои ҳуқуқии дини ислом; 

4) Истифодаи асосҳои фарҳангии дини ислом. 

Идеяҳои инсонпарваронаи дини ислом. Мувофиқи анъанаҳои 

мардуми мо тарбия қиматбаҳотарин сарват, аслиҳаи пуршарафе ба 

шумор мерафт, ки ба инсон иззату эҳтиром ва мавқеи сазовор муҳайё 

менамояд. Тарбия аз овони кӯдакӣ ташаккул дода шуда, бо инкишофи 

анъана ва фарҳанг дар ҷамъият, муҳити иҷтимоӣ, маҷмӯи тарбия дар 

оила ва мактаб ва  ғ. муқаррар карда мешуд [119, c.14].    

Шоиронии форсизабони асри VIII дар ашъори худ аз андарзҳои 

паҳлавӣ, ба мисли андарзҳои «Пандномаи Бузургмеҳр», «Андарзи 

доноён ва маздаиснон», «Андарзи Озарбади Маҳраспандон» фаровон 

корбаст карда онҳоро ба забони арабӣ тарҷума кардаанд, ки аз густураи 

ин фарҳанги бузурги инсондӯстонаи қадима ҳидоят мекунад. Айнан дар 

ҳамин давра адаб ва маҳсули он адабиёт воситаи асосӣ дар роҳи тарбияи 

ахлоқии мардум мегардад. Меъёрҳои муносибатҳои инсонӣ, арзиш ва 

идеалҳои ҷамъияти инсонӣ, ки инсоният аз рӯзҳои аввали мавҷудияти 

худ мехост ба онҳо ноил гардад, бештар ба воситаи асарҳои адибон 

расонида мешаванд. Адибон гурӯҳи одамони соҳибмаърифат ва 

тарбиядидае мебошанд, ки фаъолияти доманадори эҷодӣ дошта, баъди 

густариш ёфтани дини ислом ба идеал ва арзишҳои миллӣ ҷомаи нави 

динӣ пӯшонида дини исломро мутакаббир ва муқтадир намуданд. Адаб 

гуфта, хулқи хушу рафтори рафтори некӯи қобили таваҷҷӯҳро мегӯянд. 

Шахси тарбиядида, меҳрубон  хушхулқу боадабро муаддаб ҳам 

гуфтаанд. Назарияи адабро илми ахлоқ ҳам мегӯянд, ки ҷузъи донишҳои 

амалӣ ба шумор меравад. Адибон беҳтарин арзишҳои умумибашарӣ, аз 
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ҷумла инсонпарвариро дар асарҳои худ таҷассум намуда, бештар аз ҳама 

паҳн мекарданд.   

Айнан аз ҳамин давра мо таҳаввулоти боиқтидори адабиётро 

мушоҳида мекунем, ки он бо номи Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Сино, Носири 

Хусрав, Умари Хайём, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишер Навоӣ ва дигарон 

вобаста буданд. И.Брагинский ба давраи Сомониён баҳо дода, чунин 

менависад: «Бухоро на танҳо ба пойтахти ин давлат, балки ба маркази 

ҳаёти фарҳангии тамоми Эрон ва Осиёи Миёна табдил ёфт. Маҳз дар 

Бухоро аввалин мактаби назм ва наср ба забони форсӣ ташаккул ёфт. 

Мероси гаронбаҳои ин мактаб анъанаи классикии инкишофи минбаъдаи 

адабиёт гардид» [32, с.256].  

Назми волои ин адибони маъруф саршор аз идеяҳои инсондӯстӣ 

буда, халқро ба гирифтани дониш ва ахлоқи ҳамида таблиғ мекарданд. 

Аз ҷумла дар сатрҳои Фирдавсии бузургвор ин ақида беш аз ҳама 

мушоҳида мешавад: 

Туро донишу дин раҳонад дуруст, 

Раҳи растагорӣ бобояд-т ҷуст. 

Агар дил нахоҳӣ, ки бошад нажанд, 

Нахоҳӣ ки доим бувӣ мустаманд, 

Ба гуфтори пайғамбарат роҳ ҷӯй, 

Дил аз тирагиҳо бад-ин об шӯй. 

Имрӯз ба ҳама маълум аст, ки дин ва забони баёни он дорои 

хусусияти бо рамз ифода намудани маъниҳои амиқ аст. Агар сатрҳои 

болоиро бо яке аз оятҳои сураи Наҳл муқоиса кунем, як мазмун 

бармеояд, ки ин аст: «Мардумро бо ҳикмату панди некӯ ба роҳи 

Парвардигорат бихон ва бо беҳтарин тарз бо онон муҷодала кун. Зеро 

Парвардигори ту ба касоне, ки аз роҳи Ӯ каҷрав шудаанд, огоҳтар аст ва 

ҳидоятёфтагонро беҳтар мешиносад!» (16/125). 
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Эҳтироми инсон, ҳифзи суботу  амнияти ҷомеа аз  масъалаҳои 

асосии консепсияи  фиқҳии Абӯҳанифа ба шумор меравад. Дар китоби 

«Фиқҳи акбар» чунин сатрҳо омадааст: «Худованди Мутаъол Одил ва 

бар бандагонаш соҳиби фазлу эҳсон аст. Гоҳе бар асоси ҳамин фазлу 

эҳсонаш чандин баробар савоб ва подоше, ки шахс мустаҳиқи он аст, 

иноят мефармояд. Ва гоҳе мумкин аст, бар асоси адли худ касеро ба 

ҷурми гуноҳе муҷозот кунад ва гоҳе мумкин аст аз рӯи фазлаш афв кунад 

ва бибахшад». Аз ин суханон бармеояд, ки Худованд фазлу эҳсонро ба 

бандагони худ арзонӣ медорад ва ба одамиёнро ба хайрхоҳӣ ва ғамхорӣ 

даъват мекунад [90, c.14].     

Дини мубини ислом инсон аз бисёр ҷиҳатҳо бо Аллоҳи ягона, 

азалию абадӣ, офаридгор, ҳаётбахш ва миронанда алоқаманд мебошад. 

Аз ин лиҳоз ҳар ибтикоре, ки барои манфиат, пешрафт, тараққиёт, боло 

бурдани андешаю ҷаҳонбинӣ, маънавиёт ва моддиёт, умуман камоли 

инсонӣ ва ҷомеа аз ганҷинаи динҳо имконпазир бошад ва арзишҳои 

волои инсониро тараннум намояд, бояд дастгирӣ ва ба амал татбиқ 

карда шавад. Зеро новобаста аз тараққиёти бемислу монанди илму 

техника ва имконоти инсонӣ ҷомеаи мо ва аз ҷумла насли бавоярасанда 

ба дин ниёз дорад ва он вазифаи тарбиявиро иҷро менамояд. Адабиёт, ки 

дар худ волотарин арзишҳои дини мубини исломро таҷассум намуда, 

тарвиҷ ёфтааст, метавонад қувваи беназири пешбарандаи ҷамъият ва 

асосан насли наврас гардад, ки бо идеяҳои инсонапрваронаи худ қодир 

аст муҳассилинро ба роҳи дуруст ҳидоят намояд.  

