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1. Силлабус  

1.1. Маълумотҳои умумӣ 

1 МТО ДДС Манзил:  Хиёбони 

университет, 15 

  

2 Факултет  Филология  Манзил:  Хиёбони 

университет, 15  

3 Кафедра  Филологияи 

тоҷик ва 

забонҳои шарқи 

хориҷа 

Манзил:  Хиёбони 

университет, 15 

4 Соҳаи таълим ва 

илм 

100 000-фанҳои 

гуманитарй ва 

санъат 

120 000-Фанҳои гуманитарӣ 

5 Шўбаи таълим, 

курс, гурўҳ 

5120100-

филология  ва 

омўзиши забонҳо 

(забони тоҷикӣ) 

Гурўҳи - 306 

6 Фан (Соатҳои 

хониш) 

Назарияи 

инкишофи нутқи 

кӯдакон дар 

муассисаҳои 

томактабӣ 

Соатҳои хониш:  

Маърўза –     соат 

Маш. амалӣ –     соат 

Корҳои муст.–     соат 

7 Давомнокии фан Семестри V  

 

8 

Муаллим (лавозим 

ва унвон, манзили 

почтаи электронй) 

Маърузачи: 

ф.ф.ф.д.Маҷидова 

Сабоҳат 

е-mail: manija_2006@mail.ru 

9 Вақт ва ҷои  дарс 

Машғулоти 

марўзавӣ 

Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

206 

Машғулоти 

амалӣ 

Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

206. 

 

10 
Вақт ва ҷои  

консултатсия  

Машғулоти 

марўзавӣ 

Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

206 

Машғулоти 

амалӣ 

Хиёбони университет, 15, 

факултети филология, гурўҳи 

206 

 

11 Вақти кор дар асоси Хиёбони Рўзи панҷшанбе аз соати 15:00 
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жадвали шахсӣ  университет, 15, 

факултети 

филология, 

кафедраи забон 

ва адабиёти 

тоҷик, хонаи  

то 17:00 

 

1.2. Маълумотҳои асосӣ 

1 Муқаддима Маҷмуаи таълимӣ барои такмил ва инкишофи ҷараёни 

таълим дар мактабҳои таълими умумӣ, муассисаҳои 

таълимии миёнаи махсус, барои тайёр намудани кадрҳои 

баландихтисос, амиқан омўхтани фанҳои тахассусӣ, 

ташаккули таҷриба ва малакаи эҷодии толибилмон, тайёр 

намудани мутахассисон ва ходимони илмӣ ва таъмини 

самаранокии таълими ҳамагонӣ арзишманд хоҳад буд. Дар 

забоншиносй матн мавқеи муайян дошта таҳлили он низ 

хусусиятҳои ба худ хос дорад. Ягонагии забон ва нутқ хелҳои 

матн, роҳҳои таълими он дар забоншиносй ва ташаккули 

инкишофи он аҳамияти хоссаро дорост. Ҳангоми таҳлили 

матн чиҳатҳои эксприссивии он низ ба эътибор гирифта 

мешавад. 

2 Мақсад ва 

вазифаҳои 

асосии фан 

 

Мақсад ва вазифаи фанни назарияи маданияти нутқи 

кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ ташаккули забони 

тоҷикӣ ва роҳҳои инкишофи он аз давраи томактабӣ аст. 

Маводҳои забониро таҳлили лингвистикй намудан ба мақсад 

мувофиқ аст. Дар натичаи омўхтани матнҳои гуногун 

тараққиёти тадричии  хати забони точикй,  зина ба зина 

омўхта мешавад. Аммо бояд матн вобаста ба синну соли 

кӯдак интихоб карда шавад. 

Мавқеи забон дар чамъият ва вазифаи он. Мафҳуми 

забон ва нутқ. Матн ягонагии забон ва нутқ. Хелҳои матн ва 

роҳҳои таҳлили он. Маданияти сухан ташаккул ва инкишофи 

он. Дар забоншиносии точик, ўзбек ва чаҳон дарачаи омўхта 

шудани он. Ақидаҳои Р.Барт, А.Багуславский, К.Коженикова, 

Т.Ван Дейк, Камолиддинов Б, Ғаффоров Р. ва дигар олимон 

оиди маданияти нутқ ва услуби баён.  

 Талаботи 

асосй аз 

рўи фанни 

таълимй. 

Дар заминаи баррасии назарияи маданияти нутқи кӯдакон 

дар муассисаҳои томактабӣ ва таъсиррасонӣ ба ҳиссиёти 

кӯдакон дар ташаккули шахсияти баркамоли накўахлоқи 

фасеҳбаёну соҳибсалиқа кўмак расонидан; дар бораи 

хусусиятҳои хоси забони тоҷикӣ, мақсад ва моҳияти он, матн, 

хелҳои матн, унсурҳои матн, аломатҳои фонетикй, лексикӣ 

морфологӣ ва синтаксисии забони адабии тоҷик ба 
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тасаввуроти муайян соҳиб бошанд; 

- оиди мафҳуми матн ва инкишофи тадричии он 

магистрантҳо ба тасаввурот соҳиб бошанд; 

- дониши назарии худро дар амал тадбиқ карда тавонанд; 

- дарачаи омўхта шудани матн дар забоншиносии умумй, 

точик, ўзбек ва мубоҳисаҳо дар атрофи ин фан тасаввурот 

дошта бошанд; 

- муносибати лингвокултурология бо услубшиносӣ ва фарқи 

байни онҳо, воситаҳои грамматикй дар матн; 

- микро ва макроматн дар забон ва муносибати байни онҳо; 

- забоншиносии матн дар диолог ва монолог, мавқеи онҳо дар 

забон тасаввурот ҳосил намоянд; 

3 Алоқаи 

фанни 

мазкур бо 

фанҳои 

дигар ва 

пайдарҳами

и он аз 

чиҳати 

услубй 

 

Ҳангоми гузаштани фанни «маданияти лингвистии нутқ» 

алоқаи он бо фанҳои дигар ба эътибор гирифта мешавад ва 

пайдарҳамии мавзỹъҳфо барои аз худ намудани ин фан ёрӣ 

мерасонад. Масалан, ҳангоми гузаштани морфология 

(ҳиссаҳои нутқ) ба кадом вазифаи синтаксисӣ омадани он 

муайян карада мешавад. Дар ин ҷо алоқаи морфология бо 

синтаксис дар назар дошта мешавад. Ба ғайр аз ин фанни 

забони адабии ҳозираи тоҷик бо фанҳои дигар: логика, 

таърих, география, биология ва дигар фанҳо алоқаи узвӣ 

дорад. Бинобарин лозим аст, ки ҳангоми гузаштани ин ё он 

мавзỹъ робитаи фанҳо бо забони тоҷикӣ муайян карда 

мешавад.  

4 Тартиби 

алоқа бо 

воситаи 

почтаи 

электронй 

ва 

воситаҳои 

дигари 

алоқа 

Алоқаи муаллим ва донишҷў бо воситаи почтаи электронӣ 

ҳам ба амал бароварда мешавад. Вақти кушодани почтаи 

электронӣ аз соати 15.00 то 20.00. Масъалаи баҳогузорӣ бо 

воситаи почтаи электрй ва телефон ба амал бароварда 

намешавад. Баҳогузори фақат дар ҳудуди донишгоҳ дар 

хонаи муайяншуда ва ҳам дар чараёни дарс (НҶ) ба амал 

бароварда мешавад.  

5  

 

Талаботи 

асосй 

барои  

магистрон 

Риоя намудан ба тартиб ва қоидаҳои донишгоҳ ва маданияти 

либоспўшй; 

Дар дарсҳо дар вақти муайяншуда иштирок кардан ва 

бесабаб аз дарсҳо намондан, аз худ намудани дарсҳои 

иштирок накарда дар муддати муайяншуда; Хомўш кардани 

телефон дар вақти дарс ва назоратҳо; Ба дарсҳо тайёр омадан 

ва иштироки фаолона дар онҳо; Мавҷудияти дафтарҳои 

алоҳида барои машғулотҳои маърўзавӣ, машғулотҳои амалӣ, 

корҳои мустақилона ва вазифаҳои хонагӣ; Иҷро намудани 

вазифаҳои хонагӣ ва супоришҳои иловагӣ дар вақт ва сифати 
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муайяншуда;  Ба назоратҳо бо тайёрии пухта омадан ва дар 

он ҳолате, ки балли зарури гирифта нашавад, назоратҳоро 

такроран дар муддати муайяншуда супоридан; Дар вақти 

назоратҳо накардани нусхабардорӣ (плагиат), дар акси ҳол аз 

назорат пеш карданро дар мадди назар доштан; Дар он 

ҳолате, ки ба бали гузошташуда этироз бошад, баъд аз эълон 

карда шудани бал ба муаллими фан, мудири кафедра ва ё 

декани факултет (ба комиссияи апелатсионии назоратҳои 

ниҳоӣ) муроҷиат намудан;  

Дар вақти дарс ва берун аз он ба муаллим ва дигарон дар 

доираи ахлоқ одоб муроҷиат намудан. 
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Мавзӯъҳои машғулоти маърӯзавӣ 

№ Номгӯи мавзӯъҳо Соат 

1.  Муқаддима. Мақсад ва вазифаи фанни назария ва 

методикаи инкишоф додани нутқи кӯдакон 

 

2 

2.  Фикру ақидаҳои мутафаккирони шарқ оиди тарбияи 

ахлоқии ҷавонон. 

2 

3.  Дар муассисаҳои таълими томактабӣ равияҳои 

ривоҷ додани нутқ.  

2 

4.  Вазифа метод ва воситаҳои ривоҷ додани нутқи 

ҷавонони таълими томактаби 

2 

5.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

миёнасол 

2 

6.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

калонсоли таълими томактаби  

2 

7.  Нутқи равон. Хусусиятхои ривоҷ додани нутқи 

равони ҷавонони таълими томактаби. 

2 

7 Фаҳмиши маданияти овозии нутқ. Фасоҳат ва 

балоғати нутқ. 

2 

8  Дар таълими томактаби назарияи бо луғат кор 

кардан. 

2 

9 Дар таълими томактаби аз ҷиҳати грамматики ривоҷ 

додани нутқ 

2 

10 Дар таълими томактаби аз нав ва эҷодкорона 

омӯзонидани нақл кардани ҳикоя 

2 

11 Ҷавононро бо методикаи адабиёти бадеи шинос 

намудан. 

2 

  Ҷамъ 22 

 

 

Мавзӯъҳои машғулоти амалӣ 

№ Номгӯи мавзӯъҳо Соат 

1.  Вазифаи фан дар инкишофи нутқи кӯдакон 2 

2.  Фикру ақидаҳои мутафаккирони шарқ оиди тарбияи 

ахлоқии ҷавонон. 

2 

3.  Дар муассисаҳои таълими томактабӣ равияҳои 

ривоҷ додани нутқ  

2 

4.  Вазифа метод ва воситаҳои ривоҷ додани нутқи 

ҷавонони таълими томактабӣ 

2 

5.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

миёнасол 

2 

6.  Фаҳмиши маданияти овозии нутқ. Фасоҳат ва 2 
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балоғати нутқ. 

7.  Кашфи калимаҳои нав. Инкишофи нутқи кӯдакон 

ва методҳои лингводидактикии лексикӣ 

2 

8.  Ташаккули сохти грамматикии нутқ дар кӯдакон 2 

9.  Азхудкунии забони кӯдакон ҳамчун воситаи 

муошират; ташаккули нутқи диалогӣ ва монологӣ, 

муоширати шифоҳӣ (ҷанбаи коммуникативӣ) 

2 

10.  Дар таълими томактаби аз ҷиҳати грамматики ривоҷ 

додани нутқ 

2 

11.  Нақши бозиҳои таълимӣ дар инкишофи нутқи 

кӯдакон 

2 

   Ҷамъ 22 

 

 

Мазмуни мавзўъҳои корҳои мустақилона ва ҳаҷми  

соатҳои он.  

№ Номи мавзӯъҳо Соат 

1.  Мақсад ва вазифаи фанни назария ва методикаи ривоҷ 

додани нутқ 

2 

2.  Фикру ақидаҳои мутафаккирони шарқ оиди тарбияи 

ахлоқии ҷавонон 

2 

3.  Дар муассисаҳои таълими томактабӣ равияҳои ривоҷ 

додани нутқ 

2 

4.  Вазифа метод ва воситаҳои ривоҷ додани нутқи 

ҷавонони таълими томактабӣ 

2 

5.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

миёнасол 

2 

6.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

калонсоли таълими томактабӣ  

2 

7.  Нутқи равон. Хусусиятхои ривоҷ додани нутқи равони 

ҷавонони таълими томактабӣ 

2 

8.  Фаҳмиши маданияти овозии нутқ. Фасоҳат ва балоғати 

нутқ 

2 

9.  Дар таълими томактаби назарияи бо луғат кор кардан.. 2 

10.  Ташаккули сохти грамматикии нутқ дар кӯдакон 2 

11.  Дар таълими томактаби аз нав ва эҷодкорона 

омӯзонидани нақл кардани ҳикоя 

2 

12.  Ҷавононро бо методикаи адабиёти бадеи шинос 

намудан. 

2 

13.  Ҷавононро бо ҷумлабанди шинос намудан. 2 

14.  Тайёр намудан ба таълими савод. Методикаи 

омӯзонидани хондан ва навиштан. 

2 

15.  Дар таълими томактабӣ шинос намудани гирду атроф 2 
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ва дар бораи табиат суханронии онҳо 

16.  Бозиҳои таълими бо асбобҳои аёнӣ.  2 

17.  Мақсад ва вазифаи фанни назария ва методикаи ривоҷ 

додани нутқ 

2 

18.  Фикру ақидаҳои мутафаккирони шарқ оиди тарбияи 

ахлоқии ҷавонон. 

2 

19.  Дар муассисаҳои таълими томактаби равияҳои ривоҷ 

додани нутқ.  

2 

20.  Вазифа метод ва воситаҳои ривоҷ додани нутқи 

ҷавонони таълими томактабӣ 

2 

21.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

миёнасол 

2 

22.  Метод ва вазифаҳои ривоҷ додани нутқи ҷавонони 

калонсоли таълими томактабӣ  

2 

23.  Нутқи равон. Хусусиятхои ривоҷ додани нутқи равони 

ҷавонони таълими томактабӣ 

2 

 Ҷамъ 46 
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Мавзӯъ: Муқааддима. Мақсад ва вазифаи фанни назария ва методикаи 

инкишоф додани маданияти нутқ 

 

Маданияти сухан чист? Мутахассисон ба чунин қарор омадаанд, ки 

истилоҳи «маданияти сухан» ба ду маъно истифода мешавад: якум – 

мачмўи воситаҳои меъёрй ва муассири забонро мефаҳонад, ки дар нутқи 

хаттй ва шифоҳй мувофиқи талаби муошират бамаврид ва огаҳона кор 

фармуда мешаванд; дуюм – шўъбаи алоҳидаи илми забон аст, ки дар бораи 

маданияти сухан, чун яроқи маданият, қоида ва қонунҳои ташаккули 

категорияҳои он баҳс менамояд. 

Мувофиқи ин фанни таъриф «маданияти сухан» ду ҷанбаи асосй: 

дурустй ва фасоҳати суханро фаро мегирад, ки сахт бо ҳам марбутанд. 

Академик В.В.Виноградов ба ҳамин маънй гуфта буд: «Нутқи оммавй на 

фақат дуруст, балки бояд фасеҳ низ бошад»
1
. Он сухан дуруст аст, ки 

мувофиқи меъёрҳои хаттй ва шифоҳй забони адабй адо мешавад. Таъин 

кардани муносибату фарқи мувозанаҳо ва баҳо додан ба онҳо дар ин поя ба 

ин тарз сурат мегирад: дуруст аст – нодуруст аст, тоҷикист - ғайритоҷикист, 

адибист - ғайриадибист ва амсоли инҳо. Фасоҳати ба иловаи риояи меъёрии 

адабй интихоби оқилонаи воситаҳои забон ва корбасти мавридшиносонаи 

онҳоро фаро мегирад. Хосият ва таносиби қаринаҳо дар ин маврид чунин 

муқаррар мегардад: беҳтар, дурусттар, равшантар, бемавридтар, созгортар, 

муассиртар. Суханҳои шифоҳӣ ва хаттие, ки дар онҳо ҳам меъёри адабӣ ва 

ҳам сифатҳои сухан комилан риоя шудаанд, суханҳои фасеҳ ва балиғ ба 

шумор мераванд. Чунин тарзи сухандонй марбути пояи дуюми донистани 

забони модарй, яъне маҳорати суханварй буда, тавассути кўшиши зиёд, 

омўзиши пайгиронаи қоида ва қонунҳои забони модарй, анбоштани тачриба 

ва малакаи кофй дар ҷиҳати интихоб ва кор бурдани ягона шакли мувофиқ 

аз байни воситаҳои фаровони ҳаммаъно ё наздикмаъно муяссар ва 

имконпазир мегардад.  

Профессор С.И.Ожегов, ки дар боби муайян сохтани вазифа ва мавзўи 

фанни маданияти сухан дар илмй саҳми арзандае дорад, маданияти суханро 

дар ин замина ба ин тарз таъриф карда буд: «Маданияти баланди нутқ чист? 

– Маданияти баланди нутқ маҳорати дуруст ва муассир баён намудани 

фикри худ бо ёрии воситаҳои забонист. Нутқе дуруст ба шумор меравад, ки 

дар он меъёри забони адабии ҳозира риоя шуда бошад… Аммо маданияти 

баланди нутқ танҳо бо риоя пайгирии меъёрҳои забон маҳдуд намешавад. 

Вай ҳамчунин дар ифодаи фикр пайдо кардани воситаҳои дақиқ илова бар 

ин ёфтани воситаҳоеро ҳам фаро мегирад, ки фикрро бағоят фаҳмо (яъне, 

ниҳоят муассир) ва бағоят муносиб (яъне, дар ҷойгаҳи зиёда мувофиқ ва ба 

ин маънй услубан шоиста) ифода менамоянд»
2
.   

                                                 
1 В.В.Виноградов. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. «Вопросы языкознания», 1961, 

№54, с. 8. 
2 С.И.Ожегов. Лексикография. Культура речи. М., 287-88.   
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Фикри ҷудо кардан ин ду ҷанбаи маданияти сухан ба тарзи мазкур дар 

забоншиносии бори аввал аз ҷониби Г.О.Винокур ба миён гузошта шуд. Вай 

ба ҷанбаи якум сухан гуфтани дуруст ва ба ҷанбаи дуюм сухан гуфтани 

устодона оид дониста нишон дода буд, ки нутқи устодона адошуда дорои 

хосияти фаъолиятмандй ва эчодкорист. Ў навишта буд: «Сухангўи моҳир на 

фақат нормаҳои забонро ба хубй медонад, балки худ ба нормаҳо таъсир 

мекунад ва худ нормаҳо ба вучуд меорад»
3
. 

Аз ин баёни мухтасар маълум мешавад, ки доира ва фанни ҳаҷми 

маданияти сухан васеъ ва паҳновар буда, ду қисми асосиро фаро мегирад. 

қисмати аввал ба дурустй, рахехияти забон дахл дорад ва мавзўъҳоро 

дарбар мегирад, ки шомили нормаҳои адабианд. қисмати дуюм марбути 

масъалаҳои сухани муассир аст, ки мавзўъҳои оноиданд, ба қоида ва 

қонуниятҳои фасоҳат ва балоғати сухан. 

Ин ду ҷанбаъ муносибат ва алоқаи «Асосҳои маданияти нутқ»-ро бо 

шўъба ва шохаҳои гуногуни илми адаб таъин менамояд. Аз рўи мавзўъ ва 

муаммоҳои бахши аввал илми маданияти сухан бо луғатшиносӣ ва 

грамматикаи меъёри пайванди ногусастанй дорад. Шўъбаҳои мазкури 

забон, чунон ки маълум аст, воситаҳои луғавй ва грамматикиро вобаста ба 

меъёрҳои ва мустаъмал маъмул, махсуси забони адабии кунунианд, тавсиф 

ва маънидод мекунанд ва ба ин вачҳ, шарҳи ҳодисоти марбут ва меъёр 

кўҳна ва нав номашҳур ва берун аз он ба вазифаи онҳо дохил намешавад. 

Баъзе аз забонишносон унсурҳои алоҳидаи чунин рўйдодҳои забониро ба 

таълифоти худ ворид карда бошанд ҳам, номашҳур ва ғайриумумй будани 

онҳоро алоҳида таъкид сохтаанд. Аммо илми маданияти сухан, ки ба 

тағироти таърихии меъёр ва таҳлилу тавсифи қаринаҳо сарукор доранд, 

баръакси луғатишиноси лексикология ва грамматикаи меъёри воситаҳои 

забониеро тадқиқу баррасй менамояд, ки ҳам ба меъёрҳои роич, ҳам кўҳна 

ва ҳам нав дахл доранд. Вай ҳамчунин унсурҳои берун аз меъёр, 

ғайриадабиро низ мавриди омўзиш қарор медиҳад. Таҳлил ва тавчеҳи 

рўйдодҳои мазкур одатан дар заминаи муқоиса ва муқобилаи қаринаҳо ба 

амал меояд. Дар ин поя афзалияти як (ё чанд) қарина таъин гардида, 

шоистагй ва зарурати ҳар кадоми он дар навишт ва такаллуми умум таъкид 

ва тавсия меёбад. Илми маданияти сухан бо ин усул баробари ошкор 

кардани воҳидҳои шоён саҳву хатоеро низ маълум ва дарёфт мекунад, ки 

қисме аз ин ниҳоят ноаён буда, дар ботин ва мағзи тору пуди забони адабй 

ҷой гирифтаанд. Шарҳу тавзеҳи воситаҳои ҳаммаънои гуногуншакл 

интихоб ва истеъмоли яке аз онҳо мувофиқи талаби муошират илми 

маданияти суханро бо услубшиносй шабеҳ ва ҳамсоя мегардонад. Мақсади 

ҳар ду ин фан, чунон ки маълум аст, таълими маҳорати суханварист.  

Аммо фарқи миёни онҳо иборат аз ин аст, ки услубшиноси воситаҳои 

забониро дар асоси меъёрҳои ҷорӣ ба шоха ва гурўҳҳои алоҳида ҷудо ва 

тасниф месозад. Асосҳои маданияти сухан ба ин тақсимот истинод намуда, 

                                                 
3 Г.О.Винокур. Из беседы а культуре речи. – Русская речь. 1967,  
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афзалият ва мавриди истифодаи умумй шуда тавонистани як ё чанд 

қаринаро вобаста ба марҳилаи муайяни инкишофи забони адабй муқаррар 

мекунад. Аз ин чост, ки «Маданияти сухан» ба сифати илми комил танҳо 

дар пояи услубиёти феъли функционалй метавонад сурат ёбад. Дигар ин, ки 

дар илми маданияти сухан, баръакси услубшиносй, воҳидҳои забоние низ 

омўхта мешаванд, ки алҳол ба системаи меъёри адабй ворид нашудаанд. 