Арзишҳои маънавии дини ислом ба сифати арзиши волои эътиқодӣ 

дар раддаи арзишҳои бузурги миллию давлатӣ асосу мабнои 

истиқлолияти сиёсӣ ва омили рушду инкишофи давлати миллӣ ба ҳисоб 

меравад. Айнан ҳамин хислатҳое, ки дар арзишҳои маънавӣ арҷ гузошта 

шудаанд, чун арзишҳои маънавии дини ислом низ мавқеи пойдор дошта, 
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ҳар яки онҳо дар Қуръони карим ва ҳадисҳои  шариф шарҳи худро 

ёфтаанд. 

Дини ислом дорои равияҳои гуногун аст, ки байни онҳо суннӣ ва 

шиаҳо мавқеи асосиро ишғол мекунанд. Ҳанӯз аз оғози гаравидани 

одамон ба дин байни мусулмонон оид ба мансубияти одамон ба як 

ҷамъият, ки бо фикру ақида, анъана, таърих ва манфиатҳои худ муттаҳид 

гаштаанд, пойдор буд. Мардуми Осиёи Миёна низ дорои як зумра 

арзишҳои маънавии худ буда, ин арзишҳо дар таърихи пайдоиши 

халқият ва миллатҳо, иду анъанаҳо ва олами маънавии онҳо таҷассум 

ёфтаанд. Тавре академик М.Лутфуллоев таъкид мекунад «мо, мардуми 

тоҷик, сарфарозем, ки дар хазинаи бузурги арзишҳои умумибашарӣ 

ҳиссаи муайян дорем» ва ҳақ бар ҷониби ӯст [67, c.114].   

Дар ҷомеаи мутамаддини кунунӣ ба анъанаҳои миллӣ аз ҷумла дар 

раддаи арзишҳои ахлоқию маънавии умумибашарӣ ба арзишҳои дини 

ислом, идҳои асосии мусулмонии Рамазону Қурбон ва нақши 

маърифатовару инсонсози он имрӯза арҷу эҳтиром мегузоранд. 

Хушбахтона, дар ин ҷашну маросимҳо ва  анъанаҳои миллии мо  

таърихан волотарин арзишҳо, аз қабили эҳтирому бузургдошти инсон, 

поси хотираи ниёгон, меҳру пайванди хонаводагӣ, авлодӣ ва  садоқат ба 

суннатҳои миллӣ ҳанӯз маҳфуз мондаанд. 

Яке аз суннатҳои пурарзиштарини халқҳои Осиёи Миёна 

меҳмоннавозӣ мебошад, ки ҷузъи суннатҳои динии мо ба шумор 

меравад. Оллоҳи Таъоло ба воситаи фиристодаи худ Муҳаммад Паёмбар 

(с.а.с.) фармудааст: «Ба он шахсоне, ки меҳмоннавозиро намепазиранд 

некӣ насиб намекунад». (Аҳмад). Аз ин ҷост, ки мусулмон хасисиро 

намедонад ва гарчанде хеле хоксорона умр ба сар мебарад ва дар хонааш 

ғизои зиёдатӣ надорад, ҳеҷ гоҳ аз меҳмон рӯ наметобад, чун калимаи 

ҳазрати паёмбарро, ки ба яке аз ҳамсафони худ Ҷобир гуфта буд хуб 
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медонад: «Ғизои ду нафар ба се нафар, ва се нафар ба чор нафар ҳам 

мерасад». (Бухорӣ; Муслим) [72, c.513].    

Дар китоби дарсии «Инсон ва ҷомеа» (барои синфҳои 10-уми 

муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон) боби махсуси «Урфу 

одатҳои миллӣ» ба муҳассилин моҳияти урфу одатҳои мусулмонӣ ва 

нақши онҳоро дар ҳаёти халқи тоҷик ва миллатҳои ҳамсояи мусулмон 

кушода медиҳад. Дар хусуси одатҳои миллӣ аз ҷумла чунин меояд: 

«Мардум одатҳои хуби зиёде доранд. Яке аз онҳо одоби салому алейк 

мебошад» ва дар ҳамин ҷо инчунин қайд мешавад: «Мувофиқи анъанаю 

одатҳои миллии тоҷикӣ ба касе об ва нону намак додан одати муқаррарӣ 

ва савоб аст» [48, c.298].   

Дар китоби дарсии «Асосҳои фарҳанги динӣ ва ахлоқи дунявӣ», ки 

барои муҳассилини синфҳои 4–5-уми муассисаҳои таълимии Россия 

пешбинӣ шудааст чунин омадааст: «Меҳмоннавозӣ яке аз фазилатҳои 

беҳтарини мусулмонон мебошад. Дари хонаи ҳар яки онҳо барои меҳмон 

боз аст. Ин анъана аз қадим мавҷуд буд. Дар бораи ин анъана дар 

Қуръон ва суннатҳои он низ сухан рафтааст. Меҳмон неъмати Оллоҳ 

дониста мешавад» [65, c.66].  

Мавзӯи меҳмоннавозӣ дар китобҳои дарсии Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

низ васеъ талқин карда мешавад. Масалан дар китоби «Одобнома» 

барои синфи 2-юм дар яке аз насиҳатҳояш бобо мегӯяд: «Фарзандонам, 

ба меҳмондӯстӣ одат намоед. Меҳмонро бо чеҳраи хандон пешвоз гиред. 

Ба наздаш нозу неъматҳоро гузошта, ҳангоми хӯрдан ба ӯ ҳамроҳӣ 

намоед. Агар худатон ба ягон ҷо меҳмон шуда равед, аз ҳад зиёд 

гуруснаву сер наравед» [113, c.39].  

Ба таври васеъ ва хеле мукаммал масъалаи одоби меҳмоннавозӣ 

дар китоби дарсии «Одобнома» барои муҳассилини синфи 3–4 Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда шудааст. Дар китоби  мазкур ҳикоятҳо аз 
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Унсурулмаолии Кайковус ва «Футувватномаи султонӣ»-и Ҳусайн Воизи 

Кошифӣ оварда шудаанд, ки моҳияти ин одоби мусулмониро пурра 

кушода медиҳанд. Аз ҷумла аз Унсурулмаолии Кайковус оварда 

шудааст: «Меҳмони ҳар кас машав, ки ба обрӯят зиён расад. Чун ба 

меҳмонӣ равӣ, гурусна марав ва сер низ марав, то нон тавонӣ хӯрдан, ки 

мизбон наранҷад. Он қадар бисёр ҳам махӯр, ки зишт бошад. Бо нону 

косаи мардум айб магир, соҳибхонаро изо мадеҳ. Аз дастархон чизе бо 

худ мабар, ки хорист» [30, c.12].  

Дар ҳамин мавзӯъ ба одатҳои хуби тоҷикон «Бӯрёкӯбон» ва 

«Ҳашар» низ баҳо дода шуда аз ҷумла қайд мешавад: «Яке аз одатҳои 

қадимаи мардуми Тоҷикистон ҳашар аст. Онҳо аз қадимулайём тавассути 

он киштукор мекунанд, алафу ғалладона медараванд, хона месозанд. 

Чунин одат ба мардум имконият медиҳад, ки дар сукунат бо ҳаққу 

ҳамсояҳо дӯстона ҳаёт ба сар баранд, ба дарди ҳамдигар даво шаванд, 

ғами ҳамдигарро бихӯранд ва ҳаргиз танҳогии хешро ҳис накунанд» [48, 

c.299].   

Аз ин ҷост, ки халқҳои Осиёи Миёна аз азал меҳнат ва роҳати 

хоксоронаро пеша карда, дар зиндагӣ ба муваффақиятҳо ноил 

гардидаанд ва чун халқҳои инсондӯст, раҳмдил, таҳаммулгаро ва 

меҳмоннавоз дар миёни халқҳои дигар машҳур мебошанд.  

Таҷдиди арзишҳои маънавӣ ва гиромидошти худшиносии миллӣ 

бозгашт ба решаҳои маънавӣ аст. Худшиносии миллӣ интиқолдиҳандаи 

идея, фикру ақида ва тасаввуроти гузаштагон ба замони ҳозира ва оянда 

мебошад. «Дар ҷараёни таҷаддуд ва ташаккули худшиносии маҳаллӣ 

умумияти хотираи фарҳангӣ, барқарор намудан ва ҳифз кардани таърихи 

ватани азиз арзиши баланд дорад» [91, c.269].   

Соҳаи маориф чун яке аз самтҳои муҳимтарини тадбиқнамоии 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарҳанги маънавӣ бояд низоми тарбияи 
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ахлоқии насли ҷавонро ба роҳ монад. Таълим ва тарбия бояд дар 

ҳамоҳангии омилҳои диалектикӣ ва умумибашарӣ ба роҳ монда шавад. 

Чунин ҳамоҳангӣ ба насли наврас имконият медиҳад, ки аз як тараф 

ҳуввияти миллии худро баръало ҳис намоянд ва аз тарафи дигар мавқеи 

худро чун фарде, ки ҷузъи фарҳанги умумибашарӣ мебошанд шиносанд. 

Ба фикри мо вақти он расидааст, ки арзишҳои маънавии динӣ чун 

ҷузъи арзишҳои умумибашарӣ барқарор намуда шуда,  дар асоси урфу 

анъанаҳо, ва қонуну қоидаҳои ҳаётии халқҳои Осиёи Миёна омилҳои 

педагогии он мавриди омӯзиши соҳаи педагогика қарор дода шаванд. 

Истифодаи асосҳои фарҳангии дини ислом. Дар асосҳои фарҳангии 

дини ислом фарҳанги маънавӣ, аз ҷумлаи асарҳои беназири илмӣ ва 

адабиёт мавқеи баландро соҳиб мебошад. Ғайр аз ин фарҳанги ислом бо 

ёдгориҳои таърихии беназири худ аз ҷумлаи қасру кӯшк, корвонсаройҳо, 

масҷиду мақбараҳо ҷолиби таҷаҷҷӯҳ буда, дар байни онҳо даҳҳо 

ёдгориҳои беназири оламшумуле ҳастанд, ки онҳо на танҳо ганҷинаи 

бебаҳои санъатанд, балки таҷассумгари фарҳанги қадимаи мардуми 

тоҷик ба шумор мераванд. Ин намунаҳои барҷастаи фарҳангӣ дар бораи 

чӣ гуна бо шарофати тозагию покизагӣ, зебоишиносию бузургии Оллоҳ 

барпо шудани чунин иншоотҳои оламшумул далолат медиҳанд. 

Чӣ хеле, ки муҳаққиқ А.Нуров қайд менамояд, «Ҳар як миллат 

арзишҳои худро ташаккул дода, ҳамчун муқаддасот аз насл ба насл 

мегузаронад. Ба ҷумлаи онҳо чунин арзишҳои миллӣ чун эҷодиёти 

бебаҳои санъат, санъати бемисли меъморӣ, урфу одат, анъана ва 

маросимҳои миллие, ки халқ дар давоми муборизаи худ барои бахту 

саодат ба даст овардааст, шомил мебошанд. Ин гуна арзишҳои миллӣ, 

инъикосгари  руҳияи халқ, орзуву омол ва ҳиссиёти миллӣ мебошанд» 

[79, c.54]. Ба ҷумлаи чунин арзишҳои умумихалқӣ, ки таҷассумгари руҳия 

ва ҳиссиёти халқ мебошад, обидаҳои пурқимати санъат ворид мешаванд, 
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ки аз аҷдоди пуршарафи халқҳои Осиёи Миёна то ба имрӯз мерос 

мондааст.  

Намунаҳои санъати зебои меъмории асри XVI дар Бухоро Масҷиди 

Калон, Мадрасаи Мири араб, Масҷиди Баланд, Масҷиди Хоҷа 

Зайниддин, Қӯш-мадраса, мадрасаи Модари хон, Мадрасаи Абдуллохон 

чун омиле аз арзишҳои миллӣ ба шумор мераванд. Дар Ӯротеппа 

мадрасаи Абдулатиф Сулгин (Кӯкгумбаз, мақбараи Бобо) тағо ва Сари-

Мазор, дар Самарқанд ансамбли меъмории Шоҳи зинда дар атрофи 

мақбараи Қуссам ибни Аббос (асрҳои XIII–XV) ва ансамбли 

меъмории Регистон иборат аз мадрасаҳои Улуғбек, Тиллокорӣ ва 

Шердор (асрҳои XV–XVII), Мақбараи Модарихон ва Дахмаи Шоҳон 

(Қӯқанд), қалъаи Муғтеппа ва  масҷиди Кӯкгумбаз, мақбараи 

Абулқодири Ҷелонӣ, мақбараи Боботағо, Сари Мазор (Истаравшан), 

мақбараи Шайх Муслиҳиддин ва қалъаи шаҳри Хуҷанд,  мадрасаи Хоҷа 

Машҳад, мақбараи Хоҷа Сарбоз, мақбараи Хоҷа Дурбад (Шаҳртуз) 

мазори кандакории чӯбини Чоркӯҳ (Исфара), Қасри 

Ҳулбук (Восеъ), мақбараи Махдуми Аъзам, Масҷиди Сангин (Ҳисор), 

мақбараи Амирсаиди Ҳамадонӣ (Кӯлоб), масҷиди Мавлоно Яъқуби 

Чархӣ (Душанбе)  намунаи барҷастаи санъати меъморӣ ба шумор 

мераванд.  

Барои бузургдошти хотири ниёгон ва он ганҷинаи бебаҳои санъате, 

ки бо дасти онҳо офарида шудааст, соҳаи маориф бояд як қатор 

корҳоеро ба сомон расонад, ки метавонанд моҳият ва вазифаҳои ҳар 

гуна анъана ва осорҳои гаронбаҳои санъат, мавқеъ ва нақши  онҳоро дар 

таърих дуруст маънидод намояд.  Тарбияи насли наврас дар руҳияи 

қадршиносӣ ва эъзози арзишҳои миллӣ аҳамияти таърихӣ ва амалӣ дорад 

ва тавре А.Нуров қайд менамояд, «арзишҳои умумибашарӣ ҳамчун 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D2%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D2%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D2%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D2%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D2%B3%D0%B0%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%88%D2%B3%D0%B0%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%A5%D0%BE%D2%B7%D0%B0_%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%85%D3%A3-%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%8A
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%85%D3%A3-%D1%84%D0%B0%D1%80%D2%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%8A
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D1%8A%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D2%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D2%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D1%8A%D2%9B%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%85%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D2%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D1%8A%D2%9B%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%85%D3%A3
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сарвати бебаҳои ҳар гуна халқу миллат ба мазмун ва мундариҷаи 

арзишҳои миллӣ ғановат мебахшиданд» [79, c.50]. 