Яке аз аҳли назарияи маданияти сухани русй, проф. Г.О.Винокур чунин 

муносибати наздики ду шохаи мазкури илми филологияро ба эътибор 

гирифта, тадқиқ ва омўхтани масъалаҳои маданияти суханро бо вазифаи 

забоншиносии амалй – услубшиносй алоқаманд карда, гуфта буд: «Нутқи 

мо ҳамеша бояд ба ину он дарача танзим дошта бошад. Вай… ниёзманди 

ташаккули ҷудогонаи услубист»
4
. 

Академик В.В.Виноградов, ки бо навиштаҳои худ дар роҳи таъин 

шудани асосҳои назарии илми маданияти сухан хизмати бузурге дорад, 

муносибат ва қаробати илмҳои ҳамсоя – услубшиносй ва маданияти суханро 

ба ин тарз эзоҳ додааст: «Илми маданияти сухан ё маданияти нутқ фанни 

назарй ва амалиест, ки бо услубиёти забон ва услубиёти нутқ ҳамсарҳад 

буда, хулоса ва дархостҳои онҳоро ҳам бо мақсади ба таври зинда, фаври 

таъсир расонидан ба чараёни минбаъдаи инкишофи забон ва ҳам барои 

таъин намудани нормаҳои асосии эстетикй, шакл ва тамоюли алоқаи нутқи 

бадей бо ҳаракати услубҳои адабиёти бадей чамъбаст мекунад»
5
. 

 

Қаробат ва тафовути илми маданияти суханро бо илмҳои луғат, 

грамматикаи меъёрй ва услубшиносй дар асоси мисолҳои зерин метавон 

тасбит намуд. 

1. Дар китоби дарсии «Забони адабии тоҷик», ки барои 

донишкадаҳои олй таъин шудааст, муаллифон ба масъалаи «бой 

гардидан ва инкишоф ёфтани лексика аз ҳисоби забони зинда ва нутқи 

даҳанакй» таваққуф намуда, ба сифати мисол калимаҳои чуфти зеринро 

нишон додаанд: таъхир – хаял, олуболу – олучабандак. Дар ҳами боб 

чун синоним чуфтҳои зерин низ зикр ётаанд: танбал – дангоса, 

ҳомиладор – дучон, девона - чиннй
6
. 

Илми маданияти сухан ба ин калимаҳо дигархелтар баҳо медиҳад. 

Калимаҳои ҳаял ва чиннй, ки дорои хосияти услубианд ва ба гурўҳи 

калимаҳои гуфтугўй дохил мешаванд. Бинобар ин истеъмоли онҳо танҳо 

дар он пораҳои нутқ, ки дорои хусусияти гуфтугўист, чоиз аст. Чуфтҳои 

муродифии олуболу – олучабандак ҳарчанд баробар бошанд ҳам, 

«олучабандак» ба ду сабаб бо «олуболу» рақобат карда наметавонад: 

аввалан, доираи истифодаи он як дарача маҳдуд аст: сониян, назар ба 

«олуболу» шаклан дурушт ва дарбатар мебошад. Калимаи «ҳомиладор»-ро 

                                                 
4 Г.Винокур. Культура языка, 2-е изд., М., 1929, с. 40. 
5 В.В.Виноградов. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания. – Вопросы 

языкознания, 1964, №3, с.9. 
6 Забони адабии ҳозираи точик. Лексика, фонетика ва морфология, қисми 1., Душанбе, 1973, с.26-27. 
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ба ҳамин шакл муродифи «дучон» ба қалам додан дуруст нест: ин шакли 

вайрон ва ғалат буда, дурусташ ҳомила мебошад. Ғайр аз ин, дар байни 

ҳомила ва дучон фарқи услубй мавчуд аст: аввали воҳиди луғати услубан 

мўътадил бошад, дуюмй бинобар доро будан ва хусусияти эвфимистй дар 

порчаҳои махсуси услубй истифода мешавад. 

2. Дар китоби Грамматикаи академии забони адабии тоҷик навишта 

шудааст, ки суффиксҳои –чи ва гар дар исмсозй сермаҳсул буда, исмҳое 

месозанд, ки дорои маънои гуногунанд. Барои тасдиқи қоида бо – чи ин 

гуна мисолҳо зикр ёфтаанд: тракторчи, танкчи, автоматчи, карнайчи, 

рубобчи, шикорчи, изчи, искрачи, дурўғчи, тўҳматчи, воҳимачи, ҳашарчи, 

кўмакчи ва ғайра. Қисме аз мисолҳое, ки барои –гар оварда шудаанд, 

инҳоанд: шишагар, шамшергар, чармгар, рехтагар, шустагар, иғвогар, 

ошўбтар, тарбиятгар, созишгар, ислоҳгар ва амсоли инҳо. Ҳам қоида ва ҳам 

мисолҳое, ки дар китоб баён шудаанд, аз бобати талаби грамматикаи 

нормативй тамоман дурустанд. Аммо назари маданияти сухан нисбат ба 

қисме аз мисолҳои бо – чи, овардашуда каме дигаргунтар аст. Вай 

мувофиқи тамоюли кунунии инкишофи забон дар баъзе калимаҳо (масалан, 

тўҳматчи, воҳимачи, кўмакчи) ва чои – чи ба кор бурдани –гар-ро салоҳтар 

медонад. Аз тарафи дигар, дар асоси процесс вай лозим мешуморад, ки 

адади мисолҳои дорои суффикси –гар аз ҳисоби калимаҳои нав (амсоли 

пайвандгар, тамошогар, баёнгар, тадқиқгар, равшангар, таҳлилгар, 

истисмогар, шўришгар ва ғайра) афзуда мешавад. Илми маданияти сухан ин 

тавсияро бо ёрии чунин асоси илми тақвият медиҳад: сохтани номҳо бо 

суффикси –гар анъанаи қадим дошта, ин қоида дар давраҳои рангиоддй, 

омиёна гирифта забони адабй ба дарачае маҳдуд шуда буд. Ҳоло ки ин 

нуқсон ислоҳ ва доираи истифодаи суффикси –чи ба сифати як унсури 

сухани оддй тадричан танг мешавад, сермаҳсул гаштани –гар чун натичаи 

тақвияти меъёри анъанаи амри ногузир аст
7
. 

Барои тасдиқи ин фикр, ки «гар» ҳодисаи машҳури қадимист, байтҳои 

зерин метавон овард:  

Махдуми мулкпарвару садри чаҳон, ки ҳаст, 

Дар пеши баргоҳаш хидматгар офтоб 

(Анварй) 

 

Дилрабои ҳама он нест, ки ошиқ бикушанд, 

Хоча он аст, ки бошад ғами хидматгораш. 

         (Ҳофиз) 

Чунонки мебинем, маданияти сухан, баръакси сухан, баръакси 

лексикология ва грамматикаи нормативй, воҳидҳои луғавию грамматикиро 

на танҳо аз бобати мансубият ба меъёри маъмул тавсиф мекунад, балки 

онҳоро мувофиқи меъёри кўҳна ва нав, ҷанбаҳои адабй ва ғайриадабй, 

                                                 
7 Ниг.: Муҳаммадчон Шукуров. Имконияти васеи забон. – «Адабиёт ва санъат», 24 октябри соли 1985. 
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дурустй ва нодурустй эзоҳ дода, яке аз қаринаҳоро, ки имрўз машҳур аст, 

барои истифодаи умум тавсия ва пешниҳод мекунад.  

Мавзўъҳои дуюм, ки шомили фасоҳат ва балоғатанд, илми маданияти 

суханро бо илмҳои маъонй, баён ва бадеъ наздик ва қаробатдор 

мегардонанд. Дар ин ҳол маданияти сухан воситаҳои бадеию эҳсосии 

забонро дар бар мегирад. Сабаб ҳамин аст, ки баъзе аз аҳли тадқиқот 

масъалаҳои маданияти сухан ва илми бадеъро бо ҳам ихтилот ва омезиш 

дода, зимни истилоҳи ягонаи «зеби сухан» ё «санъатҳо сухан» ҷойгир 

намудаанд
8
. Саидмуҳаммади Нишот шаш бахши китоби худро ба 

муаммоҳои мухталифи сухан фасеҳ ва балиғ бахшида, ташкили фанни 

«Зеби сухан»-ро аз ду қисмати мазкури ба ҳам матбут ин тавр мувофиқ 

шудан, шарҳ додааст: «Нахустин шарти саломатии гуфтор интибоки он бо 

қавоиди мусаллам… аст… Агар сухан бо алфози мустаъмал ва шеваҳои 

маъмули забон ҳамоҳанг набошад ё алфози ғариб ва ғайримаънус дар калом 

афта два бар илофи қавоиди адаб ва нигориш ояд, дилнишин нагардад ва 

табъро ҳамеша аз истеъмоли калимоти номаънус ва хилофй қиёс рўйгаронй 

буда ва ҳаст … ғ. Ҳар гоҳ сухан расо ва равшан дилнишин ва устувор бувад 

ва саноеъ ва мухассаноти бадей мутаносиб ҳам ороста шуд, дар таъбир ва 

лутф мўъчизаҳо мекунад»
9
. 

Барои тақвияти маънии мазкур метавон далелҳои зеринро илова кард. 

Проф.Д.Э.Розенталь дар китоби дарсие, ки рочеъ ба маданияти сухан 

навишта буд, зимни қоидаи маданияти сухан доро будани сухани 

баландмаданиятро ба хусусияти бадеию тасвири низ махсус таъкид 

намудааст. Мувофиқи нишондоди ў, баъзе аз воситаҳои тасвири бадей, 

масалан, маҷоз, ташбеҳ ва ғайра мавзўи баҳси маданияти сухан мебошанд
10

. 

Дар таълифоти мутахассиси дигари ин соҳа чун Е.А.Бахмутова дар ин 

масъала инқилоби фикр мушоҳида мешавад: агар дар нашри якуми китоби 

худ мавсуф ба «Культура речи» ў мақорати суханро аз маданияти сухан 

ҷудо намуда, воситаҳои тасвирию муассирро ба он дохил накарда бошад, 

дар нашри дуюм ин қарор омадааст, ки воситаҳои тасвироти бадей қисми 

таркибии мавзўъоти маданияти сухан ба шумор мераванд. Гуфтаи зерини ў 

ин маъниро пурра тасдиқ менамояд: «Маданияти сухан маҳорати дуруст, 

дақиқ ва фасеҳ кардани фикрро дар бар мегирад… Мувофиқат ба норма 

ҳоло анчоми мафҳуми маданияти нутқ нест. Лозим аст, ки воситаҳои олии 

таъсирбахши нутқ, яъне воситаҳои ба ном муассири забон низ истифода 

шаванд»
11

. 

Проф.В.Г.Костамаров ҳам таъкид карда буд, ки «назарияи маданияти 

нутқ аз рўи проблемаҳои худ аз мавҳуми меъёр берун мебарояд»
12

.  

                                                 
8 Саидмуҳаммади Нишот. Зеби сухан, с 30, 31, 32. 
9 Саидмуҳаммади Нишот. Зеби сухан. 
10 Д.Э.Розенталь. Культура речи. М., 1964, с.7. 
11 Е.А.Бахмутова. Культура речи. Изд.2., испр.и доц.Изд-во Казанского ун-та 1964, с.7 
12 В.Г.Костамаров. Книга об основах речевой культуре. – «Рус.яз.в нац школе», 1979, №2, с.67. 
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Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки маданияти сухан ҳар ду ҷиҳат – 

ҳам ҷиҳати коммуникативй ва ҳам ҷиҳати эстетики забонро дар якчоягй, 

пайваста ба ҳам меомўзад ва аснои баҳо додан ба сифати нутқ дар асоси 

меъёри чорй ба талаб ва дарҳостҳои ин ду ҷанбаъ истинод менамояд. 

Ба ин тариқа, илми маданияти сухан бо шохаҳои алоҳидаи илми адаб 

алоқа ва вобастагии узвй дорад. Вай дар баёни қоида ва хулосаҳои худ ба 

истилоҳ, натича ва дастовардҳои илмҳои мазкур такя мекунад ва тамоюлҳои 

зинда, роҳҳои тадричии инкишофи забонро ба ҳисоб гирифта, дар хусуси 

интихоб истифодаи қаринаҳои шоиста ва созгортарин қаринаҳое, ки 

мувофиқи меъёрй чорй буда, фикру ҳиссиётро ниҳоят равшан ва зебо ифода 

менамояд, маслиҳат ва дастурҳои амалй медиҳад. Аз ҷониби дигар, ин фан 

дар хусуси мутаносибан ба кор бурдани воситаҳои муассири сухан баҳс 

менамояд. «Шарҳи вазеҳи имконияти зеби сухан аввалан шуурнокии 

баланди гўянда нисбат ба забон, сониян муҳаббат ба забон аст, ки бо шарти 

аввал зич алоқаманд мебошад»
13

. 

В.Г.Костамаров ҳамин нуқтаро ба эътибор гирифта буд, ки маданияти 

сухан «болохост»-и дониши оддй, муқаррари забон аст, донишест, ки 

давраи олй, давраи пурра ва эчодкорона аз бар кардани сарвати забонро 

фаро мегирад.   

 САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Вазифаҳои асосй дар роҳҳои дуруст, самарабахш ба роҳ мондани 

муаммоҳои маданияти нутқ; 

2. Фанни маданияти нутқ бо кадом шохаҳои илмии забон алоқа дорад? 

3. Кадом нутқ фасеҳ аст? 

4. Усулҳои тадқиқи муаммоҳои маданияти сухан. 

5. Фикри академик В.В.Виноградов оиди ду манбаъи маданияти нутқ; 

 

                                                 
13 Г.О.Винокур. Проблемы культуры речи. ВЯ, 1964, №3, с.8. 
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Мавзӯъ: Фикру ақидаҳои баъзе мутафаккирони шарқ оиди 

тарбияи ахлоқии ҷавонон 

Таълимоти ахлоқии Абубакри Розӣ Абубакр Муҳаммад Ибни Закариё 

ибни Яҳёи Розӣ яке аз файласуфон, табибон ва мутафаккирони барҷастае 

мебошад, ки бо барафрухтани чароғи илму маърифат ва эҳёи тамаддуни 

ниёгони гузаштаамон дар охири асри IX ва чоряки аввали асри X ба хотири 

пешрафти илму маориф ва фарҳангии миллии мо саҳми боризе 

гузоштааст. Ҳаёти шахсии у ба чунин даврони таърихии рост омадааст, ки 

ҳануз шуълаи оташбарзинҳо хомуш нагардида, дуди он ба машоми кас 

мерасид ва нидои ҳирбадону муъбади муъбадон аз саҳнаи таърих нопадид 

нагашта буданд. Гарчанде ,ки сарзамини аҷдодии мо гирифтори асорати 

аҷнабиён шуда буд, лекин руҳи поку муқаддаси бузургони миллат иродаи 

қавии он ва муборизаи пайгиронаи ҳазорон ватанхоҳону муборизони роҳи 

озодӣ ба мисли Абумуслим, Шерак ибни Шайх, Сумбоди Муғ, Муқаннаъ[1] 

аз як тараф ва аз ҷониби дигар тавассути осор нобиғаву ситораҳои арсаи 

илму маърифат ба мисли Муҳаммад Закариёи Розӣ, ки яке аз бузургтарин 

мутафаккиру алломаҳои машҳури Шарқ буд, дар дили ҳазорҳо ватанхоҳон 

шуълаи умед ба фардои дурахшон аланга мезад. Дар бораи ҳаёту фаъолияти 

Абубакри Розӣ мутаассифона маълумотҳо хеле каманд. Соли таваллуд ва 

вафоти вай дар таҳқиқотҳои илмӣ гуногун нишон дода шудааст. 

Таҳқиқотчиёни тоҷик аз қабили А. М. Баҳовиддинов соли таваллуд ва 

вафоти Абубакри Розӣро 864-925,[2] М. Осимӣ соли 865–935,[3] М. 

Диноршоев 28 августи соли 865 ва 25 октябри 925[4] нишон додаанд. 

Муҳақиқони дигари тоҷик аз қабили Ғ. Ашуров солҳои 865–925[5], А. 

Девонақулов бошад соли таваллуди Розиро 865 ва вафоташро байни солхои 

925–935 нишон додааст.[6] Муаррихони шуравии тоҷик Бобоҷон Ғафуров 

ва Н. Неъматов соли таваллуди Розиро 865 ва вафоташро 925 нишон 

додаанд. Дар масъалаи соли таваллуд ва вафоти Абубакри Розӣ ақидаи 

тадқиқотчиёнӣ узбек низ мухталлиф мебошад. Масалан Каримов И.И. соли 

таваллуд ва вафоти Розиро ба мисли аксарияти тадқиқотчиёни точик[7] 

солҳои 865 ва 925 нишон додаст. М. М. Хайруллоев бошад соли таваллуди 

Розиро 855 ва соли вафоташро 903 ба қалам додаст.[8] Дар осори 

муҳақиқони рус низ санаи таваллуди Абубакри Розӣ ягона нишон дода 

нашудааст. Масалан дар китоби «Ҳикмати қарнҳо»[9] санаи вафоташ 924 

оварда шудааст. Дар дигар асари таҳқиқотчиёни рус «Таърихи тиб» 

таваллуду вафоти Розӣ 850 ва 923[10] баён гардидааст. Муҳақиқони эронӣ 

низ доир ба ин ду сана андешаҳои гуногун доранд. Масалан устоди 

донишгоҳи Теҳрон Маҳдии Муҳақиқ дар китобаш «Файласуфи Рай 

Муҳаммад Закариёи Розӣ» дар боби «Саргузашт» дар бораи таваллуду 

вафоти Розӣ чунин мегуяд: «…дар шаъбони соли 201 муҷарари мутобиқ ба 

860 мелодӣ дар Рай ба дунё омад… .» Дар бораи вафоташ бошад зикр 

месозад, ки: «… дар 5 – уми шаъбони соли 313 вафот ёфтааст. Умри у ба 

ҳисоби ҳиҷрии қамарӣ 62 сол ва 5 руз, ба ҳисоби ҳиҷрии шамсӣ 60 сол ва 10 
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моҳ будааст». [11] Аз руи ин ҳисоби Маҳдии Муҳаққиқ маълум мешавад, ки 

Розӣ солҳои 922 – 923 вафот кардааст. Дар Энсиклопедияи Советии тоҷик, 

соли таваллуди Розӣ 28.08.865 дар Рай ва вафоташ 25.10 .925 дар Рай 

омадааст.[12] 

Розӣ аз овони ҷавонӣ ба омухтани илму адаб ба воситаи китобу 

навиштаҷот, маҳфилҳо ва баҳсу мунозирот дилбастагии махсусе доштааст. 

Ҳисси кунҷковию кушиши донишандузӣ уро дақиққае тарк нанамудааст. 

Дар рисолаи «Сирати фалсафӣ»-и Абубакри Розӣ мо ба ин гуна сатрҳо 

вомехурем, ки исботи гуфтаҳои болост: «Алоқаи ман бо дониш ва ҳирсу 

иҷтиҳодеро, ки дар андухтани он донистаам, онон, ки муошири ман 

будаанд, медонанд ва дидаанд, ки чигуна аз айёми ҷавонӣ то кунун умри 

худро вақфи он кардаам, то он ҷо, ки агар чунин иттифоқ меафтод, ки 

китобро нахонда ва ё донишмандеро мулоқот накарда будам, то аз ин кор 

фароғат намеёфтаам, ба амри дигар намепардохтам. Ва агар ҳам дар ин 

марҳала зарари азим дар пеш буд, то он китобро намехондам ва аз он 

донишманд истифода намекардам, аз пай наменишастам ».[16] Яке аз 

ҳамасрон ва ҳамшаҳриёни Розӣ дар бораи бузургию, донишомузии таъкид 

кардааст, ки « у ҳеҷ гоҳ аз коғаз ва қалам ҷудо намегашт ва ҳамеша дар ҳоли 

навиштан буда аст. Ва низ гуфта шудааст, ки аз фарти илмдустӣ чароғи 

худро дар чароғдоне бар руи деворе мениҳод ва китоби худро ба он девор 

такя медод ва ба хондан мепардохт то агар хоб уро даррабояд, китоб аз 

дасташ биафтад ва у бедор шавад ва ба мутолиаи худ идома диҳад ».[17] 

Дар баробари илми тиб Закариёи Розӣ инчунин дар илми ҳикмат ҳамчун 

симои барҷаста зоҳир гардида, таълимоти фалсафӣ ва ахлоқии у дар ҷаҳони 

фалсафаю ахлоқ ғулғулаеро андохт. Мутобиқи ахбори манбаҳо Розӣ дар 

поёни умри худ ба Рай омада, дар онҷо манзалат ёфта будааст ва 

донишҷуёни фаровоне аз дарси у истифода мекардаанд. Аз руи як қисм 

манбаҳо ва гуфти худи Розӣ дар рисолаи «Сирати фалсафӣ», у бо тадриҷ 

қувваи биноии худро аз даст медиҳад. Яъне дар охири умраш Розӣ нобино 

мешавад. [18] Қобил ба зикр аст, ки умуман доир ба ҳаёти шахсии Розӣ дар 

манбаву сарчашмаҳои таърихи маълумотҳои дақиқ хеле кам ба назар 

мерасад. Танҳо Маҳдии Муҳақиқ дар асараш «Файласуфи Рай Муҳаммад 

Закариёи Розӣ» баъзе ишораҳое доир ба зиндагиномаи вай кардааст. 