 

ХУЛОСАИ БОБИ 2 

 

Ҳамин тариқ, омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи аҳамияти педагогии 

ҳамгиройии ҷанбаҳои тарбиявии арзишҳои миллӣ дар замони муосир аз 

он далолат медиҳанд, ки пайванди наслҳову замонҳо маҳз тавассути 

ҳамгиройии ҷавоҳири арзишҳои маънавӣ кафолати нигоҳ доштани 

асолат ва аслияти миллӣ ба шумор мераванд.  

Арзишҳои миллӣ дар моҳияти худ ба таълиму тарбия ончунон 

ҷойгоҳи хосе ҷудо мекунад, ки дигар ҳеҷ омиле ба он баробар нахоҳад 

шуд. Чунки маҳз таълиму тарбия воситаи хеле қавии посдории арзишҳои 

миллӣ, хусусиятҳои хоси миллӣ мебошанд. Ҷойгоҳи омилҳои педагогӣ 

дар арзишҳои миллӣ сабақ медиҳанд, ки дар саҳнаи таърих он халқу он 

миллате тавоно буд ва тавоно хоҳад монд, ки арзишҳои миллии онҳо дар 

ҳаёти воқеии мардум қадру манзалате дошта, барои равнақу рушди онҳо 

талошҳои рӯзмарра ба сомон мерасанд. Аз ин рӯ, тибқи манбаъҳои 

таърихӣ мардумони Осиёи Марказӣ ба масъалаи нигоҳ доштани мазмуну 

моҳияти аслии арзишҳои миллӣ ҳамеша эътибори калон зоҳир 

мекарданд. Чӣ дар замонҳои тоисломӣ ва чӣ пас аз он то ба имрӯз нақши 

таълиму тарбия чун ҷузъи ҷудонопазири арзишҳои миллӣ ба худ ҷойгоҳе 

доштанд, мӯътабар ва мунаввар.  

Таҳлили адабиёти мавҷудаи илмӣ ва ҳолати имрӯзаи таълим нишон 

медиҳад, ки арзишҳои миллӣ на танҳо чун воситаи интиқоли ворисияти 

этникӣ, балки ҳамчунин силоҳи пурқудрат дар рушди худшиносии миллӣ 

мебошад. Ба туфайли арзишҳои миллӣ ҷавонон асолати аслӣ ва миллии 
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худро шинохта, дар арсаи ҷаҳонӣ садои худро, симои худро намоиш 

медиҳанд.   

Беҳуда набудааст, ки тамоми осори илмиву адабии 

донишмандтарин намояндагони халқҳои Осиёи Миёна, ки бешубҳа як 

бахши азими ҷаҳонбинии моро ташкил медиҳад, ба худшиносии миллию 

фарҳангӣ бахшида шудааст. Гузашта аз ин, худшиносии миллӣ ин 

дараҷаи шуури шахсӣ ва ҷамъиятӣ, маҷмӯи тасаввурот ва анъанаҳои 

миллӣ аст.  

Худшиносӣ падидаест инъикоскунандаи хусусиятҳои рӯҳиву 

равонии афроди ҷомеа, дараҷаи шинохти мақом ва нақши таърихию 

сиёсии миллат – шуури таърихӣ ва шинохти ҷойгоҳи худ дар тамаддуни 

ҷаҳонӣ, ташаккули ифтихору  ғурури созандаи миллӣ. Худшиносии 

миллӣ ва ҳифзи хотираи таърихӣ монанд ба як ҷараёни бузургдошти 

забон ва мероси фарҳангиест, ки арзишҳои миллӣ, симои миллат, 

суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодиро ташаккул медиҳанд. Аз 

ин рӯ, арзишҳои миллӣ дар худшиносии миллӣ мақоми боэътимод касб 

мекунанд. 

Арзишҳои миллӣ дар худ омилҳои хеле нозуки тарбиявиро ниҳон 

медоранд, ки тавассути онҳо маънавиёти миллӣ рӯ ба равнақ меорад, 

такмил меёбад. Зеро, арзишҳои миллӣ пеш аз ҳама арзишҳои маънавӣ 

буда, симои маънавӣ ва фарҳангии барандагони онро муайян мекунанд. 

Омили  муҳиме, ки ба худшиносии миллӣ таъсир мебахшад ин огоҳии 

одам аз асли баромади худ, яъне асолати худ мебошад. Ин ҳиссиёт аз 

рӯзҳои аввали таваллуд пайдо шуда, миллат ва баромади миллии ҳар як 

шахсро муайян мекунад. 

Назар ба хулоса аз манбаъҳои таърихӣ таъкид кардан равост, ки 

худшиносии миллӣ ва ҳифзи хотираи таърихӣ, бузургдошти забон ва 

мероси фарҳангӣ барои ҳарчӣ бештар ташаккул ёфтани симои миллат, 
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суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодӣ хизмат мекунанд. Аз ин 

рӯ, ҳар як халқ ба арзишҳои таърихии худ ҳамеша ниёзмандии зиёд 

дорад. Ин арзишҳо, дар мазмуни арзишҳои миллӣ пайваста ва оқилона 

барои тарбияи ахлоқию маънавии наслҳо истифода шуданд ва ба 

фарҳанги миллӣ арзишҳои миллии таърихии халқҳои Осиёи Марказӣ 

ҳамеша ғанӣ гардонида мешаванд.  

Хулосаи боби дуюмро дар ифодаи мухтасар чунин тавсиф намудан 

мумкин аст, ки имрӯзу фардои ҳаёти маънавии мардумони Осиёи Миёна 

чун ҷузъи таркибии аҳли башар ба ҳамгиройии ҷанбаҳои тарбиявӣ-

педагогии арзишҳои пурқимати миллӣ, мероси бойи ниёгон эҳтиёҷи 

бештар пайдо хоҳанд кард.  
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ХУЛОСАИ УМУМӢ 

 

Баъди ба даст омадани истиқлолият, дар ҷамоҳири собиқ Шӯравӣ 

имконияти  таҷдиди назар ба эҳтироми ҳамаи суннату оинҳои муқаддаси 

аҷдодӣ, аз ҷумла пос доштани қадру қимати давлатдории миллӣ фароҳам 

омад. Имрӯз воқеан ба таври тадриҷӣ арзишҳои миллӣ дар фарҳанги 

моддӣ ва маънавии халқҳо, ҳаёти иҷтимоӣ ва муносибатҳои оилавии 

онҳо инъикоси худро меёбад. Заминаҳои фарҳангӣ ва махсусан 

педагогии арзишҳои миллӣ имконият медиҳанд, ки як қатор омилҳои 

таълиму тарбиявии онҳо мавриди омӯзиш қарор дода шуда, моҳияти ин 

арзишҳо чун гуманизм, росткорӣ, некӣ, саховат, покии руҳу тан ва 

афкори гаронмояи педагогии миллӣ барои ҳамагон дастрас гардад.  

Воқеаҳои солҳои охир, ки дастгирӣ ва пайравӣ ба ақидаҳои 

бемуросо ва таҳаммулнопазир чун тундгароӣ, ифротгароӣ ё худ 

экстремизм зиёд гардида, зиддиятҳои этникӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ба 

шиддатнокшавии ин ҷараёнҳо меорад, зарурияти таҳқиқи моҳияти 

солимонаи инсонпарварона доштаи арзишҳои миллӣ ва роҳу воситаҳои 

омӯзиши ҷанбаҳои педагогии онро бахусус дар муассисаҳои таълимӣ ба 

миён гузошт. 

Тавре, ки таърих гувоҳӣ медиҳад, мақоми арзишҳои миллӣ дар 

ҷараёни таълим ва тарбияи халқҳои Осиёи Марказӣ решаҳои мустаҳкам 

дошта, чун сарвати бебаҳои маънавӣ, ки саросар пур аз арзишҳои 

тарбиявӣ мебошад ба роҳ монда шуда буд. Дар тадқиқоти мазкур 

мақоми арзишҳои миллӣ чун яке аз омилҳои ғанӣ гардонидани низоми 

тарбияи ахлоқӣ дар муассисаҳои таълимии замонавӣ низ баррасӣ шуд. 

Дар ҷараёни таҳқиқи мавзӯи интихобшуда мо бо мазмуни барномаҳои 

тадрисии мактабҳои Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, 

Тоҷикистон ва Қазоқистон шинос гардида, мавқеи арзишҳои миллию 
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исломиро дар онҳо ба риштаи таҳқиқ кашида, имконияти истифодаи ин 

арзишҳоро дар ҷараёни таълими дунявӣ омӯхтем.  

Таҳлили педагогии ҷараёни истифодаи мақсадноки шакл ва 

методҳои ҷорӣ намудани арзишҳои миллӣ ба раванди таълиму тарбия, ки 

аз замонҳои қадим то кунун дар урфу одат ва анъанаҳои халқҳои Осиёи 

Марказӣ таҷассум ёфтаанд ва ҳамгиройии ин омилҳо дар замони муосир 

имконият медиҳанд, ки чанд хулосаҳои зерини тадқиқотро пешниҳод 

намоем. 

Таҳқиқи мухтасари таърихи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ-динӣ 

дар Осиёи Марказӣ шаҳодат медиҳад, ки мактабу мадрасаҳои ин 

сарзамин ба инкишофи илму адаб саҳми арзандае гузоштаанд. 

Мувофиқи ақидаи олимон ва аввалин пайкорони роҳи дониш дар Осиёи 

Марказӣ, беҳтарин арзишҳои миллӣ халқро роҳнамун месохт, ки онҳо ба 

гирифтани дониш ва ба қолаб андохтани одобу рафтори худ муяссар 

гарданд. Беш аз ҳама ин масъаларо Н.П.Остроумов, В.П.Наливкин ва 

Н.А.Боборовников ба риштаи таҳқиқ кашида, худ низ аввалин 

муаллимон ва муҳаққиқони ин сарзамин шуданд, ки ба тарғиби илмҳои 

дунявӣ дар системаи таълими мусулмонӣ роҳ кушоданд. Аз сайёҳон 

А.Бернс ва П.И.Пашино дар тасвири урфу одат ва анъанаҳои халқҳои 

мусулмони сарзамини Осиёи Марказӣ заҳмат кашида, онҳоро 

борикбинона ба риштаи тасвир кашидаанд.  

Аз омӯзиши масъалаи мазкур маълум мешавад, ки дар мактаб ва 

мадорис мавқеи илму дониш хеле баланд буда, арзишҳои беҳтарини 

миллӣ аз ҷумлаи китоб ва китобхонӣ, ахлоқу одоб, меҳнат ва ҳунаромӯзӣ 

дар байни халқ тавсеа ёфта буд. Мактабҳо қариб дар тамоми кӯчаву 

гузарҳои шаҳрҳои калон ва дар маркази деҳкадаҳо мавҷуд буда, дарҳои 

он барои хоҳишмандон ҳамеша боз буд. Дар ин гуна мактабҳо дар 

баробари фарзандони шахсони сарватманд авлоди табақаи камбағалон 
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низ сабақ меомӯхтанд. Аз ҳамин анъана хулоса баровардан мумкин аст, 

ки гирифтани дониш ба духтарон ва ё писарон ба сарватмандон ва ё 

камбағалон табақаандозӣ нашуда, тамоми аҳолии Осиёи Марказиро ба 

худ ҷалб менамуд.  

Аз ҳикояҳои С.Айнӣ роҷеъ ба “Мактаби кӯҳна” ва урфу одатҳои ба 

мактаб ҷалб шудани шогирдон, оид ба тартибу интизом, фанҳои дар он 

омӯхташаванда, тартиби донишандӯзӣ маълумоти мукаммал гирифтан 

мумкин. Маълум мешавад, ки муассисаҳои таълимӣ дар шакли 

мактабҳои духтарона ва писарона, мадрасаҳои хурд ва калон амал карда, 

мавқеи китоби муқаддаси Қуръон ва дар асоси он омӯзиши хату савод, 

забони арабӣ, асарҳои назмӣ ва панду ахлоқии насрӣ, ҳисоб ба роҳ монда 

мешуд. Бояд таъкид намоем, ки дар давраи таърихи тоисломӣ низ дар 

мазмуни таълиму тарбия истинод ба китоби “Авесто” нақши басо муҳим 

дошт. 

Зимни омӯзиши ин масъала мо аз таърих ва анъанаҳои халқ дар 

мактабдорӣ ва илму донишандӯзӣ бархурдор гардида, бо силсилаи 

арзишҳое шинос мегардем, ки дар мактабҳои мусулмонӣ мавқеи баланд 

доштанд. Гарчанде мактабу мадрасаҳо бо мурури замон аввал ба 

мактабҳои усули нав ва дертар ба сирф дунявӣ мубаддал гардида, дар 

марҳилаи муайян мазмуни таълиму тарбияи миллӣ коҳиш ёфта бошад 

ҳам, лекин бо шарофати истиқлолият ин анъанаҳои миллӣ боз эҳё 

гардида, мактабу донишгоҳҳои замонавӣ рӯ ба худшиносӣ ниҳоданд ва 

боз ба барқарор шудани анъанаҳои миллӣ ниёз пайдо карданд. Ин 

гувоҳи он аст, ки арзишҳои миллӣ дар ҳаёти инсон нақши тақдирсоз 

дошта, одамро доим ба асли хеш раҳнамун месозад.  

Инъикос намудани роҳи тайкардаи ниёгон дар роҳи таълим ва 

тарбия, баррасӣ гардидани беҳтарин анъанаҳои мактаб ва мадрасаҳо, ба 

шароити кунунӣ муқоиса кардани онҳо дар дарки худшиносии миллии 
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насли наврас аҳамияти муҳим дошта, онҳоро водор месозад, ки ботини 

маънавӣ ва ахлоқии худро аз нигоҳи миллӣ пурмазмун гардонида, ба 

қолаби замонавии тарбияи дунявии миллӣ андозанд.  