Мувофиқи он ва аз руи гуфтаи Ибни Алабрӣ дар асари худаш «Таърихи 

мухтасари Ад-ду-вал» Абубакри Розӣ натавонистаст маҳри занашро 

бипардозад аз ин ру вай ба зиндон афтодааст. Абуҳайёни Тавҳидӣ дар 

«Масоилу – ал – вазирин» таъкид мекунад, ки Абудилаф «мудаъни 

фарзандзодагии» набераи духтарии Розӣ будааст. Ҳаминро бояд, зикр 

намуд, ки оид ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодию илмии Закариёи Розӣ 

«Алфеҳраст»- и Ибни Надим ва «Феҳрасти мусаннифоти Розӣ» – и 

Абурайҳони Берунӣ ягона ҳуҷҷатҳои бузург ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо 

як силсила ахборро метавон дастрас намуд. Баъзе маълумотҳои дигарро дар 

бораи ҳаёти шахсии Закариёи Розӣ аз рисолаи худи мутафаккир «Сирати 
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фалсафӣ» пайдо кардан мумкин аст. [19] Ба ҳамин тариқ баъд аз нобино 

шудан ва хорию зориҳои зиёде Абубакри Розӣ дар сини 61 солагӣ дар соли 

925 дар шаҳри Рай дунёро падруд мегуяд. Сарфи назар аз умри ба нисбат 

кутоҳи худ Абубакри Розӣ осору таълифоти зиёде ба ёдгор гузоштааст. Дар 

байни осори Абубакри Розӣ китоби ахлоқии «Тибби руҳонӣ»-и Закариёи 

Розӣ, яке аз китобҳоест, ки мавзуъҳои ахлоқиро дар бар гирифта, дар 

баробари «Ҷовидон хирад» – и Ибни Мискавейҳ, «Мадинаи фозила» – и 

Абунасри Форобӣ, «Рисола дар ахлоқ» «Тадбири манзил» – и Абуали Ибни 

Сино ва «Кимиёи саодат»-и Абуҳомид Ғазолӣ дар радифи бузургтарин 

асарҳои ахлоқии ҷаҳон шомил гаштааст. Аз муҳтаво ва мундариҷаи китоби 

«Тибби руҳонӣ», «Сирати фалсафӣ» ва порчаҳои гуногуни асарҳои 

боқимондаи Розӣ маълум мешавад, ки у сарчашмаи фазилат ва разолатҳои 

ахлоқиро аз муборизаи оштинопазири ақл (хирад) ва ҳавою ҳавас ва ҳирсу 

шаҳват мебинад. Худи Закариёи Розӣ мақсади асари хешро ва умуман 

вазифаи ахлоқро чунин муайян намудааст: «Мо гуфтани ҳастем, ки мақсади 

асосии «Тибби руҳонӣ» иборат аз ислоҳ кардани ахлоқи нафс аст. Мо ин 

мавзуъро ба таври муъҷаз баён мекунем».[20] Закариёи Розӣ 

масъулиятнокии худро дар ошкор сохтани хислатҳои пурихтилофи нафси 

инсонӣ ва мавқеъи баланди он дар ҳаёти инсонӣ дарк намуда, аз забони 

Афлотуни ҳаким чунин овардааст: «Афлотун изҳор мекунад, ки инсон бояд 

дар пазироии тибби ҷисмонӣ, ки он тибби машҳур аст, низ кушиш бикунад. 

Тибби руҳонӣ уҳдадор аст, ки бо далелу бурҳонҳо бо тарбияву такомули 

нафс машғул шуда, вайро муътадил намояд. Афъоли нафсро мураттаб созад. 

Тибби руҳониро муяссар гардад, ки нафси нотиқаро ба камолот расонад, то 

ки вай дар иҷрои коре ноқиси ё худ аз ҳад зиёдаруӣ накунад».[21] Закариёи 

Розӣ дар ҷои дигаре оиди мавзуи ин асари худ таъкид сохтааст, ки 

«беҳтарин ва муътабартарин усули ҳалли мақсад, ки мавзуи китоби моро 

ташкил медиҳад, иборат аст аз шикаст додани ҳавою ҳавас ва мухолифот 

нишон додан ба чизе, ки майлу табиатро дар аксар ҳолатҳо ба худ ҷалб 

менамояд, дар ҷойи дигар, у боварии том дорад, ки ин таълифот то андозае 

сабабгори пешгирии ахлоқи разила ва сириштани ахлоқи нек шуда 

метавонад».[22] Аз ин иқтибосҳо чунин хулоса бармеояд, ки Закариёи Розӣ 

агар ба воситаи асарҳои тиббиаш аҳли ҷомеаро ҷисман табобат карда, як 

қисм одамонро аз дарҷу озори ҷисмӣ наҷот дода бошад, пас бо асарҳои дар 

сохаи илми фалсафа ва ахлоқ ба хусус дар «Тибби руҳонӣ» бо ҷиддияти том 

баҳри руҳан табобат кардани ҳар як фарди ҷамъият иқдом варзидааст. Ба 

ибораи дигар вай ба воситаи асарҳои ахлоқии худ мехоҳад ҷароҳатҳои 

руҳиеро, ки бинои муҳташами нафси инсонҳоро костааст, табобат намояд. 

Дар масъалаи табобат ва ё таҳзиби нафси инсон дар этикаи Розӣ мавқеъи 

ақл хеле бузург мебошад. Мутафаккир эътиқод дорад, ки дар тамоми 

ҷабҳаҳои ҳаёти инсон, ки ягона махлуқи дорои ақл аст, нақши ақл бориз аст: 

«Мо ба тавассути ақл ба сарафрозию бузургӣ ноил гардидем … Мо 

тавассути ақл аз ҳайвони ғайри нотиқ афзалият пайдо намуда, онҳоро молик 
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шудем. Мо ҳайвонотро мутеи ҳукми худ сохтем. … бо шарофати ақл ҳастии 

оламро дарк мекунему ба мақсаду муроди хеш мерасем. … василаи ақл 

сохтани киштиҳо ва кор фармудани онҳоро кашф намудем, то ин ки ба 

воситаи онҳо баҳрҳоро аз худ карда, ноил шудем, ки манфиатамон ҳосил 

гарданд… Тавассути ақл ба асрори илмҳо, аз ҷумла илми тиб расидем ва 

ошкор сохтем, ки дар тиб барои авлодони мо созгориҳои наҷибе ниҳон 

аст… ба шарофати ақл кули санъатҳои дигареро аз худ кардем, ки онҳо ба 

мо фоида мерасонанду моро баҳраманд мегардонанд. … тавассути ақл 

умури пушидаи қадиму махфии табиатро дарк намудем, шакли Замину 

фалак, нопадидиҳои Офтобу Моҳ ва соири кавокиб ва масофати буъду 

ҳаракатҳои онҳоро донистем»[23] Аз ин иқтибос ба хубӣ метавон дарк кард, 

ки Розӣ як мутафаккири ақлгаро, яъне расионалист буда, мафҳуми ақл ва 

ақлгарои дар осору ҷаҳонбинии вай ба мисли Арасту ва машшоиёни шарқӣ 

аз қабили Киндӣ, Форобӣ, Сино, Хоҷа Насриддини Тусӣ ва Давонӣ ҷойгоҳ 

ва мақоми хосса дорад. 

Боварии бузурги Розӣ нисбат ба ақл уро ба хулосае меорад, ки «ақл 

чизест, ки агар он намебуд аҳволи мо (инсонҳо) тибқи аҳволи ҳайвон мешуд 

ва ё мисли кудакону девонаҳо дар вартаи парешонӣ мемондем. Пас ба 

тавассути ақл ҳар як ҷанбаи афъоли худро, ки пеш аз руйдод бо узвҳои 

ҳисси эҳсос менамоем, ақаллан тасаввур ҳам карда наметавонем, ки он 

афъолро, гуё, қаблан ҳис кардаем».[24] Бо ибораи дигар Розӣ бо васеъ 

намудани чаҳорчубаи расионализм (ақл-манишинӣ) ҳамчун ҷараёну самти 

илмӣ, ки боварӣ ба ақл ба қудрату бузургии он, боварие, ки асоси онтологӣ 

(хирадмандии олам) дорад, мехоҳад онро ҳамчун усул (методи) олии 

маърифати оламу одам ва ашёҳои олами ҳастӣ нишон диҳад. Дар робита ба 

ин Розӣ бо салоҳияти том бар он таъкид месозад, ки «агар қудрату манзалат 

ва аҳамияту ҷалолати ақл чунин бошад, бар мо воҷиб аст, ки онро аз 

мартабаи олияш фуруд наоварем ва дараҷаи виқори онро кам накунем ва 

инчунин ба ҳокими маҳкумкунандаи он табдил наёбем. [25] Мо онро лаҷом 

назанем, то ки у бар ҳолати лаҷомзада намонад, зеро ки ақл роҳбар аст, на 

мутеъ, мо бояд дар ҳама амалиёти худ ба он муроҷиат намоем … ».[26] 

Ҳадафи Розӣ ба вуҷуд овардани як доктринаи хоси ақлгароӣ ҳаст, ки ин 

усул ва принсипро на танҳо дар назарияи маърифат (гнесология), балки дар 

ҳастишиносӣ (онтология) низ ҷойгузини карда, ақлро ибтидои ҳастӣ ва 

офариниш месозад. Ин бесабаб набуд, зеро барои Розӣ маълум буд, ки 

зуҳури ислом дар арсаи таърих, ба вуҷуд омадани дини нав, худ ба худ 

маънои онро дошт, ки шакли нави донишу маърифат, ҳамчун шакли нави 

ақлгароӣ, дар муқобили ҷоҳилият ва динҳои будпараст қарор дорад. Ин 

шакли нави донишу маърифат, ки дар худ донишҳои фиқҳӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ 

ва ғайраро шомил сохта буд бо забони нави дини баён мегашт ва ба боварии 

тому комил нисбат ба барандаи дониши беибтидову беинтиҳо, яъне Худо 

равона гардида буд. Розӣ бошад чунин ҳақиқати беибтидову беинтиҳоро дар 

симои ақл медид ва ба он сар фуруд меоварад. Ҳамин аст,ки вай мақулаи 
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ақлро сарвари тамоми фаъолияти инсон шуморида, вазифаҳои ақлро бо 

тартиб нишон дода, дар чаҳорчуби ин раванди муҳокимаи мантиқӣ ба 

муқобили ақл қувваи дигаре, яъне нафсро, ки он ҳамеша дар муқобили ақл 

амал карда, аз тобеият ба он саркашӣ менамояд баён мекунад. Розӣ таъкид 

менамояд, ки агар мо хоҳем, ки дорои фазилатҳои хуби ахлоқӣ гардем бояд, 

ҳамин нафси саркашро тобеъи ақл намуда, ба воситаи он нафсро тарбия 

намоем: «…Мо бояд фармонбардори ақл бошем ва вобаста ба таваққуфи он 

таваққуф кунем. Ҳавою ҳаваси нафсро, ки офатовару озоровар аст, ҳаргиз ба 

дараҷаи фармонфармоӣ ақл бурда нарасонем, чунки нафс ақлро аз қоидаву 

усул берун оварда, аз мақсаду устуворӣ дур карда метавонад. … Нафси бад 

монеъ мешавад, бар ин афкори дурусти оқил, ки дар он салоҳият ва 

оқибатҳои некӣ кораш пешбинӣ шудааст, амалӣ гардад. Аз ин ру, инсон 

ҳамеша аз паи тарбияи нафс бошад ва уро бар ҳолати тобеияти ақл нигоҳ 

дошта, маҷбур намудан зарур аст, ки он ҳаргиз аз амри ақл берун набарояд 

».[27]. Бо ибораи дигар Розӣ зикр месозад, ки инсон замоне метавонад ба 

муборизаи ақл ва ҳавоҳои нафсонӣ хотима бахшад, ки ба воситаи хирад ба 

камоли вуҷудӣ расад ва воқеияти ботинию ҷанбаи зоҳирии хешро дарк 

намояд. Ба фармудаи Розӣ ҷанбаи хориҷиву зоҳирии инсон аз аъзоҳое 

таркиб ёфтааст, ки бадани уро ташкил медиҳанд ва дар дараҷоти гуногун ба 

ҳимоя ва шукуфонии зиндагии у дар ҷомеа кумак менамоянд. Баъзе аз онҳо 

барои ҳаёти инсон зарурияти аввалия дошта, нобудшавӣ ва аз байн 

рафтанашон инсонро ба ҳалокат мерасонад. Адами қисмате аз дигари онҳо 

ба марги инсонӣ тамом нашуда, балки ба махлут шудани вазифаҳои 

аслиашон меорад, яъне зоҳир бо ботин махлут гашта, сабаби аз байн 

рафтани ҳисҳо ва идрок мешаванд. Ба ҳамин тартиб инсон бо табиати 

дугонаи худ, дорои ҷисм ва ақл буда, нафси вай бо ақлаш дар ҳолати 

мубориза қарор дорад. Ҳамин нафс, яъне бахши рустанӣ ва ҳайвонии вай бо 

нафси нотиқа дар ҳолати таззод буда, онҳо инсонро ба сарпечӣ, худбинӣ, 

кибр, ғурур, худҳоҳӣ, ҷоҳталабӣ, молпарастӣ ва дигар разилатҳо мебаранд, 

ки онҳо дар навбати худ сарчашмаи тамоми дигар разилатҳо мебошанд. Ба 

қавли Розӣ хислатҳои зикршуда тадриҷан ба одам қудрату ҳокимият 

бахшида, уро аз роҳи инсонӣ берун месозанд. Инсон сараввал гирифтори 

сифатҳои ҳайвонӣ ва дарандагӣ шуда, сипас таҳти таъсири натиҷаҳои онҳо 

ба домони бадбахтиҳо роҳ пайдо мекунад ва дар интиҳо ба ҳайвон табдил 

меёбад. Розӣ зикр мекунад, ки ҳар кас агар дар зиндагии хеш пеши роҳи 

нафсашро гирифта тавонад, у ҳаёти осоишта ва накуро аз сар хоҳад 

гузаронд «касе, ки аз паи пешгирии нафс шуд, то андозае боиси нигаронии 

ҳаёти нек мешавад…»[28] Пеши роҳи нафси саркашро гирифтан дар аввал 

хеле душвор аст, аммо ба даст гирифтани лаҷоми он тавассути ақл дарёфти 

ҳаловату лаззати нек меорад. Ба қавли Розӣ «ҳар касе, ки дар ибтидо аз 

забти нафс озору талхӣ бинад, он кас оқибат ба дарёфти ҳаловат ва 

лаззатҳои нек муваффақ мегардад ва инчунин масруру саодатманд мешавад. 

… Мисол: расонидани алам дар ҷое, ки умеди дафъи аламе шадидтар аз он 

http://mt.samdu.uz/mod/page/view.php?id=327673
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бошад, ҷоиз аст, мисли кафондани ҷароҳату доғ ниҳодан бар узви фосид, 

нушидани доруи талхи ногувор (дар вақти касалӣ), худдорӣ аз таомҳои 

лазиз, яъне парҳез намудан аз тарси маразҳои сахти дарднок … ».[29] 

Ҳамин тавр мувофиқи ақидаи мутафаккир ғолиб омадан бар ҳавову ҳавас ва 

душвории забти шаҳват марҳила ба марҳила сабуктар мешавад ва ба кас 

одат мегардад. Дар ин ҳолат нафс ба он тариқаи идора кардани шахс одат 

мекунад. Инҷо саволе ба миён меояд, ки ин тадбирро чи тавр метавон ба 

даст овард,яъне нафсро чи тавр тобеъи ақл гардонид. Ба андешаи Розӣ ин 

ҳолатро бо тадбирҳои зерин метавон ба даст овард: Аввал нафсро аз 

шаҳватҳои содда манъ кардан зарур аст; Пас аз ин чизҳое, ки ақлу фикр ҳам 

онҳоро лозим донад, ба тарки он ва чизҳои бузургтаре аз он иқдом гузоштан 

мумкин аст. Зеро ки он илоҷҳо чун одати хулқу атвор ва одати забти нафс ва 

пешгири аз ҳолати шаҳвоният мегардад. Ба ҳамин тартиб нафси рустанӣ ва 

ҳайвонӣ ба нафси нотиқа итоат карда, билохира он ба одат мубаддал хоҳад 

шуд. Баъд аз ин ҳолати забти нафс қувват ёфта, оқибат аз чизҳои дилрабо ва 

ҷаззоб кас худро ба осонӣ манъ карда метавонад, ки дар натиҷаи ин 

пешгирии ҳавову ҳавас ба фоидаи ақл ҳал мегардад. Ба ҳамин тариқ метавон 

хулоса намуд, ки вазифаи асосии этикаи Закариёи Розӣ иборат аст аз: Аз 

таҳзибу ислоҳи нафси саркаш. Ба воситаи таълиму тарбияи нафс. Ва бо ин 

роҳу усул ба камолот расонидани нафси нотиқа, ки нафси ҳайвонию наботӣ 

тобеъи онанд. Ба ин восита шикаст додани ҳавою ҳаваси нафси саркаш. Пас 

аз ин ҷо ба ақл тобеъ намудани нафси саркаш. Дар натиҷаи он пеши роҳи 

ахлоқи разила гирифта мешавад. Тамоми ин билохира сабаби пайдоиши 

фазилатҳои ахлоқии инсонӣ хоҳад гашт. Дар натиҷа афрод, шахс ва 

инсонҳои дорои чунин ахлоқ дар умури худ соҳиби сиёсати хуб шуда, ҷомеа 

онҳоро мадҳ менамояд ва ба рафтори онҳо шавқманд мегардад. Аз ин 

гуфтаҳои мутафаккир бармеояд,ки у вазифаи асосии илми ахлоқ,аз он ҷумла 

асарҳои ахлоқии худро аз тарбияи нафс иборат медонад ва дар он 

ақидааст,ки танҳо дар сурати тарияи нафс ва ба ақл тобеъ намудани он 

инсонҳо метавонанд ба камоли фазилат бирасанд,дар ҷомеа некию 

накукорӣ,адлу адолат,покию покизарузгорӣ,ҳақиқат ва 

ҳақиқатпарастӣ,ҷавонмардӣ ва ғайра ҳукмфармоӣ намояд.. 

Таълимоти ахлоқии Абунасри Форобӣ. Абунасри Муҳаммад ибни 

Муҳаммади Форобӣ дар охири асри IX ва миёнаи асри X зиндагӣ ва эҷод 

кардааст. У соли 837- 259 ҳиҷрии қамарӣ дар деҳаи қадимаи Фороб ба дунё 

омадааст. Замоне ки Форобӣ мезист, Мовароуннаҳр ба ҳайати хилофати 

Араб дохил мешуд ва маркази он Бағдод буд. Шадҳрҳои Бағдод, Басра, 

Димишқ, Харрон марказҳои илму маърифат буданд. Олимон, файласуфон, 

шоирон барои давом додани фаъолияти илмию адабии худ дар он ҷойҳо 

ҷамъ меомадан. Форобӣ ҳам, ки аз хурдияш ба илму дониш машғул буд, 

барои такмилу инкишофи илм ва дониш аввал ба Бухоро пойтахти 

Сомониён баъд ба Бағдод сафар кард. Истиқомати Форобӣ дар Бағдод дар 

ҳаёти у нақши азиме гузошт, зеро дар ҳамин шаҳр у илмҳои гуногунро 



21 

 

омухта, чун олими забардаст соҳиби обруву эътибори бузург гардид. Баъд 

Форобӣ ба як қатор шаҳру мамлакатҳои дигари Араб: Димишқ, Харрон, 

Миср ва ғайра сафар карда, бо олимон, файласуфон ва мутафаккирони 

машҳури ҳамон дав,ра шинос мешавад ва аз баҳсу мунозираҳои илмию 

суҳбатҳои ибратбахши онҳо баҳраманд мегардад.У маҳз дар ҳамин давр ба 

мутолиаи асарҳои файласуфони машҳури Юнони қадим: Афлотун, Арасту, 

Демокрит, Буқрот, Плотин машғул шуда ба аксарияти асарҳои ин арбобони 

барҷастаи фалсафа шарҳу эзоҳҳо навишт. Чуноне ки аз маъхазҳо маълум 

аст, Форобӣ ба илм рағбати зиёде дошта, аз душвори руҳафтода нашуда, то 

ҳосили матлаб аз қироати китобҳо даст намекашидааст. Чи хеле ки Ибни 

Халакон дар асраш (Вафаёт-ул-аъён фи анбои-уз-замон Миср, 367 ҳичри-

94,- сад. 239) менависад Форобӣ дар дохили «Китоб-ул-нафс»-и Арасту бо 

хатти худ навиштааст: «Ман ин китобро сад бор хондаам». Ибни Халакон аз 

номи. худи Форобӣ боз овардааст: «Ман китоби «Самти табии»-и Арастуро 

чиҳил бор хондаам ва боз ба хондани он муҳтоҷам». Мавқеи илмию адабии 

Фороӣи руз аз руз густариш ёфта, аҳли илм нисбат ба у эҳтироми калон 

пайдо менамояд. Бисёр олимони араб дар назди у дарси маҳорат меомузанд. 

Назар ба ахбори муаррихони асрҳои IX-XII дар худи Шом (Димишқ) 

шогирдони Форобӣ қариб ба ҳазор нафар мерасиданд. Дере нагузашта овоза 

ва қудрати вай дар тамоми мамлакатҳои Шарқи Миёна ва Наздик паҳн 

мешавад. Уро ҳамчун муаллими сони (пас аз Арасту, ки муаллими аввал 

шинохта шуда буд) эътироф карданд. Форобӣ хеле фақирона мезист, у ҳатто 

барои навиштан чароғе пайдо намекад. Дар аввалҳои асри X ҳаёти маданӣ 

ва сиёсии Бағдод хело паст меравад. Дар ин давр муборизаи халкҳои Осиёи 

Миёна ва Эрон дар роҳи озодӣ аз асорати хилофати араб беш аз пеш қувват 

мегирад. Аз тарафи дигар, дар Ироқ ҳаракати шуубия ва дар Баҳрайну 

Коҳира ҳаракати исмоилиҳо ва қарматиҳо хело равнақ меёбад, ки ҳамаи ин 

ба ҳаёти сиёсию иқтисодии аббосиҳо таъсир нарасонида намемонд. Мавқеи 

руҳониёни реакциони дар ҳаёти маънавӣ ва сиёсӣ мустаҳкам мешавад. 

Таъқиби одамони тараққипарвар ва мутафаккирону равшанфикрони давра 

хеле шиддат меёбад. Асарҳои беҳтарини фйласуфон ва олимони барҷаста 

Ал-Мукаффаъ, Ал-Низом, Ибни Ровандӣ, Абубакри Розӣ, Ал-Киндӣ ва 

дигаронро дар майдони шаҳрҳо месухтанд. Дар ҳамин вазъият Форобӣ 

шаҳри Бағдодро тарк карда, ба Ҳалаб меравад. Ҳокими Ҳалаб Сайфуддавла 

марди донишдусту озодфикр буд. Дар дарбори вай олимон, файласуфон ва 

шоирони гуногун мазҳаб ҷамъ омада буданд. Дар ин чо барои ҳаёти ором 

шароити нисбатан мусоиде доштааст. Аз ҳамин сабаб Форобӣ дар Ҳалаб 

назди Сайфуддавла ихтиёри истикомат кардааст. Форобӣ шахси соҳиб 

эътибори дарбор шуда бошад ҳам, аз айшу нушҳоӣ дарбори дар канор 

истода, бештар вақти худро ба қироати асарҳои мутафаккирони Юнони 

Қадим мегузаронд, Форобӣ зиндагии фақирона ва хоксоронае доштааст. 