Пажуҳиши масъала сари мавзӯи зинаҳои таълиму тарбия аз рӯи 

арзишҳои миллӣ ва хусусиятҳои педагогии он маълум гардид, ки дар 

ҷараёни таълиму тарбияи миллӣ, ҳам мард ва ҳам зан иштироки баробар 

доранд. Дар оила бо нахустин қадамҳои кӯдак ва алфози аввалини вай 

тарбияи шахси иҷтимоӣ оғоз гардида, ин таҳкурсӣ то кадом дараҷа 

мустаҳкам гузошта шавад, ба ҳамон дараҷа инкишофи минбаъдаи инсон 

дар пояи баланду комил равнақ меёбад. Ахлоқ чун воситаи асосии 

таъсири психологӣ, дар марҳилаи аввал инсони навташаккулро ба 

чаҳорчӯбаи тарбияи миллӣ меандохт. Аз рӯи маводҳои дар таҳқиқоти 

мазкур овардашуда маълум мегардад, ки асоси тарбияи оилавиро, ки 

зинаи бунёдии тарбияро дар арзишҳои миллӣ поягузорӣ мекунад, 

принсипҳои зерин ташкил медодааст, аз ҷумла:  

- муносибати падару модар ба фарзанд бо меҳру муҳаббат ба роҳ 

монда шуда, фарзанд атои Худованд чун гавҳари пурсамар ҳисобида 

мешавад; 

 - муносибати фарзанд нисбат ба падару модар бо ҳурмату эҳтиром 

ба роҳ монда шуда, онҳо дар мартабаи баланд сипосгузорӣ мегарданд; 

- оила ба тарбияи ахлоқии фарзанд аҳамияти беандоза зоҳир 

намуда, аз хурдсолӣ то охири умр ба ин масъала муносибати ҷиддӣ зоҳир 

менамояд.  

Марҳилаи дуюми таълиму тарбия, тибқи арзишҳои миллии 

мардуми Осиёи Марказӣ, дар мактаб идома ёфта, барномаи он хеле 

мураккаб ва аммо ҳадафрас буд. Мактабҳо барои духтарон ва писарон 

алоҳида ташкил карда шуда, барномаи якхела доштанд. Дар мактаб 

синну соли бачагон ба инобат гирифта намешуд ва омӯзиши ҳамаи 
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фанҳои он новобаста ба лаёқат ва ҳавасмандии худи бачагон ҳавола 

мегардид.  

Аз таърихи густариши таълим ва тарбияи миллӣ дар Осиёи 

Марказӣ маълум мешавад, ки кори тарбияи мактабӣ бо оила 

алоқамандии зич дошта, асосҳои методӣ ва назариявии кори тарбия бо 

як низом ба роҳ монда мешуд. Яъне ягонагии мақсад, принсипҳо ва 

методҳои тарбияи оилавӣ ва мактабӣ бо ҳам мувофиқат мекарданд. Ин 

гуна ба роҳ монда шудани кор дар замони мо низ аҳамияти худро гум 

накардааст ва инкишофи ояндаи он пешравии кори тарбия ва таълимро 

таҳким мебахшад. 

Баланд бардоштани мавқеи оила дар кори таълиму тарбия, ки аз 

қадим урфу одатҳои исломиро дар худ таҷассум карда то замони мо 

расонидааст, метавонад ба парадигмаи таълим ва тарбияи муосир 

таҳким бахшида, ахлоқи муҳассилинро аз нигоҳи тарбияи миллӣ 

пурмазмун гардонад. Ин гуна тарбия агар дар ҳамоҳангии барномаи 

таълимии муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шавад, арзишҳои 

беҳтарини миллӣ аз нав таҷдид мегарданд ва мазмуни миллии тарбия 

афзун мегардад.  

Маълум шуд, ки арзишҳои миллӣ ҷавҳари пурқиммати маънавӣ 

доранд, баҳри покии виҷдон ва волоияти ақлу хирад хизмат намуда, 

инсонро ба мақоми баланд сазовор гардонидааст. Аз ин рӯ, метавон 

гуфт, ки ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ дар маҷмӯъ ин низоми 

арзишҳо ва воситаҳои методие мебошанд, ки бевосита барои тарбияи 

инсон равона карда шудаанд. Ин омилҳо таърихи кӯҳан дошта, дар 

ҷараёни таълиму тарбия аҳамияти муҳими худро то замони мо гум 

накардаанд. 

Таҳлили ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ, мазмун ва моҳияти 

онҳо нишон медиҳад, ки омилҳои педагогӣ маҳз дар таркиби рукнҳои 
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пурарзиши он таҷассум ёфтаанд ва дар тарбияи маънавӣ нақши муассир 

доранд. Аз таҳқиқи мавзӯи омилҳои педагогии арзишҳои миллӣ маълум 

гардид, ки ин принсипи муҳим, мутаассифона дар мазмуни барномаҳои 

таълимӣ ба дараҷаи кофӣ мавриди баррасӣ қарор надорад. Ҳол он, ки аз 

замонҳои қадим тарбияи миллӣ моҳиятан одамонро ба созандагӣ ва 

маърифат даъват менамояд.  

Дар таҳқиқот зарурати дар насли наврас тарбия намудани имони 

қавӣ, ки дар сафарбар намудани онҳо дар роҳи боварӣ ба ҳақиқат, 

бунёдкорӣ, саховат, аз худ кардани дониш, ахлоқи хубу шоиста аҳамияти 

муҳим дорад, таъкид гардид. Барои ин ба барномаҳои тадрисӣ ворид 

намудани панду насиҳат, масалу ҳадисҳо дар бораи имони қавӣ, ки 

сармояи асосии боварӣ ба муваффақият ва ояндаи нек мебошад, чун 

зарурати ҳаётӣ тавсия карда шуд. 

Дар тарбияи насли наврас масъалаи тарбияи ахлоқи нек ҷойгоҳи 

хос дорад. Ин масъала дар мазмуни барномаҳои таълимии фанҳои 

гуногун низ чун ҷавҳари асосӣ инъикос гардидааст. Лекин он чун ҷанбаи 

асосии таълиму тарбияи миллӣ ва анъанаи кӯҳани халқҳои мусулмон дар 

барномаҳои таълимӣ камтар ба чашм мерасад. 

Зимни таҳқиқ мавқеи некӣ ва некӯахлоқӣ, ки дар такя ба анъанаҳои 

оилавии таълиму тарбияи миллӣ инкишоф ёфтааст, аз нуқтаи назари 

педагогика ба риштаи таҳлил кашида шуд. Бояд тазаккур дод, ки мавқеи 

дини ислом дар бисёр асарҳои намояндагони адабиёти классикӣ мавҷуд 

буда, дар барномаҳои таълимӣ ба таври васеъ инъикос гардидааст. Аз ин 

лиҳоз, муҳаққиқ танҳо ба мавқеи ахлоқ аз нуқтаи назари дин баҳо дода, 

бо ёрии он имконияти ҳал карда шудани як қатор муаммоҳои бо 

тундравӣ ва густариши бесарусомонӣ алоқамандро ба миён гузошт. 