Чунон ки маъхазҳо таъкид кардаанд, Сайфуддавла чун ихлосманди Форобӣ 

ба сифати ёрӣ ба у маоше таъин мекунад. Вале Форобӣ чаҳор дирҳам, ки 
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барои рузгузаронии у кифоя буд, мегирифтаасту бас. Мувофиқи ахбори 

сарчашмаҳои хатти Абунасри Форобӣ моҳи Раҷаби соли 339 ҳичрии қамарӣ 

(950-951, моҳҳои декабр- январ) дар Димишқ аз олам мегузарад. Форобӣ аз 

худ мероси бое боқи гузоштааст. Адади таълифоти уро аз 80 то 130 номгуй 

мешуморанд, ки ба соҳаҳои гуногуни илм, аз ҷумла ба ахлок, тиб фалсафа, 

сиёсат, нуҷум, риёзиёт ва гайра бахшида шудаанд. Яке аз хизматҳои 

барҷастаи Форобӣ аз он иборат, аст ки у қариб ба ҳамаи асарҳои 

файласуфони Юнони Қадим-Афлотун, Арасту, Файсоғурис (Пифагор), 

Батлимус (Птоломей) ва дигарон шарҳ навишта, барои ташакули 

ҷаҳонбинии мутафаккирони баъдина хизмати босазое кардааст. Асарҳои 

шоистаи у «Эҳсо-ул-улум», «Мадинат-ал-фозила», Ас-сиёсат-ал-

маданийят», «Балоғат», «Мусиқи» Форобӣ дар эчоди шеър низ маҳорати 

комил доштааст, ки мазмунҳои баланда фалсафӣ доранд. Рубоии зерин 

намунаи ашъори уст: Асрори вучуд хому нопухта бимонд, Вон гавҳари бас 

шариф носуфта бимонд. Ҳар кас ба далели ақл чизе гуфтанд, Он нукта, ки 

асил буд, ногуфта бимонд. Фороби чун энциклопедисти замони худ тамоми 

таълимоти файласуфони гузаштаро медонист ва ба догматизм мукобил буд. 

Аз ин ру, у диққати бисёр муҳаққиқони ва муаррихонро ба худ ҷалб 

кардааст. Абуали ибни Сино, Берунӣ, Ибни Туфайл, Ибни Рушд ва дигарон 

ба эҷодиёти у эътибори зиёде додаанд ва уро ҳамчун устоди худ 

шинохтаанд. Лекин баъзе олимони Ғарб аз онҷчумла Хортен, Шмидт ба 

осори Форобӣ баҳои нодуруст дода уро танҳо муқаллиди Афлотуну Арасту 

номидаанд. Абунасри Форобӣ дар тараққиёти идеяҳои инсонпарварӣ ва 

тарбиявию ахлоқӣ саҳми арзандае гузоштааст. Ақидаҳои ахлоқии Абунасри 

Форобӣ дар асрҳои «Орои аҳли мадина ал-фози-ла» -Сиёсат-ал-маданийя», 

«Эҳсо-ул-улум», «Ас-саодат» ва ғайра ифода ёфтааст. Дар ин асарҳо 

Форобӣ ақлу хирад ва ахлоқу одобро аз беҳтарин сифатҳои инсонӣ 

мешуморид. Ахлоқи неку яке аз беҳгарин сифатҳои инсонист, ки ба воситаи 

он инсон соҳиби иззату эҳтиром ва дустдории мардум мегардад. Ахлоки 

зишт бошад аъмоли нописанди инсон дониста мешавад, кӣ уро аз мардум 

дур карда боиси бадбахтии у мегардад. Форобӣ дар пайрави Арасту 

бархилофи назарияҳои Суқроту Афлотун, ки манбаи ахлоқро берун аз инсон 

ва ҷомеа медонистанд, ахлоқро инъикоси ҳаёти воқеи донистааст, ки он аз 

муносибатҳои байни ҳамдигарии одамон ба вуҷуд меояд. У назарияи 

фигрии ахлоқро рад карда, афъолу неку бад ва кирдори ҳамидаро ба 

шароити муҳит ба таълиму тарбия вобаста умедонад. Тамоми сифатҳои 

ахлоқи, чи зебою чи зишт, иқтисобианд. Агар одам хулқи, ташаккулёфта 

надошта бошад, дар тамоси хулқи нек ё бад бо иродаи хеш якеромепазирад. 

Хулқи муайянро қабул кардани одам ё табдили як хулқ, бо хулқӣ дигар, ки 

одам бо он тамос мегирад, одат ном дорад. Одат ин рафтореро муқаррар ва 

муддати мадид такрор намудан аст. Азбаски xyлқро зи руи одат касб 

мекунанд, дар натиҷаи ҳамнишини бо некон хулқи наку ва улфат гирифтани 

бо бадон хулқи зишт парварда мешавад. Аъмоли хуб он аст, ки тавассути он 
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мо соҳиб хулқи наку мегардем. Камоли инсон мутаносиби такмили хулки 

уст.Рафторе, ки тавассути_он одам ба такомули хулкаш муваффақ мегардад, 

монанди амалест, ки туфайли он вай ба камолоти ҷисмони мерасад. Камоли 

ҷисми одам ин саломатист ва инсон ин саломатиро ба тариқи риояи 

эътидоли ғизо, бадаст меорад. Хулқи нек низ бо тариқи риояи ва эътидоли 

феъл ба амал меояд.Мувофиқи ақидаи мутафаккир инсон бояд дар ҳама 

кору рафтори худ ба ба тариқи эътидол риоя намояд, дар он ҳолат у ба 

мақсад мерасад ва соҳиби аъмоли наку мегардад. Дар эҷодиёти файласуф 

акидаҳои фалсафӣ, иҷтимоию сиёсӣ ва ахлоқӣ бо ҳамдигар алоқаи зич 

доранд. Дар маркази диққати Форобӣ проблемаи некахлокии| тарбияи хулқи 

наку, саодат ва озодии инсон меистад. Файласуф мекушид, ки ба 

масъалаҳои муҳим ва мураккаби ахлоқии дар назди ҷамъият истода ва 

муосиронашро дар ташвиш мононда буд, ҷавоби саҳеҳ диҳад. Меҳварӣ 

асосии таълимоти ахлоқии Форобӣ таълимот дар бораи инсон буд. Он факт 

ҷолиби диққат мебошад, ки Форобӣ дар асри миёна аввалин шуда 

проблемаи инсонро ба доираи тадқиқотӣ фалсафӣ даровард. Файласуф 

чунин ақида дорад, кӣ тадқиқи олам ба инсон ҳамчун заминаи ҳалли 

масъалаҳои ахлоқи хизмат хохад кард. Олими машҳур дар ин бобат як қатор 

фикрҳои пешқадам ва ҷолиби диққат баён кардааст. У тасдиқ мекунад, ки 

масъалаи Хайр ва Шарро фақат ақли инсон муайн мекунад ва карда 

метавонад. Яъне инсон худаш холики хайру шарр аст. Рафтору амали инсон, 

кирдору феълаш ба худаш вобаста аст. Инсон маҳз бо ҳамин хислатҳои 

некаш ‘аз ҳамаи махлуқоти pyи замин авлотар аст. Инсон худаш офарандаи 

ахлоқу рафтор худ аст ва бо ҳамин сабаб барои кори нек сазовори савоб ва 

барои кори бад ,сазовори азоб аст.Яъне инсон дар далли масъалаҳои 

мухталиф озод буда мувофики салоҳдиди худ амал мекунад.Инсон ҳамеша 

кущиш мекард, ки наслаш боқи монад, саломатии авлодаш ва саломатии 

худаш хуб бошад, аз чидати маънави комил шавад, қобилияташ инкишофу 

такмил ёбад аз зебоият ҳаловат гирад. Ҳамаи он чи ки ба ин халал 

мерасонад шару бадӣ дониста мешуд. Лекин бояд қайд кард, ки Форобӣ 

диалектикаи воқеии некию бадӣ ва ҳам табдили онҳоро ба инобат 

нагирифтааст.. Ба қавли Гегель, бадӣ на факат қувваи харобиовар, балки 

қувваи эҷодгари таърих ҳам шуда метавонад, зеро ҳар кадоми он дар роҳи 

тарақиёт пеш гузошта шуда ногузир инкори куҳнаи объективии умраш ба 

охир расида аст ва ба ин маъно бадӣ некӣ мегардад. Бадӣ ба ин маънои 

сухан шаклест,ки қувваи муҳаррики тарақиёти таърихӣ дар он зуҳур меёбад. 

Мувофиқи ақидаи мутафаккир рафтори некӣ ҳақиқатан хушахлоқона, 

хушодобона ҳамон аст, ки рафтору атвори беадабонаро ба худ раво 

надонем. Хушахлоқӣ чун зуҳуроти моҳияти ҷамъиятии инсон ҳамон 

хислати уҳ-дабароиест,ки симои одамро муайян менамояд. Аз ин ру 

хушахлоқӣ нищонаи наслии инсон буда, бидуни он ҳастии ҷамъияти имкон 

надорад. Ахлоқи неки ҳар як фард омили зарурии пешрафти чамъиятӣ 

инсон аст. Пешрафти умумии инсоният ин пешрафти ҷамъияти инсон аст. 
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Пешрафти умумии инсоният аз пешрафти ахлоқии вай ҷудонопазир аст. 

Хушахлоқӣ воситаи пешрафту камолоти инсонӣ аст. Дар байни кувваҳое, ки 

инсонро ташаккул медиҳанд, хушахлоқӣ қариб, ки қувваи якумин аст. 

Рафтори одам дар сурате ба маънои комили сухан хушахлоқона мебошад, 

ки агар он на ба маҷбурияти берунӣ ва на бо таъсири манфиати соф шахсии 

худбинона, балки аз руи майлу хохиши бевоситаи мардум озодона ва 

беғаразона некӣ кардан бошад. Чи хеле ки маълум аст, дар ҳалли масъалаи 

иродаи озоди инсон ақидаҳои туногуни мухталиф вуҷуд доранд. Масалан аз 

таълимоти калом чунин бармеояд, ки тағироти табиату ҷамъият ба қувваи 

фавқуттабии вобаста аст. Аз ин ру иродаи инсон ҳам ба худи у вобаста нест. 

Инсон дар амалиёти худ озод нест, ҳар коре, ки мекунад ба иродаи худаш 

вобаста нест. Яъне озодии иродаро мутлақан инкор карда мухтории инсонро 

дар интхоби роҳу равиши - зиндагӣ намепазируфтанд. Фороӣй бошад 

озодии ирода ва соҳибихтиёрии инсонро комилан эътироф намуда, уро ба 

натичаи фаъолияташ масъул медонист. Форобӣ меъёри озодии иродаро ба 

табиати худи инсон вобаста ме- кунад. Фаъолияти модарзодӣ ва чисми 

солим, ба андешаи мутафаккир ба камолоти оли расидани инсонро ҳидоят 

мекунад.Форобӣ озодии иродаро чун Арасту дар руҳияи ахлоқӣ ва 

равоншиносӣ дида мебарояд. Арасту иродаро ба фаъолиятнокии шуур 

вобаста мекард. Некуиро табиат ба инсон ҷойгир накар дааст-кайд мекунад 

мутафаккир, балки вай дарраванди фаъолияти меҳнатӣ яъне аз синни 

хурдсоли дар натиҷаи тарбия, малака одат бавучуд меояд. Лекин Арасту 

меъёри объективии накуиро муайян карда натавонист. Меъёри накуӣ ба 

андешаи Apacту омилҳои субективӣ мебошад. Форобӣ бошад такмили 

ахлоки инсониро дар ягонагии оми|лҳои объективӣ ва субъективӣ дида 

мебарояд. Муносибатҳои ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва ҳавасмандии инсонро 

ҳамчун меъёри накуӣ ҳисоб мекард.Форобӣ чунин меҳисобид, ки тамоми 

фаъолият кушиш ва ғайрати инсон ба саодат расидан аст. Вале у саодатро аз 

манбаъҳои объективиаш ҷудо мекард.У ахлоқ ро ба ду қисмат ҷудо 

мекунад. Ахлоқи ҳамида ва ахлоқи замима. Аммо озодии ирода аз дараҷаи 

камолоти ахлок, вобаста aст. Мувофиқи назарияи у ирода категорияи 

психологӣ мебошад. Барои ҳамин вакте ки дар бораи саодат ҳамчун 

категорияи ахлоқи сухан меронад вай чунин фикреро ба қайд мегирад, _ки 

асоси рафтори инсон ба табъ, мизоҷ, феъли хуб ва табиати у вобастааст. 

Агар инсон ҷисми солим ва руҳи ором дошта бошад аз вай ҳамеша рафтори 

шоиста ва зебанда бамеояд. Агар ҷисму танаш| солим набошад, рухаш, 

хаёлаш пароканда бошад , рафтор ва кирдораш ҳатман ба талаботи ҷамъият 

мувофиқ намеоянд. Ба андешаи мутафаккир инсон ҳамчун мавҷудияти 

фаъол ба олами атрофмуносибат карда ба таъсироти он ҷавоб мегардонад, 

мувофиқи мақсаду талаботҳои худ онро ба худ муваффақ| месозад. Дар 

баробари ин одам фаъолияти рафтори худро идора ва назорат мекунад; аз 

паи мақсадҳои муайян мешавад, он|ҳоро каму беш равшану аниқ, мефахмад. 

Баъзан ба мақсад расидан душвор намешавад ва аз одам кушиши махсусе 
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талабнамекунад. Лекин дар бисёр ҳолатхо барои ба мақсад ноил шудан ба 

душворию монеаҳо дучор мегардад. Ин душвориҳо ду xeлзоҳирӣ ва ботинӣ 

мешаванд. Ба душвории якум ҳодисаҳои берунии халалрасонанда, монеаҳои 

объективӣ, зиддиятӣ дигар одамон тааллуқ дорад. Ба иҷрои кори зарурӣ 

хохиши устуворнадоштани одам, фаъол набудан, пассивии одам, ҳолати 

руҳии нофорам, танбалӣ, ҳиссиёти тарс, изати нафс ва ҳоказо мисоли 

монеаҳои дуюм мебошад. Ирода маҳз дар он ифода меёбад, ки одам дар 

руҳи ба мақ|сад расидан барои бартараф намудани монеаю душвориҳо 

чигуна қобилият дорад, то кадом дараҷа рафтори худро идорамекунаду 

фаъолияти худро ба мақсуди вазифаҳои муайянтобеъ карда 

метавонад.Чунин ирода баҳои манфии ҷомеа мегардад. Ҳамин тариқ, 

Форобӣ бархилофи таълимоти фатализм ки инсонро махлуқи ғайри фаъоли 

беирода ба қалам медод, зид баромада инсонро фарди боиродаву 

соҳибихтиёр медонист. Ирода танҳо| хоси инсон буда зимни ҷараёни меҳнат 

ташаккул меёбад.Инсон дар интихоби мақсадҳои нек озод аст. Форобӣ кайд 

менамояд, ки озодии инсон ба дарк ва истифодаи конунҳои табиат асос 

меёбад. Лекин Форобӣ ба чунин савол ҷавоб дода натавонист, ки чи тавр 

инсон рафтори худро бо қонунҳои олами объективи мувофиқ карда 

метавонад. Вакте, ки дар бораи озоди сухан меронем, муносибати инсонро 

ба қувваҳои табиат ва ҷамъият,дараҷаи вобастагии уро нисбат ба конунҳо 

муайян кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар озодӣ заруратест, ки дониста 

истифода шуда бошад, ба маъное, ки инсон қонунхои табиат ҷамъиятро 

омухта аз худ карда метавонад, аз онхо истифода истифода барад ва аз 

таъсири стихиявии онхо озод бошад. На фаҳмиши қонунҳои табиат,балки 

маърифати ин қонунҳо ва мунтазам амали шудани ин қонунҳо озодӣ аст. 

Форобӣ ба саодат ки аз категорияҳои асосии ахлоқ, мебошад диқати махсус 

медиҳад. Ҳар фарде хоҳони саодату хушӣ аст,лекин ин хушӣ нисбат ба 

афродҳо гуногун аст; баъзеҳо саодатро дар мол дигарон бошанд дар лаззати 

шаҳвия ва сеюми дар таҷамулу риёсат мебинанд.Лекин саодати одам ба 

дониш маърифатнокӣ, оқили вобаста аст,ки ба воситаи ин моҳияти ашьёҳо 

дарк карда мешавад. Аз ин ҷост,ки Форобӣ муайян намудани роҳи ба саодат 

расиданро яке аз масъалаҳои ахлок, донистааст. Дар этикаи Форобӣ 

категорияи_саодат на факат яке аз мафҳумҳои марказист, балки бо 

умумияти худ аз дигар категорияҳо фарқ мекунад, чунки категорияҳои некӣ 

ва бадӣ, шараф ва номус, адолат, вичдон ва ғайраҳо аз ҷиҳати дараҷа ва 

моҳияти худ дар нисбати категорияҳои саодат муайян карда мешавад. 

Масалан мутафаккир чунин қайд мекунад, ҳамаи он чизе, ки барои ба саодат 

расидан муфид аст некист ва ҳамаи он чизе,ки ба саодатманд шудан монеъ 

мегардад, бадист. Фороби монанди Арасту хушбахтиро мақсади ҳаёти 

одамон мешуморад. Мувофиқи фаҳмиши Арасту барои он ки одам хушбахт 

бо шад бояд вай кирдори зебо, ахлоки хуб дошта бошад. Аммо ан дешаи 

Форобӣ дар бораи хушбахтӣ мураккабтар аст. Ба ақидаи мутафаккир 

хушбахтӣ камолоти муайянест, ки инсон ба воситаи акли фаъол, ки танхо ба 
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у хос аст, соҳиб мешавад. Дар рисолаи «Таҳсили саодат» Форобӣ қайд 

мекунад, ки мақсади инсон хуш бахт шудан аст.Аз ин ру инсон донистанаш 

даркор аст, ки саодат чист ва барои ба саодат ноил шудан чӣ кор кардан 

лозим аст. Мутафаккир қайд мекунад, ки саодат ба инсон ҳамон тавр пайдо 

мешавад, ки у чӣ тавр дар бораи саодат тасаввур дорад. Баъзеҳо фикр 

мекунанд, ки саодат ин боигарист, баъзеи дигаращон бошанд чизи дигарро 

саодат тасаввур менамоянд. Ин тавр нест, қайд мекунад Форобӣ саодат ин 

некист. Некӣ на фақат барои худ, балки барои хушбахтии тамоми инсоният 

аст. Саодат ба гуфти Форобӣ ин як хел амалест ки инсон ба тарафи вай 

беихтиёр кушиш мекунад. Ба андешаи файласуф дар байни ҳамаи некиҳо 

саодат (яъне некӣ) манфиатгноктарин некист, ки инсон пеш aз ҳама ба вай 

майл мекунад. Форобӣ саодатро як чизи мукаммал медонад ва қайд 

мекунад, ки вай (саодат) аз чӣ иборат аст, табиати он дар,чист? Оё дар 

зебоии чисмонӣ? Дар боигарӣ? Дар доноӣ? Дар ҳукмрони намудан ба 

дигарон? Дар ҳурматкунӣ? Форобӣ ба ҳамаи ин саволҳо чунин ҷавоб 

медиҳад, ки ҳамаи ин чизи мукамалеро ташкил намедиҳад ё барои пурра 

мукаммал будан нокифоя аст. Барои ба саодат расидан як чизи дигар зарур 

аст. Ин як чизи дигарро Форобӣ чун Афлотун дар дониш ва ахлоқ мебинад. 

Форобӣ дар муайян кардани табиати интелектуалии саодат ба Афлотун 

наздик аст. Лекин фарк байни Афлотун ва| Форобӣ дар он аст,ки Афлотун 

саодатро трансцендентноки (даркшавандагӣ) гуфта таъкид мекард, Форобӣ 

бошад, инро дар ҳаёти инсон ба миён мегузорад. Инсон худро он вақт 

хушбахт ҳис мекунад, ки фаъолияти ҳаётии вай бо хирадаш мувофиқ аст. 

Барои ҳамин вазифаи асосии инсон инкишоф додани ақл хохад буд. Ба 

андешаи Форобӣ барои ноил шудан ба хушбахтӣ иродаю ихтиёри озод 

нақши муҳим мебозад. Дар рисолаи «Ас-сиёсат ал-маданият» Форобӣ қайд 

менамояд,ки ирода аз таассуроти, ҳисси ва тасаввурот ба вуҷуд меояд. 

Интихоби озод бошад аз хулосабарориҳои мантикии хирад ба вуҷуд меояд. 

Интихоби озод факат ба инсон хос аст, чунки вай дороӣ ақли фаъол 

мебошад. Форобӣ дар асархои худ«Сиёсат ал-маданийя», «Орои аҳли 

маданийят ал фозила» чунин қайд мекунад, ки мақсади олии инсон бо 

туфайли амалиёти неку саодатманд шудан аст. Одами накукор ҳамчун 

предмети омузиши этика мафҳуми абстракт нест. Фақат он некуиҳое, ки ба 

фоидаи давлат нигаронида шуда тартиботи ҷамъиятиро мустахкам 

менамояд, писандида мебошад. Форобӣ некукориро ба ду кисм чудо 

кардааст. Қисми якуми онро онро интеллектуали номидааст, ки ҳамаи 

хусусиятхои он бо роҳи тарбия ва омузиш ҳосил мешвад. Қисми дуюмашро 

ахлоқи некукори номидааст, ки бо ёрии одат ба даст меояд. Ба фикри 

Форобӣ фазилати интеллектуали аҳамияти халкунанда дорад. Хулқу атвори 

бад, хасисӣ, бахилӣ, фиребгарӣ ва монанди он боиси залолат мегардад. 

Барои ҳамин ҳам инсонро тарбия лозим аст.’ Кори нек амалиёти бошуурона, 

ва поквиҷдонӣ талаб мекунад. Инсон табиатан накукор намебошад. Табиат 

барои некукор шудан фақат имконият медиҳад. Ин имконият туфайли 
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фаъолияти инсон воқеъ мегардад. Некӣ,ки сабаби саодат аст, некии табии 

намебошад ,балки дар натиҷаи муддохилаи ирода некии табии шуда 

метавон. Бадие, ки барои бадаст овардани саодат халал мерасонад бадии 

табии шуда наметавонад, лекин он низ дар зери таъсири кувваи ирода ба 

вуҷуд меояд. Яъне ҳардуи онҳо ҳам хубу ҳам баъд маҳз натиҷаи фаъолияти 

инсон мебошад.Некие,ки аз ирода бармеояд фақат бо панҷ кувваи руҳии 

инсонӣ маърифат мешавад: иазариявӣ, дарккунанда, амалӣ, хохишмандӣ, 

мутахайила ва ҳиссӣ. Саодате ки инсон ба ақли худ мефаҳмад ва дарк 

мекунад, фақат бо ёрии қувваи назариявии дарккунанда ҳосил карда 

мешавад.Ин ҳамон вакт руй медиҳад, ки агар у аз мабдаъ ва 

донишҳои,аввалина, ки ба он ақли фаъол додааст, истифода барад. Вақте,ки 

инсон саодатро дарк намуд, дар қувваи хоҳишмандии у хоҳиши пурзуре 

ҳосил мешавад ва фикр мекунад ки чи бояд кард, ки онро бо ёрии қувваи 

амали-;дарккунанда ба даст овард. Сипас он амалиётеро ки ба ногузирии 

иҷрои он бо роҳи фикр куни омад ба воситаи олатҳои қувваи хохишмандӣ 

анҷом медиҳад.,Қувваи мутахайила ва қувваи ҳисси қайд мекунад 

мутафаккир бо ёрдами қувваи фаҳмиши меоянд ва ба у ёрдам медиҳад, ки 

инсонро ба амалиёте ки дар натиҷаи он вай соҳиби саодат мегардад саргарм 

намоянд. Некие, ки аз ирода пайдо мешавад фақат ҳамин тавр ба вуҷуд 

меояд. Бадие, ки аз ирода пайдо мешавад, низ ҳамин тавр ба вуҷуд меояд. 

На бо қувваи мутахаюла ва на бо қувваи ҳисси саодатманд шудан 

ғайриимкон аст. Қувваи фаҳмиши низ на ҳама қудрати дарк намудани онро 

дорад, вай онро ҳамон вақте дарк мекунад, ки агар барои ба даст овардани 

саодат кушиш кунад. Лекин қайд мекунад Форобӣ инсон аз қувваи 

хоҳишманди истифода бурда ба мақсади худ мекушад, барои ин бошад ба у 

қувваи мутахаюла ва ҳисси ёрӣ медиҳанд. Аммо ҳамаи он чизе ки дар ин 

вақт ба вуҷуд меояд, бадист. Ба ҳамин монанд гар инсон саодатро фаҳмад ва 

дарк намояд, вале барои ба даст овардани он истодагарӣ намояд ва онро 

мақсади охирини худ қарор надиҳад, ё онро нахоҳад, ё ин ки онро ба қадри 

зарури хоҳад, ҳаргиз ба мақсади неки худ намерасад. Инсон баъзан ба ҷои 

саодат дигар чизҳоро мақсади хохиши худ қарор медиҳад ва ҳамаи 

қувваашро барои ба даст овардани он сарф мекунад, аммо ҳамаи он чизе ки 

дар ин ҳолат ба вуҷуд меояд, вай бадӣ мешавад. Ҳамин тарик, ба ақидаи 

мутафаккир саодат на ба кувваи му тахайила ва ҳиссӣ, балки бо ақли фаъол, 

онро фаҳмида бо ёрии он қувваи назарияви дарк намуда сохиби саодат шуда 

метавонад. Агар инсон ба такмил додани фаҳмиши назариявӣ аҳамият на 

диҳад, саодатро низ дарк карда наметавонад. Яке аз воситаҳои муҳими 

ташаккулёбиии ҷаҳонбинии инсон,ба гуфти Форобӣ , тарбия ва дониш 

мебошад. Худхоҳӣ ва шаҳватпарастии инсон, - менависад Форобӣ, - бо ёрии 

тарбияи маънавӣ ва ахлоқи пок бартараф карда мешавад. Форобй омухтани 

илмро барои он зарур медонист, ки ба туфайли он одам, кирдору рафтори 

оқилонаро меомузад. Масалан: илми мантиқ дуруст фикр кардан, дуруст 

сухан гуфтан ва дуруст хулоса бароварданро меомузад. Илми риёзи тариқаи 

http://mt.samdu.uz/mod/page/view.php?id=327673
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истиқлоли саҳиҳро меомузад. Мусиқи руҳ ва табъи исонро латиф месозад. 

Илмҳои табии инсонро ба таъмин ва тадқиқ одат менамояд. Риёзиётҳо ва 

варзишҳои бадани мизоҷро солим ва руҳро қавӣ мекунад. Файласуф 

нормаҳои ахлоқ ва рафторро аз ҳаёти ҳаррузаи одамон, аз муносибати байни 

онҳо мебарорад. Бинобар ин одамоне, ки оқилона рафтор менамоянд ба 

фикри Форобӣ, набояд аз ҳамдигар фарқ, кунанд ва бо ҳамдигар мухолиф 

бошанд, балки ба ҳамдигар мадад расонанд ва муттафиқ бошанд.Ахлоқи 

наку бояд бо хулқи хуб ва таҷриба якчоя бошад. Аз хулқи инсон амалиёти 

зишту некуи у бармеояд -менависад Форобӣ. Хислатҳои ахлоқӣ, чи зишту 

чи неку дар ҷараёни зиндагӣ пайдо мешаванд. Пас инсон бояд ба он кушад, 

ки дар зиндагӣ ахлоқи неку касб кунад. Касби неку ҳам ба худи одам 

вобаста аст. Барои соҳиби ахлоқи неку шудан кушидан лозим аст. Кирдори 

неку дар инсон як амри имконпазир аст. Дар гаълимоти Форобӣ некуӣ на 

фақат бо хулқи инсонӣ, балки бо мақсади у низ нисбат дорад. Мақсади 

инсони се хел аст. Мақбул, муфид ва неку. Ғарази онҳо азхуд намудани 

санъатҳо мебошад,зеро бидуни аз худ кардани санъатҳо инсон ба мақсади 

худ расида наметавонад. Дар рисолаи «Таҳсили саодат» Форобӣ қайд 

мекунад, ки таълим бояд аз омухтани масъалаҳои содда ибтидо ёфта бо 

азхудкунии проблемаҳои метафизикӣ анҷом пазирад. Азхудкунии илм ва 

дониши назариявӣ, ба гуфти Форобӣ шарти зарурии ба мақсад расидан 

мебошад. Ба ифодаи дигар илм муқаддимаи саодат аст. Касе, ки ба 

омухтани илм шуруъ менамояд, - қайд мекунад Форобӣ, бояд ҷавон, солим 

ва боодоб, хоксор, покахлоқ, содиққавл, бовиҷдон, боирода, инсондуст ва 

дур аз хиёнату макр бошад,худро аз хулқҳои ношоиста канор бигирад, илм 

ва мардумро эҳтиром намояд. Адолат дар таълимоти фалсафи Форобӣ 

мавқеи махсусро ишғол намудааст.Ақидаи Форобӣ дар бораи адолат ва 

умуман ахлоқ ба шароити иҷтимоӣ ва мафкураи замнаш алоқаи зич дорад. 

Фай|ласуф заминаи иҷтимоии масъалаи мазкурро, ки аслан аз воқеияти 

феодали cap мезанад, ошкор карда натавониста oнро ба такмили ахлок, илму 

дониш, адолат вобаста мекунад. Файласуф кайд мекунад, ки одамон аз 

ҷумла ҳокимони сиёси ахлоки худро такмил дода, нафси хешро тоза ва 

латиф дошта, илму донишро аз худ карда аз ҷабру зулми иҷтимоӣ ва 

маънавӣ озод шуда метавонанд. Яъне Форобӣ низ чун Афлотун ва Арасту 

тағирёбии ҷамъиятиро ба фаъолияти шахсони алоҳида ва хусусан шоҳон 

вобаста мекунад. Чунин ҳалли тарзи масъала 6a шароити давраи феодализм 

вобаста буд, чунки тамоми масъалаҳои муҳими ҷамъияти аз тарафи 

монархияи мутлақ ҳал карда мешуд. Бояд қайд кард, ки адолат дар системам 

ахлоқи мусулмсни ҷои марказиро ишғол менамояд. Вай дар маънои васеи 

шафқат, раҳмдили шарҳ дода мешавад. Дар муайян кардани консепцияи 

адолат ду хусусият вучуд дорад. Якум адолати инсони, ки аз адолати Худои 

таолоҳ бармеояд. Дуюм эътирофи ҳатмии он дар таркиби шафқат. Дар 

шарҳи адолати Форобӣ бошад мо чунин пай мебарем,ки ин котегория барои 

у ҳамчун баҳодиҳии ахлоқи ва сиёсӣ хизмат мекунад. Форобӣ адолатро на 
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фақат барои баҳодиҳии муносибатҳои байни одамони алоҳидаи ҷомеаи 

инсонӣ медонад, балки бapou характеристикаи тартиботи ҷамъиятӣ, барои 

баҳо додан ба фаъолияти давлатдорӣ ва сиёсии подшоҳ, барои муайян 

кардани симои ахоқии онҳо ва дар ниҳояти кор ба воситаи адолат тартибу 

низоми ҷамъияти муайян карда мешавад. Хулоса, ахлоқи Абунасри Форобӣ 

дар асоси идеяҳои ҳуқуқии умумиинсонӣ ва қонуни ахлоқи универсали 

тартиб дода шудааст, ки мувофиқи он бояд ҳар як инсон вазифаи ба души 

худ гирифтаашро софдилона иҷро намояд. Форобӣ дар ҳалли масъалаҳои 

ахлоқӣ аз замони худ пеш гузашта буд, дар баъзе масъалаҳо мекалавид, 

лекин сарфи назар аз ҳамаи ин ҳиссаи у дар тараққии маданияти ҷаҳонӣ 

бузург аст. 

Бино ба Абӯалӣ ибни Сино: “...рӯзона ба ӯ рангҳои зиёди гуногунро нишон 

деҳ, то ки чашмонаш онҳоро аз худ кунанд. Ҳангоми таълим ба овози 

баланд сухан гӯй, то ин ки ӯ гап заданро ёд гирад” [Ибни Сино, 1980. с. 

296,298].  

Унсурмаолии Кайковус дар кадом муҳит ва ҷамъият ба воя расидани 

инсонро муҳим мешуморад, зеро инсон сухандон аз шунидани нутқи он 

нафароне мегардад, ки дар муошират ҳаст. Инчунин кӯдак бе муошират ва 

ғамхории модар гунг бошад ва чун ба рӯзгори муносиб баргардад, гӯё шавад 

ва ҳамчунин дар китобаш “Қобуснома” дар боби ҳафтум “Андар пешӣ 

ҷустан дар сухандонӣ” чунин мегӯяд: “..мардум аз сухан шунидан сухангӯй 

шавад. Далел бар он, ки, агар кӯдакеро аз модар ҷудо кунанд ва дар зери 

замин баранд ва шир ҳамедиҳанд ва ҳам он ҷо мепарваранд ва модару доя 

ба вай сухан нагӯянд ва нанавозанд ва сухани кас нашунавад, чун бузург 

шавад, гунг бувад. То ба рӯзгор ҳамешунавад ва ҳамеомӯзад, он гоҳ гӯё 

шавад” [Унсурмаолии Кайковус, 2014. с. 49].  

Дар давраи муосир дар атрофи нутқи кӯдак муҳаққиқони соҳаи педагогика 

ва равоншиносӣ пажӯҳишҳое анҷом дода, бештар сари масъалаи шаклгирии 

нутқи кӯдак, ки бо роҳи тарбия ба даст меояд, муҳокимаву мулоҳизаронӣ 

кардаанд. Танҳо аз ҷониби педагогҳо ва психологҳо, аз ҷумла, соли 1977 

маҷмӯаи мақолаҳо бо номи “Инкишофи нутқи кӯдакони томактабӣ” (соли 

1983), “Тарбияи меҳнат ва инкишофи нутқ”, аз ҷониби Р. Довудов 

“Машғулятҳо оид ба инкишофи нутқи алоқанок барои бачагони 6-сола” ва 

соли 2012 аз ҷониби М. Назарова, Г. Комилова “Методикаи инкишофи нутқ 

дар муассисаҳои томактабӣ” аз чоп баромадааст. Моҳияти нутқи кӯдак, 

шаклгирии он ва аз худ кардани нутқ, ки ба раванди дарккунӣ, 

хулосабарорӣ ва баҳодиҳӣ ба олами атроф аз нигоҳи назариявӣ дар илми 

онтолингвистикаи тоҷик корҳои муфассал ва мукаммале иҷро нашудаанд 

Адабиёт: 

1.     Зеленкова И.А., Белоева Е.В.Этика Минск 2001. 

2.     Авесто. ЭСТ. Душанбе ч.1. 1987. 

3.     Этическая мысль Москва, 1992 [13]. 
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Мавзӯъ: Меъёри адабй ва хусусиятҳои асосии он 

 

Меъёр ҳодисаи мураккаб ва зиддиятнокест. Дар забоншиносӣ доир ба 

ин масъала мақола ва асарҳои бисёр навишта шудаанд. Бо вуҷуди ин баъзе 

аз паҳлӯи меъёри адабӣ ҳанӯз мӯҳтоҷи тадқиқти зиддист, мулоҳизаҳои 

фикри аксарият кор маро метавонад фикр Муҳимтарин ва маъмултарин 

воситаҳои забонӣ, ки дар ҳар марҳилаи инкишофи таърихии ҷамъият дар 

нутқи шифоҳӣ аҳли савод истифода мешаванд, воситаҳои адабӣ ба шумор 

меравад.  

Воситаи шоиста ва меъёрӣ нафақат аз байни захираи мавҷуди забон 

интихоб мешавад, балки мумкин аст, ки ба тозагӣ бунёд карданд ва ё бо 

тақозои давраи нав аз байни ҳодисаҳои нафаоли давраи гузашта ёхуд аз 

шеваҳо интихоб шаванд.  

Меъёр категорияи таърихист, ба ин ваҷҳ дар он ду ҷиҳати муҳими дар 

ҳолати зиддият ва мухолифати доимӣ амал мегардад. Аз як тараф 

вайроннопазирии алоқа ва муоширати забонии аҳли ҷамъият талаб мекунад, 

ки меъёри бардавом ва побарҷо бошад, ин ҷиҳат идомакунӣ ва ирсияти 

меъёри адабиро маҳфуз дошта, онро ба сифати яке аз комёбиҳои маданӣ аз 

як насл ба насли дигар мегузаронад. Муҳимтарин фазилати забони адабӣ 

ҳам дар он аст, ки на маҳояш пойдор ва мустаҳкам бошад. Мушоҳидаи 

меъёри забони адабии тоҷик дар сайри такомулоти бештар аз 10 аср нишон 

медиҳад, ки вай хусусияти муҳофизакорӣ (консербаторӣ) дорад, инро ҳам аз 

забони назм ва ҳам аз забони як қисми бузурги насри классикӣ ба хубӣ 

метавон дарк кард. Гирем, чунин мисраъҳои Рӯдакии бузургро: 

Бихандад лола бар саҳро 

ба сони чеҳраи Лайло, 

Бигиряд абр бар гардун 

ба сони дидаи Маҷнун. 

Зи оби ҷӯй ҳар соат  

ҳаме бӯи гулоб ояд, 

Дар ӯ шустаст пиндорӣ 

нигори ман рухи гулгун. 

Аз тарафи дигар меъёр ҳодисаи мутаҳаррик (ҳаракаткунанда) ва 

тағирпазир аст. Ин хусусияти он аз чунин қонуниятмандии табиӣ бармеояд, 

ки забон бо оҳистагӣ ҳам бошад, беист пеш меравад, вай ҳамеша майли он 

аст, ки ба ривоҷи рӯзафзуни ҷамъият мусоидат карда, алоқаи забонии 

офаридгар ва соҳибони худро ҳар чи осон ва бемамоният таъмин намояд.  

***** 

Норма забонро ба низом ба тартиб медарорад. Тағйир ва инкишофи 

меъёри адабӣ дар он шароити таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

мадании халқ таҳаввулоти адабии ин ба амал меояд, зуд ва босуръат воқеъ 

мешавад.  
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Инқилоби Кабири Октябр дар таърихи халқи тоҷик аз ҷумлаи ҳама 

гуна дигаргуниҳои бузург буд. Тағироте, ки дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

мадании халқи тоҷик баъди революция ба амал омад, ба забони онҳо таъсир 

расонид. Дар ин асно бо талаби зиндагӣ забони адабӣ ба забони оммаи халқ 

наздик оварда шуд, яъне демократӣ кардани забон ба амал омад. Дар натиҷа 

бисёр калима ва баъзе шаклу воситаҳои грамматикӣ, ки дар забони зиндаи 

халқ ба кор мерафтанд, ба забони адабӣ дохил шуда, хусусияти умумӣ касб 

карданд. Монанди ин баъди он ки собиқ ҳукумати шӯравӣ, ки пош хӯрд ва 

республикаи мустақили Тоҷикистон ба амал омад, дар ҳаёти сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии халқи тоҷик тағироти чашмбине рӯй дод. Инҳо ҳама 

ба системаи забон дигаргуниҳо дароварданд, яъне дар забон калимаҳои нав 

шаклу воситаҳои грамматики нав пайдо шуданд.  

Меъёри адабӣ одатан интихоб ва истифодаи воситаҳоеро аз байни 

воситаҳои дигари ҳаммаъно тавсия намуда, забонро ба низому тартиб 

медарорад, ин ҳодиса одатан вақте ба амал меояд, ки дар забон унсурҳои 

ҳаммаъно (қаринаҳо – вариантҳо) вуҷуд дошта бошанд ва мардум дар 

интихоби онҳо, яъне дурустӣ ва нодурустии онҳо андеша кунанд.  

Барои намуна дар бобби қаринаҳо ҳамин калимаҳои  

эҷод – иҷод; Эрон – Ирон; бӯр – бур; зӯр – зур 

ва мисли онҳоро овардан мумкин аст. 

Меъёри адабӣ мувофиқи нишондоди баъзе олимон минои баҳрие 

мебошад, ки соҳибони забон дар баҳри беканори сухан фаъолияти худро ба 

он мувофиқ мекунанд. 

***** 

Пешрафт ва такомули меъёр ҳамеша ба туфайли рақобат ва зиддияти 

қаринаҳо, ки дар натиҷа яке ғолиб дигаре мағлуб мешавад, ба амал меёбад. 

Ин ҷараён дар як қисм қаринаҳо зуд анҷом мегирад, дар баъзеи дигар дер 

муддат идома меёбад. Дар натиҷа онҳо чанд муддат ба тарзи мувозӣ амал 

мекунад.  

Чунончӣ:  мӯҳтоҷ - муҳтоҷ 

содда – сода 

маҳал – муҳал 

партия - ҳизб 

ҳамин ҳам маълум аст, ки баъзе қаринаҳое ки мағлуб шудаанд, пас аз 

чанд вақт метавонанд боз пас зинда шаванд.  

Масалан: растанӣ - рустанӣ 

ҳамчунин ҷонишинҳои пайваста  

гуфтамат – ба ту гуфтам 

Меъёр ҳамеша ба муносибати баҳодиҳии гӯянда ва ё пайваста бар 

амал ва бадеияти забон дар нутқ асос меёбад: Аз ҳамин сабаб дар байни 

соҳибони ҳар забон таъбирҳои зерин маъмуланд: Ин хел мегӯянд, ин хел 

намегӯянд; инаш дуруст; инаш нодуруст ва ғайраҳо. 
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Пештар дар ин маврид асосан ба забони адабиёти хаттӣ ва забони 

зиндаи халқ такя мекарданд. Имрӯз бинобар он, ки илми забон тараққӣ 

кардааст, ба луғатҳо ба китобҳои дарсии оиди грамматика ва тадқиқотҳои 

забоншиносон такя мекунанд. Бояд гуфт, ки дар таъин кардани меъёр ду 

ҳолат ба назар мерасад: 

а) баҳои субъективӣ; 

б) баҳои объективӣ; 

Баҳои суъбективӣ он аст, ки касе ба ҳодисаҳои забон аз рӯи ақидаи 

шахсӣ бидуни тадқиқоти илмӣ баҳо медиҳад.  

Баҳои объективӣ он аст, ки касе ба қаринаҳо дар асоси илмӣ, 

ҳамаҷиҳата омӯхтани қоида ва қонуниятҳои забон баҳо медиҳад: Барои он, 

ки аз баҳои субъективӣ дур бошем, 3 омили зерин ҳамеша бояд, ин ки ба 

ҳисоб гирифта шавад: 

1. Тамоюлҳои асосии инкишофи забони адабӣ дар давраи муайян; 

2. Навиштаҳои адибони мӯтабар ва бонуфуз; 

3. Дараҷаи басомад ва фаъолияти воситаҳои забон; 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Меъёри адабй ва хусусиятҳои он; 

2. Кадом нутқ фасеҳ аст? 

3. Усулҳои тадқиқи муаммоҳои маданияти сухан. 

4. Фикри академик В.В.Виноградов оиди ду манбаъи маданияти 

нутқ; 
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Мавзӯъ: Меъёри луғавӣ 

 

Пас аз ғалабаи инқилоби Октябр яке аз муҳимтарин талабҳои 

инқилоби маданӣ ин буд, ки забони адабӣ ба фаҳми оммаи халқ наздик 

оварда шавад. Устод Айнӣ, ки фикри содда намудани забон дар вай пеш аз 

инқилоб пайдо шуда буд, ин талабро қабул кард. Бо мақолаҳои илмӣ бо 

навиштаҳои баъдина публисистӣ амалан ба ҳаёт тадбиқ намудани ин нуқта 

саъю кӯшиш намуд. Дар мақолаи ӯ «Матбуоти тоҷик» 6-сентябри соли 1926 

ба табъ расида буд, дар ин хусус аз ҷумла ин тавр навишта шудааст: 

«Вазифаи бузурге, ки ба гардани ходимони матбуот ва нашриёти тоҷик аз 

тарафи меҳнаткашони тоҷик бор шудааст, аз ҷиҳати забон наздик намудани 

матбуот аст, ба оммаи мардуми тоҷик». 

Дар натиҷа бисёр унсурҳои забони зинда ва шохаҳои иловагии он ба 

забони адабӣ роҳ ёфта, дар андак муддат ранги оммавӣ гирифтаанд. Ин 

тамоюл, ки солҳои 20-30-ум ва 40-50-умро фаро мегирад, хеле васеъ ва 

пурвусъат воқеъ гашт, унсурҳои халқӣ бунёди демократӣ шудани забони 

адабиро таъмин намуда, дар роҳи содда ва оммафаҳм гаштани он ёрии 

калон расониданд. Дар қатори садҳо калима ва ибораҳои фразеологии лоиқ 

ва шоиста, бисёр шаклу воситаҳои грамматикии созгор он солҳо як қатор 

унсурҳои ношоиста, унсурҳои маҳдуд, яъне диалектизмҳо ҳам ба забони 

адабӣ роҳ ёфтанд. Дар натиҷа дар забони бисёр зебо муқтадир ва 

мӯҳташаманди мо ба андозае нотоза ва камқувват шуд. ҳусн ва назокати он 

сахт осеб дид, аз нимаҳои дуюми солҳои 40-ум ин иллат кам-кам ислоҳ 

шудан гирифт, пешрафт ва такомулоти умумии маданӣ қаламдастони моро 

водор намуд, ки ба навиштаҳои худ бо назари танқид нигоҳ кунанд. Дар ин 

давра мақолаҳое низ пайдо шуданд, ки дар онҳо иллатҳои забони матбуот, 

тарҷумаи асарҳои бадеие зери танқид гирифта мешавад, яке аз ин гуна 

навиштаҳо мақолаи «китобҳое, ки бояд сармашқи тарҷумонҳо ва 

муҳаррирҳо шаванд», ба шумор меравад, ки бо имзои И.М 24 ва 30 марти 

соли 1941 дар саҳифаҳои газетаи «Тоҷикистони сурх» чоп шуда буд. Айнӣ 

ин мақоларо «пурмаъно ва пурфоида» дониста, ҳам ба муҳаррири газета ва 

ҳам ба муаллифи он мактуби табрикӣ навишт. Хурсандии калони Айнӣ аз 

чопи ин мақола аз он сабаб буд, ки муаллифи он қисми аз «моддаҳои 

маддакарда»-ро бо қалами ништармонанди худ тамоман кушода, ба қадри 

даркорӣ ҷарроҳӣ мекунад ва масъаларо тамоман равшан ва қатъӣ карда, бо 

асосҳои маълуми х маъқул ва бо нишон додани роҳи амалӣ ба пеши 

тарҷумон, муҳаррирон улумии забоншиносон пешкаш намуд. 