Назар ба натиҷаҳои таҳлили адабиёт, дар мазмуни маводҳои 

таълимӣ то ба ҳол арзишҳои миллӣ ва узван исломӣ кам ба инобат 
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гирифта шудаанд. Аз ҷумла тарбияи ахлоқӣ, маънавӣ ва меҳнатӣ, ки дар 

замири арзишҳои волои миллӣ мавҷуд аст, қариб ки ба инобат гирифта 

нашудааст. Гузориши дурусти ин масъала ва ҳамгиройии кори 

муассисаҳои таълимӣ ва оила имконият медиҳад, ки насли наврас аз 

хурдсолӣ бо арзишҳои миллӣ, ки як қисми анъана ва урфу одатҳои халқи 

моро ташкил медиҳад, шинос гардида ба ҳар гуна ақидаҳои номатлуб ва 

каҷфаҳмиҳои динӣ муқовимат пайдо кунанд. Пойдевори маънавии онҳо 

китоб ва муносибат ба меҳнати ҷисмонӣ ва ақлӣ, ки ҷавҳари арзишҳои 

миллӣ аст, ба тарбияи солим ва дар пояи баланди маънавӣ тарбия 

ёфтани муҳассилин замина фароҳам меорад.   

Тарбияи дурусту солими фарзандон аз оила шурӯъ мешавад. Аз ин 

рӯ, муҳақиқ кӯшиш ба харҷ додааст, ки ба мавқеи тарбияи ҷисмониву 

маънавии шогирдон чун омили муҳими педагогӣ баҳо диҳад. Таҳқиқи 

мазкур ба хулоса меорад, ки муштаракии неруи бозу, неруи ақлӣ ва 

маънавӣ дар ҷараёни таълиму тарбияи муосир аҳамияти муҳим дорад.  

Меҳнат – яке аз воситаҳои осоиштагӣ ва роҳати аҳли аъзоёни оила 

ва ҷамъиятро таъмин менамояд. Пас, фарзия дар бораи аҳамияти 

тарбиявӣ доштани меҳнат дар ҷараёни истифодаи меҳнати ҷисмонӣ ва 

фикрӣ бояд асоси ҳамоҳангии оила ва мактабро таъмин намояд. Дар 

роҳи амалӣ намудани ин иқдом агар яке аз воситаҳои тарбияи меҳнатӣ 

дар психологияи муҳассилин ҷой додани мавқеи меҳнат дар ҳаёт 

истифодаи ақидаҳои панду ахлоқии ниёгон бошад, аз ҷониби дигар 

фаҳмонидан ва аз худ кунонидани бандҳои ба меҳнат бахшидашудаи 

ҳадисҳои шариф мебошад. Мақсад аз истифодаи чунин метод ташаккул 

додани муташаккилӣ ва дӯстиву рафоқат байни муҳассилин, малакаи 

эҷодии онҳо, ҳурмату эҳтиром нисбат ба ҳамдигар ва меҳнати ҳамҷоя 

мебошад.  
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Барои ноил гардидан ба мақсади пешгузошташуда бояд пеш аз 

ҳама китоби дарсии «Санъат ва меҳнат», «Забони модарӣ» ва «Адабиёт» 

такмил дода шуда, беҳтарин панду насиҳатҳо аз таркиби арзишҳои 

миллӣ ки дар мероси бойи маънавӣ – асарҳои панду ахлоқии ниёгон дарҷ 

ёфтаанд, дар онҳо инъикос гарданд.  

Масъалаҳои тарбияи одоби ҷамъиятӣ ва одобу интизоми 

муҳассилин низ зарурати пажӯҳиши жарфи ҷараёни таълими фарҳанги 

муошират ва одоби ҷамъиятии муҳассилинро ба миён гузоштааст, ки 

асоси онро низ арзишҳои беҳтарини миллӣ ташкил медиҳанд. Дар 

натиҷаи ба барномаи тадрисӣ ворид кардани омӯзаҳои миллӣ имконияти 

пайвастани кори таълиму тарбияи оилавӣ ва мактаб васеъ гардида, 

анъана ва урфу одатҳои миллии тарбияи шахсӣ ва ҷамъиятии инсон ба 

системаи тарбияи дунявӣ ҳамоҳанг карда мешавад. Дар ин замина, 

имконияти пешгирии ҳар гуна амалҳои ношоям ва шомилшавии ҷавонон 

ба гурӯҳҳои ғайримақбул зиёд гардида, ҷавобгарии инсон дар назди аҳли 

ҷамъият – оила, маҳалла, калонсолон, мактаб зиёд мегардад. 

Меъёрҳои таълими миллӣ, ки дар дарси адаб таълим дода мешуд ба 

замони муосир ҳамгиройӣ гарданд, ин хусусиятҳои педагогии арзишҳои 

миллӣ имконияти бештар фароҳам меоварад, ки муқовимати насли 

муосирро бар зидди барангезандагони ҳисси нобоварӣ нисбат ба давлату 

ҳукумат ва тафриқаандозӣ миёни афроди миллатҳо пурқувват намояд. Аз 

ин рӯ, ташвиқоту тарғиботи таълиму тарбияи миллии насли наврас дар 

ҳамин раванд дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллӣ, 

эҳтиром ба таърихи ниёгон ва дар пешгирӣ аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят 

бузург аст.  

Зиндагии имрӯзаву ояндаи мо аз наслҳои нав маърифати баланд, 

ҷаҳонбинии васеъ, дониши амиқ, донистани технологияҳои навин ва 

забондониро талаб мекунад. Танҳо тавассути ақлу хирад, донишу 
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истеъдод метавон ба рушди ҷомеа такони ҷиддӣ бахшид ва ба сӯйи 

фардои нек устуворона қадам ниҳод.  

Баррасии масъалаи аҳамияти педагогии ҳамгиройии омилҳои 

тарбиявии арзишҳои миллӣ дар замони муосир аз омӯзиши омилҳои 

педагогии арзишҳои миллӣ дар тарбияи худшиносии миллӣ шурӯъ ёфт. 

Худшиносии миллӣ ва ҳифзи хотираи таърихӣ шабеҳи як раванди 

бузургдошти забон ва мероси фарҳангиест, ки арзишҳои миллӣ, симои 

миллат, суннатҳои давлатдорӣ ва расму оинҳои аҷдодиро ташаккул 

медиҳанд. Моҳияти одам дар дарки худшиносӣ аст, ки он муҳаббати 

моддарзодӣ дорад. Худшиносии миллӣ аз оддитарин нақлу ривоятҳо то 

ба саҳеҳтарин ҳадисҳои муқаддас шакл гирифта, тафаккури аҳли 

ҷамъият ва насли наврасро ривоҷ медиҳад.  

Мундариҷаи барномаҳои тадрисии муассисаҳои таълимӣ, ки дар 

ривоҷи худшиносии миллии насли наврас саҳми асосӣ доранд, нақлу 

ривоятҳо ва ҳадисҳо, ки интиқолдиҳандаи таърихи кӯҳан, фарҳанги 

аҷдодӣ ва урфу одатҳои миллии мардум мебошанд, хеле кам фаро 

гирифтаанд. Ҳол он, ки нақлу ривоят ё ҳикояҳо аз саҳфаҳои рӯзгори 

аҷдоди бо тасвири низоми таълиму тарбия миллӣ воситаи пурқудрати 

ташаккулдиҳии шуури ахлоқӣ ва меъёри рафтори насли наврас буда, 

истифодаи онҳо дар маҷмӯи дигар воситаҳои педагогикаи халқӣ ва илмӣ 

хеле самарабахш аст.  