 

Меъёрҳои фонетикӣ 

Дар бобати фонетика дар забони адабии имрӯза назар ба забони 

адабии пешина фарқи асосӣ дар садонокҳо ба чашм мерасад. Садонокҳо дар 

шеваҳои забони тоҷикӣ аз рӯи қонунияти хоси худ тараққӣ кардаанд. 

Масалан: дар лаҳҷаҳои шимолӣ ҳамаи он 8 садонок асосан нигоҳ дошта 
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шудааст, яъне садонокҳои а, о, и-и:, у-у:, ӯ, э нигоҳ дошта шудаанд. Фарқ 

дар ин ҷост, ки садонокҳои у: (дароз) ва ӯ (кӯтоҳ) и: (дароз) ва и (кӯтоҳ) ба 

ҳамдигар наздик шудаанд ва и (кӯтоҳ) ба сифати фонема истифода 

намешавад. Фонемаи ӯ (вови маҷҳул) ба сифати анъана дар лаҳҷаҳои 

шимолӣ имрӯз ҳам давом дорад. Баръакси ин дар шеваҳои ҷанубӣ (вови 

маҷҳул) истифода намешавад. Дар шеваи ҷанубӣ ба ҷои и- кӯтоҳ ва у- кӯтоҳ 

як овозе ба кор бурда мешавад, ки онро шевашиносон бо аломати зер ишора 

кардаанд.  

китоб-кътоб; буз-бъз. 

Солҳои гузаштан аз алифбои арабӣ ба лотинӣ дар атрофии заминаи 

шевагии талаффузи адабӣ баҳсҳо ба амал омаданд. Дар натиҷаи тадқиқоти 

олимон маълум гардид, ки лаҳҷаҳои шимолӣ ба сароғози худ бештар 

наздиканд, бинобар ин қарор дода шуд, ки ин лаҳҷаҳо ба асоси меъёрҳои 

фонетикии забони адабии имрӯза интихоб шаванд. Ҳарчанд, ки имрӯз ҳам 

дар баъзе калимаҳо овози «и» андак дароз талаффуз мешаванд (шиша, зира) 

ва ҳарчанд, ки «у» низ дар баъзе калимаҳо (нур, дур, пул) дароз талаффуз 

мешаванд, лекин онҳо андак дароз талаффуз мешаванд ва бинобар ин як ин 

овозҳо ҷудо намудани ҳарфҳои алоҳида ҳеҷ зарурат надорад. Бо вуҷуди ин 

баъзе олимон, масалан, муаллифи қисми фонетикаи китоби дарсии 

«Грамматикаи мактабҳои олӣ» нашри соли 1973 Ҳилол Каримов даъво 

дорад, ки «и» дароз ва «и» кӯтоҳ ҳарфҳои алоҳида ҷудо намоем. Вақтҳои 

охир баъзе забоншиносон ин фикрро низ талқин кардаанд, ки фонемаи «ӯ» 

аз забон соқит шавад, аммо фикри солим ғалаба кард ва дар имлои нав на 

«и»-дароз, «ӣ»-кӯтоҳ боқӣ монд ва на «ӯ» аз забон фурӯгузор шуд. 

Дар шеваи Помирӣ 

чих – растанӣ  ди – асоси феълӣ 

чи : х – талх   ди: - деҳа 

Дар хусуси тариқи садонокҳои и ва у сухан ронда, ҳаминро ҳам 

таъкид кардан лозим аст, ки ин садонокҳо дар поэтика, яъне иншои шеър бо 

тақозои вазни арӯз пурра риоя мешавад, аммо онҳо дар талаффузи забони 

имрӯза аҳамияти фонологии худро аз даст додаанд. Бинобар ин онҳо дар як 

қисми калимаҳо нигоҳ дошта шудаанд. 

дур – санги қиматбаҳо  ширин – нисбат ба таъм 

ду : р – масофа   ши:рин – аз шир сошта шудааст 

пул – кӯпрук   чи – пайвандак  

пу:л – маблағ   чи - ҷонишин 

бино – иморат   сир - роз 

би:но – бинанда   си:р – пиёз (чистнок) 

ингуна калимаҳо, ки дар онҳо и ва у дароз талаффуз шуда, чун фонема 

падид меоянд, миқдоран кам буда бо калимаҳое, ки дар онҳо м ва у кӯтоҳ 

талаффуз мешавад, ҳамчун омоним воқеъ мешавад. Кам шудани сигма 

(хусусияти дарозӣ) и у ва и ва монанд шудани онҳо ба қаринаи кӯтоҳи худ 

ҳаргиз чунин маънӣ надорад, ки онҳо пурра ба ҳам омезиш ёфтанд ва фарқе 
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дар миёнашон нест. Не, ин тавр нест. Онҳо фарқи фонологӣ надошта 

бошанд, ҳам дар талаффузашон аломати фарқкунанда дида мешавад, ки 

риоя накардани он ба оҳанги талаффуз назокат ва мавзунияти он халал 

меорад. Олимон таъин кардаанд, ки миқдори калимаҳое, ки бо и-дароз ва у-

дароз талаффуз мешавад, чандон зиёд нест. Дар лаҳҷаҳои шимолӣ  

1. у: 8 калима, 1 и: 15 калима қайд шудааст 

у: -(дароз)  и: (дароз)   

1. су:рат  1. ши:ша  8. ди:рӯз 

2. ху:бӣ  2. си:на  9. ди:дор 

3. гу:на  3. хи:ра  10. ди:шаб 

4. зу:дӣ  4. ши:рин  11. ки:на 

5. ру:сӣ  5. пи:ри  12. ки:но 

6. йу:ғи  6. ти:рак  13. чи:дан 

7. ху:нин   7. зи:рак  14. би:ми 

Ногуфта намонад, ки дар услуби гуфтугӯӣ тарафи ҳама як хел 

талаффуз намешавад. Намояндагони шеваҳои шимолӣ, ки онро аз хурдӣ 

омӯхтаанд риоя мешавад. Онҳое, ки дар лаҳҷаҳояшон ин фонема нест, на 

ҳамеша калимаҳоро бо ин фонема дуруст талаффуз мекунанд. Сабаби ин 

дар он аст, ки одатҳои анъанавӣ дар талаффуз хеле ҷонсохт буда, назар ба 

ҷиҳатҳои дигари забон ниҳоят бо оҳистагӣ тағъир меёбад.  

 

Ташдиди ҳарфҳо 

Ташдиди ҳарфҳо ҳарчанд ба масъалаи имло дахл дорад, моҳиятан ба 

меъёри адабӣ ва талаффузи адабӣ беалоқа нест. Такрор ба табиати фонетики 

ҳамсадоҳо таъсир расонида боиси он мегардад, ки онҳо назар ба шаклҳои 

тоқаи худ кашишноктар талаффуз шавад. Ташдид мисли як қатор 

истилоҳҳои дигар монанди касра, танвин, сокин, фатҳо, замма аз ҳуруфи 

пешин, яъне арабӣ ба миён омада, шартан бо аломати махсус ишора 

мешавад, ки такрори овози якхеларо ишорат мекунад. қоидаи такрори 

ҳамсадоҳо дар забони мо натиҷаи таъсири забони бегона, аз ҷумла забони 

арабӣ нест, балки таърихан аз талаб ва эҳтиёҷи бевоситаи забони форсӣ 

пайдо шуда, бо гузашти замон ривоҷ ёфтааст, забони арабӣ, ки ин ҳодиса 

дар он ҳам маъмул аст. қувват гирифтани қоидаи мазкур дар забони мо боис 

шуд. қалам дастони мо бо истифодаи ташдид аз як тараф фарқи маънои 

калимаҳоро риоя карда бошанд, аз тарафи дигар ҳамоҳангии асари худро 

таъмин кардаанд. Калимаҳои ташдиддор ба 2 тақсим мешаванд: а) худӣ; б) 

иқтибосӣ. 

Унсурҳои иқтибосӣ 2 хел мешаванд: 

1. русӣ-байналмиллалӣ 

2. арабӣ 

Ба гурӯҳи якум: пашша, арра, пурра, барра, бурро, зарра, латта, калла, 

палла, фарла, курра, фаррух, хуррам. 
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Ба гурӯҳи дуюм: маннон, маллоҳ, маддоҳ, муаззам, мубарро, таҳаввул, 

аккумулятор, коммунист, аппендицит (русӣ интер). 

Моҳияти фонологии ташдидро аз рӯи тазоди оҳанг, ки дар калимаҳои 

ҷудогона дохил мекунанд, метавон таъин кард. Калимаҳои ташдиддор аз ин 

ҷиҳат ба 3 навъ ҷудо мешавад: 

1. тазоди пурра: акка-ака, курра-кура, модда-мода. 

2. такрории нопурра, ки дар он зада ба ҷои ҷудо кардани маънӣ 

хизмат мекунад: даррав-дарав, содда-содда, маккон-макон, маккор-

макор. 

3. Тазоди имлоӣ - ин гуна калимаҳо аз ҷиҳати талаффуз қариб фарқ 

надоранд: 

Занн (калимаи гӯшмол) 

Зан (ҷинс)   дурр (гавҳар) 

Сирр (пиёз)   дур (масофа) 

Сир (роз)      садд (садди роҳ), сад (шумора) 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Хусусиятҳои асосии меъёри адабиро бигỷед. () 

    2.Меъёри фонетикӣ (садонокҳо ва ҳамсадоҳо, садонокҳои дорозу кӯтоҳ) 

Моҳияти фонологии ташдид аз рӯи тазоди оҳанг? (тазоди пурра, такрории 

нопурра, тазоди имлоӣ). 

Ба калимаҳои вомии ташдиддор мисол биёред. (русӣ-байналмиллалӣ, арабӣ) 

 

      3. Таъриф ва тавзеҳи таърифи меъёри адабй; 

      4. Ба ду маъно омỷхта шудани истилоҳи фанни «Маданияти сухан». 
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Мавзӯъ: Меъёри калимасозӣ 

 

Дар адабиёти забоншиносӣ мазкур аст, ки 1 ифодаи категорияи 

номуайянии исм алҳол бо чунин воситаҳо истифода мешаванд: -е (э), як, 

ягон, ким-кадом, ҳеҷ. 

Аз инҳо –е (э) ва як серистеъмол аст, воситаҳои дигар камтар дучор 

мешаванд. ¢айр аз ин –е (э) дорои хусусияти китобист, аммо як услубан 

мӯътадил бештар ба услуби гуфтугӯӣ майл дорад. Дар забони адабии 

классикӣ воситаи ягонаи ифодаи номуайянӣ -е (э) будааст. Классикони 

адабиётамон «як»-ро қариб истифода накардаанд.  

Дар ифодаи як вазифа мавҷуд будани чанд воситаи грамматикӣ 

ҳатман масъалаи интихобро пеш меорад. Аз ин нуқтаи назар –е (э), як, ягон 

умумиистеъмолӣ ба шумор мераванд, онҳо фақат аз нуқтаи назари таносуби 

услубӣ фарқ доранд. «Ким-кадом» махсуси нутқи гуфтугӯист. ҳоло рӯз то 

рӯз маҳдуд шуда истодааст. ҳоло гоҳо бо як исм омадани як воситаи 

грамматикӣ дучор мешавад. Чунончи:  

Чида гулдастае аз гули садбарг, 

¡д мекард як ҷавонеро 

    (С.Айнӣ)     

Мадрасаи Бадалбек дар як баландие воқеъ буд. 

Яъне ҳамин гапро дар хусуси воситаҳои дигар гуфтан мумкин аст. 

Чунончи: 

Кадом як кас аз тиреза нигоҳ кард. 

Ягон як сабабе будагист. 

Дар ин ҳолатҳо яке аз воситаҳо хусусияти услубӣ пайдо карда, маънои 

номуайянеро таъкид мекунад. Калимаи «ким» аз забони ӯзбекӣ ба тоҷикӣ 

гузаштааст ва ҳоло махсуси нутқи гуфтугӯӣ мебошад. Гоҳо мисолҳое дучор 

мешаванд, ки 1 ифодаи номуайянӣ 3-и восита бо як исм ба кор бурда 

мешавад.  

М: Дирӯз аз райони Исфара як колхозчӣ ким-кадом як касеро ёфта ба 

колхози мо омадааст. Маълум аст, ки дар ин маврид 3 восита, балки 4 

восита ким-кадом, як, -е ба як вазифа омадаанд ва ҳол он, ки матлабро бо 

яке аз онҳо ифода намудан мумкин, балки зарур аст.  

Олимон нишон доданд, ки дар забони мо 2 воситаи ҷамъбандӣ мавҷуд 

аст: 

1. –он (-гон, -вон, -ён), 2. -ҳо. 

Дар асоси классикӣ «он» бештар бо исмҳои ҷондор, «ҳо» асосан бо 

исмҳои беҷон кор фармуда мешуд. Баъд аз Инқилоб бо таъсири ҷараёни 

демократӣ кардани забони адабӣ камистеъмолтар, баъдтар серистеъмолтар 

шуда хусусияти универсалӣ касб кард, яъне ҳам бо исмҳои ҷондор ва ҳам бо 

исмҳои беҷон мавриди истифода қарор гирифт. Тадқиқи асарҳои 

муаллифони гуногунуслуб барои ин фикр маводҳои гуногун мебошад.  
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Барои мисол «Марги судхӯр»-и С.Айнӣ ва «Одамони ҷовид»ро 

мегирем. Муҳаққиқи забон ва сабки «Марги судхӯр» Маъсумӣ дар бораи 

таносуби корбасти часпакҳои -ҳо ва –он дар ин асар ба чунин хулоса 

омадааст: 

«Дар забони асарҳои Айнӣ аз ҷумла, «Марги судхӯр» на танҳо дар 

забони тасвиркунии муаллиф, балки дар сухани ҳамагуна персонажҳои асар 

кор фармуда шудани суффикси -он (-гон, -ён); -ҳо фарқест, ки дар баъзе 

нависандагони дигар камтар мушоҳида карда мешавад. Зиёда аз ин 

суффикси –он (-гон, -ён) дар забони Айнӣ дар мавриди худ афзалият дорад». 

Баръакси ин дар «Одамони ҷовид» часпаки -ҳо бо исмҳои ҷондор 

назар ба –о зиёдтар истифода шудааст. Вай дар қисми якуми роман 70-80%, 

дар қисми дуюми он 70-75%-ро ташкил мекунад. Солҳои охир, яъне аз 

солҳои 70-ум сар карда ба тамоюли забони адабии имрӯза ба асарҳои забони 

классикӣ истифодаи суффикси –он бо исмҳои ҷондор, ҳамчунин бо баъзе аз 

исмҳои беҷон аз нав қувват гирифт. Дар натиҷа доираи истифодаи –он як 

дараҷа маҳдуд шуд. 

Дар романи Сотим Улуғзода «Фирдавсӣ», ки соли 1988 нашр шудааст, 

дар 5 саҳифаи аввал 33 исм бо часпаки (исм) –он воқеъ гаштааст, ки аз он 31 

тоаш исмҳои ҷондор ва фақат  2 тоаш беҷон мебошад. 

Шоирон, озодон, асилзодагон, рӯзгорон, суханон. ҳодисаи мазкур, 

яъне серистеъмол шудани часпаки –он имрӯз дар забони матбуот низ 

мушоҳида мешавад.  

Ӯрун Кӯҳзод «ҳаш кӯҳи баланд, ҳаш шаҳри азим». 

1. Аз дур як дарвоза намоён шуд. 

2. Шабро дар ҳамон ҷойхона гузаронидем, ҷойхоначӣ марде буд, 

хушчақчақ. 

3. Касе вориди ҳавлии мактаб гашт. 

4. Яке аз талабагон фарёд зад. 

5. Роҳи дарвозаи шаҳрро аз як роҳгузар пурсидам. 

Дар ин асар категорияи номуайянӣ дар шаклҳои гуногун назаррас 

мебошад.  

«як» – 18 то, «ё» - 6 то варианти «яке» низ дида мешавад. 

Тамоми демократикунонии забони адабӣ ба масъалаи ҷамъбандии 

исмҳо бетаъсир намонд. Аз солҳои 20 вобаста ба демократӣ намудани забон 

ба ҷои ҷамъбандиҳои арабӣ ба кор бурдани ҷамъбандиҳои худӣ беш аз пеш 

вусъат гирифт. Нахустин маҷаллаи тоҷикӣ «Шӯълаи инқилоб» дар яке аз 

аввалин шумораҳои худ ба мухбиронаш муроҷиат намуда талаб намуд, ки аз 

корбасти аломатҳои ҷамъбандии арабӣ худдорӣ намоянд, яъне ба ҷои 

ҳозирин - ҳозирон, навиштаҷон – навиштаҳо, макотиб – мактабҳо, шуаро – 

шоирон истифода намоянд.  

Дар солҳои 30-70 истифодаи тарзи ҷамъабандии арабӣ маҳдуд шуд, 

аммо аз охири солҳои 70-ум алалхусус дар даҳаи 80-90 дараҷаи истифодаи 

воситаҳои ҷамъбандии арабӣ дигарбора афзуд, ки 2 сабаб  
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1. Талаби тамоюли наздик овардани забони адабӣ ба забони классикӣ. 

2. Таъсири забони форси Эрон. 

Баъзе чунин фикрро ҳам талқин карданд, ки тарзи ҷамъбандии арабӣ 

боиси ихтисори сухан мегардад. Дар асл чунин нест. Масалан, дар 

ҷамъбандии шикаста 1 овоз ихтисор шавад, дар ҷамъбандии солим ихтисор 

намешавад.  

  5 ҳарф  6 ҳарф 

Шуаро – шоирон 

Муаллимон – муаллимин. 

Вобаста ба масъалаи меъёри корбурди воситаҳои ҷамъбандӣ ба 

масъалаи ҷамъи дукарата ё ҷамъ-ул-ҷамъ таваққуф кардан лозим мебошад. 

Тарзи ҷамъ-ул-ҷамъ аз асрҳои Х сар карда роҳ ёфтааст. 

Манучеҳрӣ - манозилҳо ва Туғрал – асрорҳо барин калимаҳоро ба 

тарзи дукарата ҷамъ кардааст.  

Биёбон дарнаварду кӯҳ бигзор, 

Манозилҳо бипӯю роҳ биксил. 

    Манучеҳрӣ 

ҳал нагардад уқтаи ин муаммо дар дилат,  

Дар савоби зулфи ӯ бошад басе асрорҳо. 

    Туғрал 

Баъзе аз аҳли тадқиқ муайян кардааст, ки бештар аз 50 калима, ки 

шакли ҷамъи мукассар ва солим дорад, бо суффикси -ҳо ва –он ба сурати 

ҷамъ-ул-ҷамъ истифода мешуданд.  

Шароитҳо (шарита – шароит) 

Усулҳо (асл – усул) 

Кашфиётҳо (кашф – кашфиёт) 

Ашрафон (шариф – ашроф) 

Солҳои охир як даста аз олимон ба ин масъала диққат ҷамъ карданд ва 

ба ин хулоса омаданд, ки ин усули ҷамъбандии исмҳо раво нест, чунки 

ҷамъбандии дубора на фақат ба калима вазнинӣ меорад, балки нишон 

медиҳад, ки ба коре, ки лозим нест, даст мезанем, ба дӯши сухан як бори 

нодаркор мегузорем.  

1.Ду шохаи фанни маданияти нутқ: 

              а) дурусти нутқ 

              б) фасоҳати нутқ 

2. Меъёри калимасозй 

               а) суффикси «й» ва мавриди ифодаи он. 

               б) суффикси «чй» ва «гар» 

3. Чаро меъёри адабиро категорияи таърихй меноманд? 

                а) меъёри адабй; 

                 б) устувории меъёр; 

                 в) тағирнопазирии меъёр 
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Меъёри калимасозӣ 

 

Меъёри корбурди дараҷаҳои сифат. Проф.В.С.Растаргуева 2 қаринаи 

ифодаи дараҷаи сифатро муайян кардаанд.  

а) қаринае, ки аз дараҷаи оддӣ ба воситаи пасчаспаки -тарин сохта 

мешаванд; 

б) қаринаи тасвирӣ, ки бо таркиби «аз ҳама» ташкил мешаванд. 

Ин қарина 2 хел мешавад: дар яке сифат ба дараҷаи қиёсӣ воқеъ 

мегардад, аз ҳама нағзтар. Дар дигаре сифат ба сурати дараҷаи оддӣ меояд.  

Ш.Ниёзӣ, ки дар бораи исм ва сифат рисолаи номзадӣ навишта буд, 

низ 2 қаринаи мазкури дараҷаи олии сифатро нишон дод. Андак фарқ дар 

ақидаи назар ба ақидаи проф.Растаргуева дар он ба назар мерасад, ки вай 

қариани тасвириро на дар ду шакл, балки дар 3 шакл баён кардааст. назар ба 

ақидаи ин олим ин 3 қарина ба замми 2 шакли мазкур шаклеро дар бар 

мегирад, ки дар он сифат ба сурати дараҷаи олӣ вақеъ мегардад. М: Аз ҳама 

муҳимтарин. 

Қайд кардан лозим аст, ки маҳз ҳамин шаклро умумӣ ба қалам дода, 

ду шакли дигарро ғайриасосиро, бо тасвири ӯ гоҳо истифодашаванда 

маънидод кардааст. Дар нашри дигари китоби дарсии «Грамматикаи забони 

тоҷикӣ», ки бобби сифат дар он аз тарафи доц.Бозидов навишта шудааст, 

асосан ин фикр тасдиқ шудааст. Дар баробари ҳамин ин муаллиф дар бораи 

дараҷаи олӣ баъзе фикрҳои дигар ҳам изҳор кардааст.  

1. Мувофиқи нишондоди ӯ ҳар намуде, ки бо таркиби «аз 

ҳама» сурат шуда дар доираи меъёр маънидод шудааст, яъне Бозидов 

низ дар ин бобат бо Ш.Ниёзов ҳамфикр аст. 

2. Шакли дигари дараҷаи олӣ мувофиқи ақидаи ин олим 

воситаи дигаре ҳам дорад, ки бо ёрии ба дараҷаи оддӣ илова намудани 

зарфҳои дараҷа бисёр, хеле, ниҳоят, бағоят, аз ҳад зиёд, аз андоза ба 

вуҷуд меояд. 

Ва ҳол он ки ин калимаҳои зарф буда, ифодаи дараҷа ба воситаи онҳо 

дар ибораҳо воқеъ мегардад. Агар аз нуқтаи назари меъёр гап занем, меъёри 

умумӣ дар бораи дараҷаи олии сифат ҳамон шаклист, ки проф.Растаргуева 

гуфтааст. Инро ҳам бояд гуфт, ки шаклҳои ифодагари дараҷаи олӣ (тарин, аз 

ҳама) аз бобати дараҷаи истифода услубан фарқ мекунад. Агар -тарин 

бештар махсуси услуби китобӣ бошад, «аз ҳама» зиёдтар ба услуби 

гуфтугӯӣ мансуб аст. Дар забони тоҷикӣ шакли таъдикии сифат одатан ба 2 

тарз ифода мегардад: 

1. Ба воситаи такрории калимаҳо: калон-калон, дароз-дароз, сафед-

сафед. Капа-калон, дапа-дароз, сап-сафед. 

2. Такрори калима бо воситаи изофа: зарди зард, сабзи сабз, 

баланди баланд. Шаклҳои мазкур низ аз ҷиҳати таносуби услуб аз ҳамдигар 

фарқ доранд. Шакли сап-сафед ё сафед-сафед махсуси нутқи гуфтугӯист, 

аммо шакли сафеди сафед ба услуби китобӣ хос аст.  
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Шакле, ки ба воситаи изофат аз такрории калимаҳо сохта мешаванд, 

дар китобҳои дарсӣ дарҷ наёфтааст ва ҳол он, ки ин шакли дар осори 

классикӣ дучор меояд, дар лаҳҷаҳо ҳам зинда аст ва баъзе аз адибонамон 

дар асарҳои худ ба кор бурдаанд. Чунончи: Баъди борон ҳаво тозаи тоза буд. 

 

Меъёри истифодаи ҷонишинҳо 

Дар боби ҷонишинҳо низ қарина дида мешавад, ки муҳимтарини 

онҳоро ба ин тарз нишон додан мумкин аст: 

1. Дар шакли ҷамъ-ул-ҷамъ истифода шудани ҷонишинҳои шахси 

дуюм ва якум: мо-моён, шумо-шумоён. Мисол: а) Моёнро мудири 

мактаб ва муаллимон пешвоз гирифтанд. б) Шумоҳо бологарав 

монетон (С.Айнӣ).  

Бояд гуфт, ки дар мисолҳои поён часпакҳои «ҳо» ва «ён»-ро 

фурӯгузор кардан мумкин аст, аз ин маънӣ халал намебинад. Аммо дар 

шакли «шумоён» андак фарқи услубӣ ҳаст. Азбаски ҷонишини «шумо» ҳам 

ба маънои ҷамъ ва ҳам ба маънои эҳтиром нисбат ба шахси 2-юми танҳо 

истифода мешавад. 1 Равшантар ифода намудани маънӣ, гоҳо 1 баёни 

мақсади ҷамъ ба сурати ҷамъ-ул-ҷамъ: шумо-шумоён истифода намудани 

ин шакл чандон аз меъёр берун нест.  

2. ҷонишинҳои пайваста. 

Ин ҷонишинҳо 3 вазифа доранд: 

а) соҳибиятро мефаҳмонанд; 

Китобам – китобат – китобаш. 

б) Ифодаи пуркунандаи бевосита хизмат мекунад; 

Донишҷӯён саволборонаш карданд. (ӯро) 

в) Пуркунандаи бавоситаро ифода мекунад; 

Гуфтамат, гуфтамаш. 

Проф.Растаргуева соли 1964 гуфта буд, ки аз 3 вазифаи мазкури 

ҷонишинҳои пайваста фақат якумаш боқӣ монда, 2 вазифаи дигараш аз байн 

растааст.  

Аз нуқтаи назари меъёри адабии солҳои 60 2 вазифаи дигари 

ҷонишинҳои мазкур низ серистеъмол шуд, ки 2 сабаб дорад: 

1. Таъсири забони классикӣ. 

2. Таъсири лаҳҷаҳои саргаҳи Зарафшон ва лаҳҷаҳои ҷанубӣ, ҷанубӣ-

шарқӣ. 

Чунончи: 

Бо ин ҳама саффорию даррандагии ӯ занҳо ошиқаш мешуданд 

(С.Улуғзода). 

Вай шахсеро мемонд, ки дар болои дуздӣ ё гуноҳи сахти дигаре, 

дастгираш кардаанд (С.Турсун). 

Инро ҳам таъкид кардан лозим аст, ки баъзан бинобар надонистани 

ҳодисаи мазкур баъзе нависандагон ин қоидаро вайрон мекунанд.  

ӯро гӯраш карданд (Р.ҷалил) 
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3. ҷонишини «эшон» ва қаринаҳои он. Ин ҷонишин дар осори 

классикӣ ба маънои «онҳо» зиёд истифода мешаванд. Дар аввали инқилоб 

ҳам Айнӣ ва нависандагони дгар ҳам ба ин маънӣ истифода кардаанд. 

Аммо дар солҳои оддинигорӣ ин ҷонишин аз истеъмол берун шуд, фақат 

аз солҳои 60-ум серистеъмол шуд. ҳоло вай ба 2 маънӣ истифода 

мешавад: 

а) Ба маънои шахси 3-юми ҷамъ, «онҳо» 

б) Эҳтиром ба ивази ҷонишини таркибии «ин кас» 

4. ҷонишини «ҳамагон» 

Ин ҷонишин қаринаи ҷонишини «ҳама» ба шумор меравад, яъне ин ҷо 

низ ҳодисаи ҷамъи дукарата дида мешавад, чунки «ҳама» худ ҷамъ аст ва 

илова шудани пасчаспаки «-гон» ва он боиси ҷамъ дукарата мебошад. 

Бинобар ин «ҳамагон»-ро фақат дар он сурат ба ҷои «ҳама» истифода 

кардан мушкил аст, ки ниҳояти зиёдатии предмет таъкид карда шавад.  

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

 

1. Вазъи меъёри луғавии забони адабии тоҷик дар 

солҳои охир; 

2. Роли аҳли қалам дар танзими забони адабй. 

3. Пешчаспаки «би-» ва тағири меъёри корбурди он. 
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Мавзӯъ: Меъёри морфологй 

 

Қаринаҳо дар боби феъл. Проф.Растаргуева дар бораи дигаргуниҳои 

системаи феъл дар забони адабии ҳозираи тоҷик сухан ронда, навишта буд, 

ки дар забони адабии имрӯзаи тоҷик преффикси «би» бо аорист ва сиғаи 

амрӣ истифода намешавад.  

Аз ду пешчаспаки ифодагари давомнокии амал (ҳаме, ме) танҳо 

яктоаш «ме» боқӣ мондааст. Преффикси 2-юм, яъне кондастам дар забони 

адабии ҳозираи тоҷик маълум нест. Чунин мулоҳиза аз нуқтаи назари 

меъёри солҳои 60-ум тамоман дуруст аст, аммо аз нуқтаи назари меъёри 

адабии имрӯза чандон дуруст нест. 

Истифодаи «би» бо аорист, сиғаи амрӣ, замони гузашта, воқеан ҳам 

чандон ҷоиз набуд, аммо ҳоло ҳам дар услуби публицистӣ ва ҳам илмӣ 

дучор мешавад.  

Шаклҳои феълӣ бо пешчаспаки ҳаме, м//е (ёи ҳикоят) ва перфекти 2-

юм бо шакли пурраи бандаки феълӣ то солҳои 60-ум пурра хусусияти 

архаистӣ дошта, чун меъёри кӯҳна гоҳ-гоҳ дар назм дучор мешавад. 

Симҳоро аз канори он танидастем мо, 

Нурбахшанда чароғонро кашидастем мо. 

     М.Турсунзода 

и ҳикоят дар насри имрӯза 1 тақлиди услубӣ. 

Чунончи, дар ин сатрҳои повести Улуғзода «Ривояти суғдӣ» 

«Хотун ба ибораи соҳиби ахбор дар кори фикр кардӣ, ва амирро наҳм 

мерондӣ ва онро, ки хостӣ хисъат додӣ ва онро, ки хостӣ уқубати кардӣ». 

Кардӣ - мекард 

Мерондӣ - меронд 

Хостӣ - мехостӣ 

Додӣ- медод 

Бояд гуфт, ки ҳам пешчаспаки ҳаме ва пасчаспаки и солҳои охир 

андак ҷон гирифта, дар наср низ мавриди истифода қарор гирифтааст.  

ҳамегӯям, ки вай бар шумо 

  (С.Кенҷаев. Табаддулоти Тоҷикистон, китоби 1) 

Дарвоқеъ агар маҳалгароӣ набудӣ … ин қадар касон иттифоқи 

нависандагон намешуданд.  

  Б.Фирӯз «Гиребони худро бӯй кунед», соли 1992) 

Дигаргунӣ ва пешрафт дар системаи феъл фақат бо шаклу воситаҳои 

мазкур маҳдуд намешавад. Боз як қатор воситаҳое ҳастанд, ки робитаи ҳар 

дух еле меъёр: меъёри кӯҳна ва навро дарбар мегиранд.  

1. Феъли «боистам» - ин феъл дар осори классикӣ ҳам ба таври мустақил  

(дар шаклҳои тасрифӣ) ва ҳам ба сифатӣ феъли ёвар истеъмол меёфт. 

Мисолҳо: 
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а) Мусаннифи ин китоб гӯяд, агар ҷумлаи уламои Бухороро зикр 

кунам, дафтарҳо бояд. 

       «Таърихи Наршахӣ» 

б) Ба дасти хеш табоҳ мекунӣ сурати хеш 

    В-агарна сохтаандат чунонки мебоӣ  

       (Камоли Исмоил) 

в) Дар он ишрат, ки аз ҳар чизу ҳар кас 

    Намебоистам илло Юсуфи бас 

Феъли «боистам» имрӯз ба сифати феъли асосӣ ниҳоят кам истифода 

мешавад, вале солҳои охир истифодаи он суръат гирифтааст.  

Барои одамро шинохтан як худи фаросат кам аст, боз таҷрибаи 

зиндагӣ мебояд.  

Феъли «будам» чунон, ки маълум аст, дар забони адабии ҳозира ғайр 

аз истеъмол ёфтанаш чун феъли мустақил бо шаклҳои ҷамъ, гузашта (буд) 

ҳозира, оянда ва аорист (бошад) ба вазифаи бандаки хабарӣ низ истифода 

мешавад. Ба ин маънӣ қоидаи китоби дарсӣ комилан дуруст аст, ки дар он 

чунин навиштаанд: 

«Шакли кӯҳнаи «бувад» (аз будан) дар назми ҳозираи тоҷик ҳамчун 

забони адабии пешина бо бандаки хабарии «аст» инчунин ба ҳамин маънӣ 

бо шаклҳои феълии «бошад», «мебошад» ҳамвазифа аст. Аммо бандаки 

хабарии «аст» аҳён-аҳён дар назар мерасад». 

Вай фақат намояндаи як миллати муаззам бувад. 

Сифати феълӣ 2 шакл дорад: 

Бачаи омада 

Бачаи омадагӣ 

«Бачаи омадан» - шакли классикӣ 

«Бачаи омадагӣ» - аз забони гуфтугӯӣ ба забони адабӣ дохил шудааст. 

Шакли 2-юмаш оҳиста-оҳиста аз забони адабӣ баромада истодааст.  

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1. Кадом сухан фасеҳ ва болиғ ба шумор меравад? 

2. Меъёри фонетикй: Ташдиди ҳамсадоҳо ва баҳсҳо дар ин хусус. 

3. Чаро меъёри адабиро ба минои баҳрй нисбат додаанд. 
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Мавзӯъ: Методҳои ба худ хоси таълим дар MTM ва ҷараёни 

корбурди онҳо 

Нақша: 

 1. Хусусиятҳои кӯдакони хурдсол. 

 2. Масъалаҳои методии рушди нутқ дар кӯдакони хурдсол. 

 3. Рушди муоширати нутқӣ дар кӯдакони хурдсол. 

 4. Рӯйхати адабиёти истифодашуда  

 Мафҳумҳои асосӣ: адабиёти психолингвистӣ, забони нимзабонӣ, 

интизории иҷтимоӣ, тамоюли коммуникатсионӣ, вазъи иҷтимоӣ, 

таҷрибаҳои эмотсионалӣ, бозиҳои шавқовар, диксия, ифодаи эмотсионалӣ, 

ҳамдардӣ 

 Кӯдакони се то панҷсола ниёз ба меҳру муҳаббат, фаҳмиш ва 

муоширати калонсолонро нигоҳ медоранд.  Муошират дар асоси эътимод ба 

калонсолон ва қобилияти ҳис кардани ҳолати эҳсосии он (шодӣ, ҳаловат, 

ғамгинӣ, оромиш, хашм ва ғ.), Фаҳмидани сабабҳои тағирёбии кайфият.  

Шакли нави муошират бо калонсолон – муошират дар мавзӯъҳои ҷолиб – 

пайдо ва инкишоф меёбад.  Вай аввал ба фаъолиятҳои маърифатӣ бо 

калонсолон ҳамроҳ шуд (мас., Озмоиш бо бозиҳо, ашё ва бозичаҳо, сохтани 

чизҳо аз коғаз ва маводи табиӣ ва ғ.) Ва сипас дар соли панҷуми ҳаёти 

кӯдак.  Дар ниҳоят он намуди алоқаи ‘назариявӣ дар мавзӯъҳои маърифатии 

бо вазъияти мушаххас алоқамандро хоҳад дошт. Нокомӣ барои қонеъ 

кардани эҳтиёҷоти кӯдакон ба муоширати калонсолон метавонад ба 

бегонагии эҳсосотӣ оварда расонад. Он ба тарзҳои гуногун зоҳир мешавад: 

баъзе кӯдакон хомӯш, тарсончак мешаванд ва ҳатто аз чизҳои ночиз гиря 

мекунанд; дигарон негативизм, таҷовуз мебошанд. 

 Дар соли чоруми ҳаёти кӯдак, ҳамсолаш барои ӯ, пеш аз ҳама, 

иштирокчии чорабиниҳои амалии муштарак (расмкашӣ, сохтани чизҳо, 

расмкашӣ ва ғ.), Шарики бозӣ боқӣ мемонад.  Кӯдак нисбат ба ҳамсол 

оддитарин талабот, дархост ва рафтори ҳамсолро арзёбӣ мекунад.  

Кӯдакони панҷсола вақте ки чизе талаб мекунанд, ба хашми ҳамсолонашон 

манфӣ муносибат мекунанд.  То синни панҷсолагӣ, зарурати муошират бо 

ҳамсолон ва бозӣ бо онҳо, ки ҷомеаи кӯдаконро ба вуҷуд меорад, якбора 

меафзояд.  То соли панҷуми ҳаёти кӯдак, ӯ ба фаҳмидани мавқеи худ дар 

байни ҳамсолонаш шурӯъ мекунад.  Малакаҳои коммуникативӣ инкишоф 

меёбанд: кӯдак салом медиҳад ва видоъ мекунад, дӯсти худро ном ба ном 

мехонад ва дар синни чор ё панҷсолагӣ – шарики худро бо номи нақши 

бозидааш даъват мекунад («Ҳей, ронанда, ресмон ба зери чарх афтод»). 

 Муошират бо калонсолон ва ҳамсолон ба кӯдак ҳисси худбинӣ 

мебахшад 

 Вазифаҳо вобаста ба рушди нутқи кӯдаки сесола: 

 • Кӯдакро ташвиқ кунед, ки бо ҷаҳони беруна ва берун аз он робитаи 

фаъол дошта бошад, ба саволҳо ва пешниҳодҳои калонсолон посух диҳад ва 

дар ибрози хоҳишҳо, ҳиссиёт ва андешаҳои худ ташаббус нишон диҳад; 
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 • Ҳамсолони худро ташвиқ кунед, ки ба корашон таваҷҷӯҳ кунанд, 

таассуроти худро ба онҳо нақл кунанд, бозӣ кунанд, муносибати худро ба 

ҳодиса тавассути сухан баён кунанд; 

 • Захираҳои луғавии кӯдакон, растаниҳо, хӯрокворӣ, либос, мебел, 

ҳайвоноти хонагӣ, бозичаҳо, ашё (остинҳои ҷома, ҷайбҳо ва гиребон; 

дарҳои мошин ва ғ.) барқ).  Ба таълими алоқаи дурусти калимаҳо дар ҷумла 

эътибори махсус диҳед (масалан, на «ба хона рафтам», «ба хона рафтам», 

«дирӯз меравам», «имрӯз меравам»); 

 • Аз фарзандон садонок ва ҳамсадоҳоро дуруст талаффуз кунед 

 Таълим диҳед 

Масъалаҳои методии рушди нутқ дар кӯдакони хурдсол.  Муоширати 

кӯдак бо калонсолон ва ҳамсолон шарти муҳими рушди пурраи иҷтимоӣ 

мебошад.  Аз ин рӯ, дар кӯдак чунин сифатҳоро парваридан лозим аст, ба 

монанди хоҳиши муошират, посух додан ба талабҳои шарикони муошират, 

ба рафтори иҷтимоӣ мутобиқ шудан ва хушмуомила будан.  Калонсолон 

(волидон, мураббиён) бояд дарк кунанд, ки дар баъзе ҳолатҳо таҷрибаи 

муоширати манфӣ кӯдакро ба ҳар гуна амал водор намекунад, балки «водор 

мекунад», ки кӯдакро дар ҷаҳони муносибатҳои инсонӣ, механизмҳои 

дифоъ – ҷаҳони инсонӣ нишон диҳад  «Девор» дар байни онҳо метавонад 

боиси пайдоиши «надидан» -и олами атроф гардад: кӯдак ба саволҳо дар 

бораи одамон ҷавоб намедиҳад, одамонро дар расмҳо «намебинад», бо 

бозичаҳои тасвиркунандаи одамон ва ҳайвонот бозӣ намекунад. 

 Дахолати дағалона ба ҷаҳони кӯдак, ки аз муошират фаъолона даст 

мекашад, метавонад боиси оқибатҳои манфӣ ва таҷовуз гардад.  Дар авҷи 

таҷрибаҳои манфӣ, зарар ба худ рух медиҳад. 

 Барои он ки кӯдак дар оила ва дар муассисаи томактабӣ аз ҷиҳати 

равонӣ роҳат бошад, дар байни калонсолон ва ҳамсолонаш муҳити 

эмотсионалӣ фароҳам оварад ва бо онҳо лаззат барад ва бо онҳо ҳамкорӣ 

кунад, инҳо заруранд: 

 • Ба кӯдак ҷаҳони ҳиссиёт ва таҷрибаи калонсолон ва ҳамсолонро дар 

ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ фаҳмонед; 

 • фароҳам овардани шароит барои муоширати кӯдак бо дигар кӯдакон 

боэътимод; 

 • Ташаккули хоҳиши дидан ва фаҳмидани ҳолати хурсандибахш, 

ғамгин, ором, эмотсионалӣ; 

 • Рафтор ва эҳсосоти иҷтимоии хашм, тарс ва кина 

 Таҳияи тарзи қобили қабул барои баёни худ (на тела додан ё задани 

кӯдаки дигар, на гирифтани бозича ва ғ.); 

 • инкишоф додани қобилияти истифодаи усулҳои муоширати аз 

ҷониби ҷомеа қабулшуда: бо чеҳраи кушод пешвоз гирифтан ва видоъ 

кардан, дархостҳо ва пешниҳодҳои худро боадабона баён кардан;  
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ташаккур барои кӯмак, меҳмоннавозӣ ва бозичаҳоят; ба дархости 

дӯстона хушмуомила посух диҳед; посухро оромона гӯш кунед;  норозигии 

худро бо оҳанге баён кунад, ки шарики ӯро хафа накунад. 

 Ҳангоми дуруст ба роҳ мондани кори педагогӣ, кӯдаки томактабӣ 

дорои нишондиҳандаҳои зерини рушди иҷтимоӣ дар синни панҷсолагӣ 

хоҳад буд: 

 • муносибатҳои инсониро мефаҳмад, муносибати хуб ва бади 

атрофиёнро ба ӯ ҳис мекунад ва дарк мекунад; тағиротро дар ҳолати 

эҳсосии волидон ва ҳамсолон огоҳ мекунад; таваҷҷӯҳ, ҳамдардӣ баён 

мекунад; 

 • «Ман мехостам!»  қодир аст хоҳиши мустақимро ба вазъ боздорад.  

Таҷрибаҳои ҳамдардӣ (ҳамдардӣ) ва ифодаи эҳсосотӣ (изҳори хурсандӣ, ғам 

ва дигар ҳолатҳо) танзимгари рафтор ва муоширати кӯдак мешаванд; 

 • Кӯдакон метавонанд дар ассотсиатсияҳои устувори бозӣ машғул 

шаванд, воситаҳои эҳсосии экспрессивии лафзӣ ва ғайрирабиро барои 

ифодаи шодмонӣ, лаззат, ғамгинӣ ва дигар ҳолатҳо дар муошират ва 

ҳамкорӣ истифода баранд. 

 Рушди нутқ дар кӯдакони аз 3 то 5-сола бояд эҳсосотӣ бошад.  

Намоишҳо, усулҳои бозӣ ва бозиҳои дидактикӣ бояд васеъ истифода 

шаванд. 

 Рушди муоширати шифоҳӣ.  Бисёр кӯдакон сӯҳбат мекунанд.  

Муошират ва малакаҳо берун аз синф инкишоф дода мешаванд.  Дар 

таҳсилоти томактабӣ кӯдакон дар амалҳои гуногун бо калонсолон 

(муаллимон, ҳамшираҳои шафқат, ёрдамчиёни мураббиён ва ғ.) Ҳамкорӣ 

мекунанд.  Дар раванди меҳнат – меҳнати хонагӣ, дастӣ ва кишоварзӣ, 

луғати кӯдакон бой мегардад, муайян ва фаъол карда мешавад.  Дар вақти 

фаъолияти бозӣ, мураббӣ фаъолияти мустақили нутқро инкишоф медиҳад.  

Луғат ва малакаи омӯзиши кӯдакон мустаҳкам ва фаъол карда мешаванд.  

Иштироки муаллим дар бозиҳо ба бой гардидани луғат ва тарбияи фарҳанги 

муоширати шифоҳӣ мусоидат мекунад. 

 Дар раванди ташкили бозиҳои сохтмонӣ, мураббӣ як гурӯҳи калони 

калимаҳоеро, ки барои кӯдакон душвор аст (муайян кардани сифат, миқдор, 

андоза ва ҷойгиршавии ашё дар фазо ва ғ.) Муайян ва фаъол мекунад. 

 Бозиҳои матнӣ, ҳаракаткунандаи мусиқӣ, бозиҳои драматизатсия ба 

ташаккули экспрессивии нутқи кӯдак, суръати дуруст, нафаскашӣ, диксияи 

хуб кӯмак мекунанд.  Дар бисёр бозиҳо кӯдакон матнҳои бадеиро 

мустақилона мешиносанд, ҳифз мекунанд ва истифода мебаранд. 

 Таҳлили дарс: Мураббӣ ба кӯдакон дар бораи навъи нави шабпарак – 

Баблети бахмалӣ таълим додааст.  Дар тренинг усули муқоиса ба кор бурда 

шуд (Я, як шапалаки оддӣ бо шапалаки махмалӣ муқоиса карда шуд).  Дарс 

бо пурсиш ва посух оғоз шуд.  Бо дониши нав ба итмом расид. 