Дар ҷараёни дарки худшиносии миллӣ бузургдошти забони модарӣ 

муҳим буда, таърихи ниёгон бо он пайванд мебошад. Эъзоз намудани 

мероси фарҳангии миллӣ, ки дар шаклу намудҳои гуногун то ба мо 

расидааст, муҳим буда, хотираи таърихӣ имконият медиҳад, ки ҳисси 

худшиносии миллӣ, ватанпарварӣ ва ваҳдати миллии насли наврас 

ташаккул дода шавад. Дар ин ҷода, бояд муассисаҳои фарҳангӣ ва 

таълимӣ дар тарбияи маънавию ахлоқӣ, ватандӯстӣ ва шаҳрвандии насли 
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наврас нақши боризро иҷро намуда, чун таҳвилдиҳандагони гузаштаи 

боифтихори халқ ба замони муосир ҷараёни педагогии кори мазкурро 

ташкил намоянд. Раванди мазкур бояд ба азхудунии арзишҳои бойи 

миллӣ ва фарҳанги маънавии он равона гардад. 

Урфу одат ва анъанаҳое, ки дар онҳо худшиносии миллӣ, 

маданияти зеҳнии халқ ва идеалҳои он таҷассум ёфтаанд, боиси 

ифтихори миллат буда, пойдории бахту саодати инсониро инъикос 

менамоянд. Дар баробари дигар арзишҳои умумибашарӣ истифодаи 

оқилонаи арзишҳои миллӣ чун воситаи муҳими таълиму тарбия барои 

солимгардонии фазои ахлоқии насли наврас омили муҳим мебошад. 

Принсипҳои ахлоқии мероси бойи маънавию моддию аҷдодӣ дар 

дарки худшиносии миллӣ омили муҳим буда, он асоси ғоявии адаб, 

меъёри рафтор, урфу одат мебошад, ки инсонро ба некӣ, одобу рафтори 

шоиста, ростқавлӣ, ҳусни тафоҳум, бародарӣ ва баробарӣ даъват 

менамояд. Аз ин рӯ, ворид кардани ин принсипҳо ба барномаҳои 

муассисаҳои таълимӣ имконият медиҳад, ки дар заминаи такя ба 

арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, муқовимати муҳассилин ба ҳар гуна 

идеяҳо ва арзишҳои номатлуби аз ҷониби созмонҳои мухталифи 

ифротгаро талқиншаванда пурзӯр карда шавад.  

Таҳлили ҷанбаҳои педагогии арзишҳои миллӣ нишон медиҳанд, ки 

масъалаи ҳамгиройии арзишҳои миллӣ имрӯз хеле муҳим аст. Дар асоси 

як қатор китобҳои дарсӣ ва қонунҳои ҷамоҳири Осиёи Марказӣ ва 

Россия оиди дар амал истифода шудани арзишҳои беҳтарини миллӣ ва 

исломӣ хулоса кардан мумкин аст, ки арзишҳои миллӣ чун воситаи 

пурқудрати таълиму тарбия хизмат мекунанд. 

Маълум мешавад, ки дар замири арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ 

чунин сифатҳои олии инсон чун инсонпарварӣ ва шуҷоат, фарҳанги олии 

муошират, ахлоқи ҳамида, некхоҳӣ ва некахлоқӣ, хоксорӣ, одобу 
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рафтори шоиста, ростқавлӣ, меҳру шафқат ва ғайра таҷассум ёфтаанд. 

Пас, дар замири арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ қоидаҳои рафтори 

мусбии одамон инъикос шудаанд, ки дар асоси онҳо тарбияи инсон бояд 

ба роҳ монда шавад.  

Идеяҳои педагогии ёдгориҳои хаттӣ, маводҳои этнографӣ ва 

меъморӣ ба ташаккули ҷаҳонбинии насли наврас мусоидат намуда, ба 

тарбияи ахлоқӣ, маънавӣ ва вусъати заковати онҳо таъсири мусбӣ 

мерасонад. Таърих шаҳодат медиҳад, ки мардуми Осиёи Марказӣ дар 

баробари дигар халқу миллатҳои ҷаҳон дар давоми ҳазорсолаҳо ба ватан 

дилбастагӣ дошта, ба он хизмат мекард, забони модарӣ, фарҳанг, урфу 

одат, анъана, арзишҳои миллии худро ҳифз намуда, ташаккул медод. 

Насли наврасро дар рӯҳияи меҳанпарастӣ, инсонпарварӣ, худшиносӣ, 

забондонӣ ва маънавияти воло тарбия менамуд. 

Пас аз хулосаи умумии таҳқиқот пешниҳоди чанд тавсияҳоро зарур 

донистем, ки онҳо мухтасар дар зер оварда мешаванд:  

- Ҳиссиётҳои бузурги миллӣ ба воситаи адабиёт, вусъати илму 

маърифат, манзилу маконҳои таълим ва тадриси бо диди баланд 

ороишёфта, ки дорои арзиши умумибашарӣ мебошанд, маҳз тавассути 

унсурҳои арзиши миллӣ дар қалби мардум ҷой мегиранд. Бинобарин, 

бояд ин анъанаҳо, ки дорои арзиши фарҳангӣ мебошанд, мунтазам ҳифз 

гарданд, омӯзиш ва тарғиби онҳо дар қалби насли наврас ҷой дода 

шавад, то ҳиссиёти шуҷоат, зебоипарастӣ, меҳнатдӯстӣ, забондонӣ, 

инсонпарварӣ ташаккул дода шавад.  

- Роҳу воситаҳои истифодаи арзишҳои исломӣ чун омили таркибии 

арзишҳои миллии мардуми Осиёи Марказӣ бояд дар таҷрибаи педагогӣ 

мавриди истифода қарор ёбад. Зеро муҳаққиқ аз натиҷаи пажӯҳиш ба 

хулоса омадааст, ки имрӯз дар ин сарзамин зарурати ҳаддиақал ба 

барномаҳои таълимии мактабҳои дунявӣ ворид намудани фанни томи 
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«Ахлоқи миллӣ» ва ҳамвора ба мазмуни дигар китобҳои дарсӣ шомил 

кардани фикру ақидаҳо, ривоятҳо, ҳадисҳо ва дигар нукоте, ки ҷавҳари 

арзишҳои миллиро таҷассум менамоянд, ба миён омадааст.   

- Имрӯз дар ҷамъият тарбияи миллӣ беш аз пеш ба мартабаи 

баланд сазовор гардидааст. Анъанаҳои аҷдодии тарбияи миллӣ ба 

фарзандон бо хоҳиши худи падару модарон дода мешавад. Ин гуна 

тарбияи оилавӣ дар асоси меҳру муҳаббат баргузор гардида, дар он 

интизом мавқеи асосӣ дорад. Бинобарин, зарурати ташкил кардани 

тарбияи ҳамҷояи оила ва мактаб ба миён меояд, ки асосан вақти баъд аз 

дарсии муҳассилинро бояд дар бар гирад. 

- Аксарияти муҳаққиқони мавзӯъ бар онанд, ки барои ба даст 

овардани натиҷаҳои назаррас аз тарбияи миллӣ, бояд рафти тағйироти 

шахсии муҳассилин мушоҳида шуда, хулосаҳои зарурӣ бароварда шавад. 

Пас, истифодаи таҷрибаи пешқадами педагогии муассисаҳои таълимии 

мамлакатҳои хориҷӣ низ дар амалӣ намудани барномаи тарбияи 

муштараки оила ва мактаб дар асоси таълиму тарбияи миллӣ натиҷаҳои 

нек хоҳанд дод. 
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