Усулҳои таълим ва хусусиятҳои пешбарандаи ҳар яки онҳо дар курси 

«Педагогикаи умумӣ» муфассал омӯхта мешаванд.  Аз ин рӯ, барои эмин 
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доштани хонандагон аз такрор дар китоби дарсии мазкур танҳо ба усулҳои 

мантиқӣ ва роҳҳои истифодаи онҳо диққат дода шудааст, ки барои таъмини 

самаранокии таълими адабӣ дар муассисаҳои томактабӣ хидмат мекунанд.  

Таҳсилоти томактабӣ дар баробари усулҳои мантиқӣ-гуфтугӯӣ, эвристикӣ, 

таҳқиқот, муқоиса, индуктивӣ, дедуктивӣ, ки ба таҳкими маънавияти 

хонандагон дар дарсҳои рушди нутқ ва ошноӣ бо бадеӣ, «ҳамлаи зеҳнӣ», 

«6х6» хидмат мекунанд. Инчунин истифодаи самараноки усулҳои 

интерактивии даъватшаванда мувофиқи мақсад аст 

 Ташкили дурусти таълими адабии томактабӣ дар назар дорад, ки ин 

равандро на мураббӣ бо иштироки кӯдакон, балки худи хонандагон бо 

иштироки мураббӣ анҷом медиҳад.  Дар асоси ин усули муосири гуфтугӯ 

яке аз усулҳоест, ки барои таҳкими маънавияти донишҷӯ, васеъ кардани 

ҷаҳонбинии ӯ, аз худ кардани дониш, таъмин намудани тафаккури мантиқӣ 

ва мустақилона истифода мешавад.  Китоби А.Тоҷиев «Сӯҳбат дар дарсҳои 

адабиёт» хусусиятҳои ин усулро ба таври муфассал тасвир мекунад. 

 Хонандагоне, ки дар дарсҳои инкишофи нутқ ва бадеӣ иштирок 

мекунанд, ғояҳои худро муҳокима мекунанд ва омодагӣ мегиранд, ки назари 

худро бо калима баён кунанд.  Он кафолат медиҳад, ки фикр ба ҳадафи 

мушаххас ва мушаххас равона карда шавад.  Ҳангоми сӯҳбат, кӯдак бояд 

фикри худро баён кунад ва мусоҳибонашро ба дурустии он бовар кунонад.  

Яке аз талаботҳои усули гуфтугӯ омӯхтани кӯдак аст, ки дар матн барои 

исботи фикри худ далелҳо ёбад, мисолҳо оварад, ба эътироз одат кунад, 

изҳори ақидаҳои мухолиф кунад.  Ин усул бачаҳои хурдсолро барои гӯш 

кардани сӯҳбат, иштирок дар мубоҳиса, чуқуртар кардани дониши худ, 

васеъ намудани доираи шавқу рағбатҳо таълим медиҳад. 

 Сӯҳбатҳо оид ба таҳлили осори адабӣ дар барномаи «Қадами аввал» на 

танҳо кӯдакро таълим медиҳад ё таълим медиҳад, балки ӯро ба фаъолияти 

зеҳнӣ равона мекунад.  Сӯҳбатҳои дуруст ташкилшуда хотирот, мушоҳида, 

тасаввурот ва эҳсосотро такмил медиҳанд.  Дар сӯҳбати хуби 

муташаккилона, фардияти ҳар як кӯдак ошкор карда мешавад.  Дар чунин 

гуфтугӯҳои синфӣ, якчанд кӯдакон, баъзан тамоми гурӯҳ метавонанд дар 

бораи як масъала шарҳ диҳанд.  Дар ин раванд, мураббӣ фаъолияти ҳамаи 

хонандагонро назорат мекунад, гуфтугӯро ба ҳадаф равона мекунад ва ба ин 

васила барои кори мустақилонаи кӯдакон шароит фароҳам меорад. 

 Яке аз талаботи асосии усули гуфтугӯӣ, ки дар ташкили ҳадафи 

таълими адабӣ дар муассисаҳои томактабӣ истифода мешавад, иборат аз он 

аст, ки саволҳо аз ҷиҳати шакл ва мундариҷа гуногун мебошанд.  Таъсири 

дарозмуддати як чиз метавонад ба кӯдаки хурдсол таъсири бад расонад.  

Ҳангоми омода кардани саволҳо ба мусоҳиба, мураббӣ бояд ба назар гирад, 

ки таълимгиранда ҷанбаҳои мулоҳизакор, мустақилона фикр мекунад ва 

сатҳи рушди ҳамаи кӯдакони гурӯҳро аз мадди назар дур намекунад.  Ғайр 

аз ин, саволҳои барои мусоҳиба додашуда бояд барои кӯдак фаъолиятҳои 

гуногуни равониро фароҳам оранд.  Фикр кардан, ба ёд овардан, тасаввур 
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кардан ва ҷустуҷӯи посух ба саволҳо дар ташаккули шахсияти кӯдак муфид 

аст.  Байни саволҳои барои сӯҳбат эҷодшуда бояд робитаи қавии мантиқӣ 

бошад.  Бо ёрии саволҳо диққати худро ба он равона кардан ба мақсад 

мувофиқ аст, ки андешаҳои муаллиф бо мантиқи дар асар кашфкардаи кӯдак 

як маҷмӯаи мураккабро ташкил медиҳанд. 

 Ҳангоми гуфтугӯҳои кории бадеии томактабӣ, кӯдаки хурдсол танҳо 

дар сурате метавонад нуқтаи назари худро баён кунад, ки агар вай далелҳои 

асарро ба хубӣ донад.  Аммо аксар вақт, дар чунин ҳолатҳо, дониш ва 

далелҳо намерасанд.  Кӯдак метавонад бо ёрии мураббӣ асарро таҳлил 

кунад, хулосаи худро барорад.  Саволҳо ва вазифаҳое, ки ба таҳқиқи матни 

асар ҳавасманд мешаванд, низ бояд ба ин равона карда шаванд.  Саволи хуб 

муҳим, ҳамаҷониба, ҷолиб, мулоҳизакорӣ, ҷустуҷӯӣ, ҷустуҷӯӣ ва хаёлист.  

Беҳуда нест, ки Ҷалолуддини Румӣ гуфтааст: «Саволи хуб дониши ним аст.» 

 Таълим дар ҷаласаҳои омӯзишии MTT афзалият надорад.  Мумкин аст, 

ки ба кӯдакони хурдсол дониши андӯхта, қобилияти мустаҳкам кардани 

сифатҳои бадастомада, ифодаи муносибат, ифодаи ҳиссиёт бо сухан, 

асоснок кардани онҳо, мустақилона фикр кардан омӯхта шавад.  Пас аз 

саволи аввал, аз хоҳари боғча хоҳиш карда мешавад, ки табъи хонандагонро 

фаҳмад, сӯҳбатро ба самтҳои нав бардорад ва ҳис кунад, ки савол равшан 

аст.  Ин аст тарзи тартиб додани он барои сӯҳбататон. 

 Шарти дигари ташкили бомуваффақияти сӯҳбат оид ба таҳлили 

матнҳои бадеӣ дар раванди таълими адабии томактабӣ муносибати бодиққат 

ва эҳтиромона ба ҷавобҳои кӯдакон мебошад.  Табиист, ки мусоҳиб баъзан 

ошуфтаҳол ё норӯшан мешавад.  Ба тамоми гурӯҳ возеҳу равшан нақл 

кардан вазифаи омӯзгор нест.  Ин муносибати тамоман нодуруст ба таълими 

адабӣ мебошад.  Кӯдак бояд заҳмат кашад, ҷустуҷӯ кунад, калимаҳои 

мувофиқ ёбад ва онҳоро ифода кунад.  Ба вай аз ибтидо инро омӯхтан лозим 

аст.  Кӯмаки нодуруст барои баёни кӯдак барои изҳори ақидааш ӯро таълим 

медиҳад, ки фикр накунад.  Агар вай ба кӯмак ниёз дорад, саволҳои иловагӣ 

ба вай кӯмак мекунанд, ки фикри худро равшантар баён кунад. 

 Самаранокии муносибати мураббӣ ва таълимгиранда дар сӯҳбатҳои 

бадеӣ на танҳо ба дурустии савол, балки ба қобилияти мураббӣ оид ба 

идоракунии сӯҳбат бидуни гум кардани худ дар байни намудҳои гуногуни 

ҷавобҳо низ вобаста аст.  Дар сӯҳбатҳои хуб ташкилшуда, ҳамшираҳои 

шафқат ва кӯдакон ҳамсӯҳбати баробарҳуқуқ мешаванд, ки фикру ақидаи 

якдигарро мубодила мекунанд.  Мураббӣ набояд ҳамвории ҷавобҳои 

кӯдакро авлавият диҳад.  Ҳамчунин ҷавобҳои кӯдакро мунтазам ислоҳ ва 

илова кардани ӯ нодуруст аст.  Албатта, хулосаҳои кӯдак мисли хулосаҳои 

калонсолон дақиқ нестанд.  Ҳарчанд вай кунд, пашмӣ, лоғар ва пароканда 

бошад ҳам, барои амалияи таълими адабӣ аз олим ва маорифпарвар 

арзишмандтар аст.  Зеро кӯдак ҳеҷ касро такрор намекунад – муаллиф ё 

ҳамшира.  Ин фикри худи ӯ, хулосаи худи ӯст.  Вазифаи мураббӣ таъмини 
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мантиқ, фарҳанг ва дониш дар баёни кӯдак, ташаккули ҳисси масъулият 

барои гуфтаҳои дигарон мебошад. 

 Сӯҳбатҳои муосир, ки ба раванди коркарди асарҳои бадеӣ дар 

муассисаҳои томактабӣ оварда мерасонанд, дар бораи баланд фикр кардан, 

якҷоя дар бораи савол, эҳсоси баланд.  Кӯдакон на ҳамеша метавонанд 

ҳиссиёти худро бо сухан ифода кунанд.  Табиати ҳиссиёти воқеӣ чунин аст, 

ки онҳоро на ҳамеша бо сухан ифода кардан мумкин аст.  Ва баъзан 

калонсолон инро карда наметавонанд.  Эҷоди вазъ барои мубоҳиса яке аз 

шартҳои муҳими фаъол кардани кӯдакон дар раванди сӯҳбат мебошад. 

 Агар диққати мураббӣ ҳангоми сӯҳбат танҳо ба якчанд кӯдакон оид ба 

мундариҷаи матнҳои бадеӣ нигаронида шуда бошад, гуфтугӯи дастаӣ 

вайрон карда мешавад.  Кӯдакони боқимонда зуд «шунаванда» мешаванд.  

Дар гурӯҳ чунин тасаввуре вуҷуд дорад, ки танҳо бачаҳои «олӣ» метавонанд 

сӯҳбат кунанд.  Сӯҳбати воқеӣ бо ақидаи кӯдаки аввалине, ки ба савол ҷавоб 

медиҳад, маҳдуд намешавад, балки ба андешаҳои дигар кӯдакон таваҷҷӯҳ 

зоҳир мекунад ва сифати посухҳоро танҳо пас аз шунидани ҳама андешаҳои 

кӯдакон арзёбӣ мекунад.  Мақсади таълими адабиёти томактабӣ танҳо дар 

он сурат ба даст оварда мешавад, ки агар кӯдакон дар сӯҳбатҳо худро дар 

сатҳи ҳамсӯҳбати баробар ҳис кунанд.  Баробарӣ дар сӯҳбат, инчунин табиӣ, 

самимият, озодии он тарбиятгар аст.  Саволи умумӣ барои фаҳмидани 

нуқтаҳои муҳими матн баъзан якчанд саволҳои иловагии роҳнамо талаб 

мекунад.  Ба мураббӣ лозим аст, ки инро ба вазъ мутобиқ кунад ва саволҳои 

иловагии роҳнамо таҳия кунад. 

 Анҷоми суҳбат дар бораи таҳлили асарҳо маънои онро надорад, ки ин 

савол аз рӯзнома берун аст.  Баръакс, хотима ёфтани сӯҳбати хуб 

ташкилшуда бо мураббӣ саволҳои навро барои муҳокима дар гурӯҳ ба миён 

меорад.  Сӯҳбат аз сабаби қудрати табиии худ, ки ба муоширати самимонаи 

инсонӣ асос ёфтааст, муҳим аст. 

Истифодаи усули гуфтугӯӣ дар ташкили рушди нутқ ва ошноӣ бо бадеӣ 

дар муассисаҳои томактабӣ бояд сатҳи нисбатан баланди мустақилияти 

тафаккур ва омӯзиши кӯдакро таъмин кунад.  Дар ин усул вазифаи омӯзгор 

иборат аз он аст, ки саволҳо ва супоришҳоеро ба вуҷуд орад, ки маълумоти 

омӯхташударо ба хотир оранд, ба як мақсади муайян хидмат кунанд ва 

ҳамзамон ҷолиб бошанд, донишро ба вазъияти нав мутобиқ кунанд ва онро 

коркард кунанд, хулосаҳоро ташвиқ кунанд ва хулосаҳоро асоснок кунанд.  

Фаъолияти таълимгиранда таҳлили вазъ, сабти саволҳое мебошад, ки 

маълумоти омӯхташударо ба хотир меоранд, посух ба онҳо, посух додан, 

хулосаҳои нимустақил ва мустақил ва асоснок кардани андешаҳои онҳоро 

дар бар мегиранд. 

Усули гуфтугӯӣ, ки ҳангоми омӯзиши матнҳои бадеӣ, ки дар барномаи 

«Қадами аввал» тавсия шудааст, истифода мешавад, на танҳо дастаи 

хонандагони мураббӣ, балки ҳамкории интерактивии кӯдаконро низ дар бар 

мегирад.  Моҳияти ин усул қобилияти хоҳари боғча дар роҳбарии маводи 
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таълимӣ, ба тарзи ҷолиб табдил додани ақидаҳое мебошад, ки метавонанд 

ба кӯдак изи мусбӣ гузоранд, ба савол ё супориш, роҳҳои ёфтани шогирдон 

барои ёфтани ҷавоб, дониш ва сифатҳои маънавӣ, хулоса, бозёфт кардани 

қонунҳо ва қоидаҳо аз ҷониби онҳо, ҷалби хонандагон ба лаззати 

офариниш. 

Усули эвристикӣ усули дигаре мебошад, ки барои поксозии маънавиёти 

кӯдак дар таълими адабии системаи таҳсилоти томактабӣ хидмат мекунад.  

Номи ин усул аз калимаи юнонии «heurisco» гирифта шудааст, ки маънояш 

ҷустуҷӯ, дарёфт ва ба раванди тафаккури самарабахши эҷодӣ, қобилияти 

кӯдакон дар бораи мустақилона кашф кардани воқеиятҳои ҳаёт ва санъат 

мебошад.  Усули эвристикӣ, ки барои таъмини рушди маънавии кӯдакони 

хурдсол истифода мешавад, усули таълим додани кӯдакон бо роҳи 

пурсидан, тафтиш, ҳал ва саволҳо мебошад.  Ҳангоми истифодаи усули 

эвристикӣ дар инкишофи нутқ ва хониши бадей, мураббӣ метавонад 

системаи маводи таълимиеро, ки дар усули гуфтугӯ истифода мешавад, 

пурра татбиқ кунад.  Танҳо мундариҷаи он бо саволҳое, ки ба дониш ва 

кашфиёти иловагӣ нигаронида шудаанд, пур карда мешавад. 

 Усули эвристикӣ талаб мекунад, ки ҳамаи усулҳои усули гуфтугӯ 

якҷоя истифода шаванд.  Саволҳо ва супоришҳое, ки ба ин усул оварда 

мерасонанд, иғвоангезанд.  Вақте ки чунин системаи гуфтугӯ барои назорат 

кардани раванд, ҷавоб додан ба саволҳо, гирифтани маълумот, супоридани 

супоришҳо, хулосабарорӣ ва муқоисаи хулосаҳо ба роҳ монда шудааст, 

кӯдакон қобилияти мустақилона фикр кардан ва аз худ кардани донишро 

инкишоф медиҳанд.  Хонандагон муқоиса мекунанд, таҳлил мекунанд, 

далелҳо пешниҳод мекунанд, умумиятҳои мушаххас медиҳанд, тахминҳо 

мекунанд, маводи зарурӣ ҷамъ меоранд, хулоса мебароранд, фаъолияти 

худро ба нақша мегиранд.  Ин бачаҳоро дар омӯзиш фаъолтар мекунад.  Дар 

ин раванд, вазифаи ягонаи кӯдакон иҷро кардани супоришҳо ва посух додан 

ба саволҳои ҳамшираи боғча мебошад.  Шартҳои дар боло овардашудаи 

усули эвристиро мураббӣ риоя мекунад. 

 Барои ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда бо истифода аз усули 

эвристикӣ дар таълими адабии МТТ мураббӣ: 

 Саволҳо ва супоришҳое диҳед, ки аз донишҷӯён огоҳ бошанд; 

 Барои омӯзиши муқоисавӣ мавод пешниҳод кунед; 

 Пиндоштҳоеро таҳия кунед, ки ба сӯи мақсад мерасанд; 

 Гузаронидани таҷрибаҳое, ки онҳоро тасдиқ мекунанд; 

 Диққат додан ба таҳлили дидактикии асри бадеӣ; 

 Саволҳо ё супоришҳои мушкилӣ диҳед; 

 Бо ёрии саволҳо ва супоришҳо ҳолатҳои мушкилӣ эҷод мекунад. 

 Фаъолияти донишҷӯён дар ин усул ба истифодаи дониш дар вазъият, 

муқоиса, таблиғ ва асоснокии фарзияҳо, мушоҳида, тасдиқи фарзияҳо, 

таҳлили таҷрибавӣ, истифодаи дониш дар ҳолатҳои тағйирёбанда, далелҳо, 

ҷамъбасткунӣ асос ёфтааст.  гузаронидани таҳқиқоти мустақили қазия, 
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ҳалли мушкилот ва ғайра.  Ин талаботро мураббӣ ташкил мекунад ва дар 

фаъолияти кӯдакон риоя карда мешавад. 

 Инчунин хуб аст, ки дар фаъолияти эвристикӣ ба кӯдакон саволҳо, 

супоришҳо ва дастурҳо диҳед.  Иҷрои чунин саволҳо ва супоришҳо пешакӣ 

ба ин марҳила ислоҳ карда мешаванд ё ҳангоми ҳалли он баланд бардошта 

мешаванд.  Усули эвристикӣ, ки дар таълими адабиёти томактабӣ истифода 

мешавад, нишонаҳои аввалини малакаҳо, аз қабили тафаккури мустақилона, 

муҳокима ва хулосабарорӣ мебошад. 

 Усули таҳқиқот, ки самаранокии таълими адабиёти томактабиро 

таъмин мекунад, инчунин ҳалли масъалаҳои бадеӣ ва ҳаётан муҳимро дар 

бар мегирад, ки дар раванди таълим то андозае мушкил мебошанд.  Ин усул 

барои мустақилона ташкил намудани роҳҳои самараноки таҳқиқотии 

таълим дар гурӯҳҳои томактабии марҳилаи болоии боғча истифода 

мешавад.  Дар ин кор, шунавандагон шакли ибтидоии амалиро иҷро 

мекунанд, ба монанди ҷамъоварӣ ва таҳлили далелҳо, ба система 

даровардан, ҷамъбаст ва хулосаҳои қатъӣ.  Усули тадқиқот аз усули 

эвристикӣ бо он фарқ мекунад, ки «кашфиёт» -ро худи кӯдакон дар раванди 

кори амалӣ пас аз таҳлили маводи қаблан ҷудошуда ва ҷамъбасти маводи 

воқеӣ анҷом медиҳанд.  Дар ин ҳолат, маҷмӯи пурраи чорабиниҳои 

таълимиро донишҷӯён таҳти роҳбарии як мураббӣ анҷом медиҳанд.  

Шогирдон аз ҷамъоварии иттилоот, таҳлили он ва дар амал татбиқ 

намудани донишҳои нав, таҳти роҳбарии омӯзгор ҳама корро мустақилона 

анҷом медиҳанд. 

 Ҷамъоварии маводи бадеӣ ё воқеӣ аз ҷониби донишҷӯёни гурӯҳи 

томактабӣ қисми муҳими усули таҳқиқот мебошад.  Озмоиши мустақилона 

таваҷҷӯҳи кӯдакро ба таълим меафзояд.  Сатҳи душворӣ бо он кам 

намешавад, ки мураббӣ кашфи далелҳоро ба шогирдон вогузор мекунад, 

онҳоро муқоиса мекунад, ба низом меорад, умумӣ мекунад. Муҳим он аст, 

ки кӯдакон усули таҳқиқотро ба анҷом расонанд.  Агар онҳо дар ягон 

марҳилаи иҷрои вазифа ноком шаванд, вазифа тадқиқоти худро гум 

мекунад. 

 Усули таҳқиқотро вақте истифода бурдан мумкин аст, ки сатҳи рушди 

олимони хурд ба дараҷае расад, ки мустақилона тадқиқот гузаронанд, яъне 

вақте ки онҳо ба марҳилаи томактабӣ гузаранд.  Дар ин ҳолат, маводи 

омӯзишӣ бояд ба тариқи эвристикӣ сохта шавад.  Ҳамин чиз ба саволҳо, 

дастурҳо ва супоришҳо дахл дорад.  Ҳангоми истифодаи усули таҳқиқот, 

саволҳо дар охири марҳила пас аз ҳалли аксари донишҷӯён гузошта 

мешаванд.  Ин усули барои донишомӯзони қавӣ пешбинишуда ва усули 

худтанзимкунӣ ва санҷиш дар ҳалли мушкилот мебошад.  Ба кӯдакони 

нисбатан ақибмонда дар сатҳи худ супориш дода мешавад.  Супоришҳо 

мувофиқи қобилиятҳои инфиродии ҳар як кӯдак тақсим карда мешаванд.  

Усули тадқиқотро на танҳо барои омӯзиши асари нав, балки барои таҳкими 

он ва таҳлили дидактикӣ низ истифода бурдан мумкин аст. 
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Барои муайян кардани нерӯи эҷодии кӯдакони томактабӣ, муайян 

кардани усулҳои асосии таълим вобаста ба сатҳи азхудкунии матни дар 

таҳлили дидактикӣ ҷалбшуда зарур аст.  Ҳангоми истифодаи усулҳои 

тадқиқотӣ дар рушди нутқ ва ошноӣ бо бадеӣ аз усулҳое, аз қабили таҳлил, 

муайян, муқоиса, омезиш, фарзия, исбот, банақшагирӣ, ки дар раванди 

азхудкунии дониш истифода мешаванд, истифода баред.  Расида метавонад.  

Усули муайян кардани таносуби таҳлил ва сабабу натиҷа дар марҳилаҳои 

аввали таълими адабӣ низ муҳим аст.  Хусусан дар раванди эҷодӣ, 

фаъолияти таҳлилӣ ва синтези кӯдаконе, ки ҳангоми гузариш аз ҷаҳолат ба 

маърифат мушкилот доранд, бояд ҳолати рӯҳии онҳоро ба назар гиранд. 

 Усули таълими муқоисавӣ инчунин дар таъмини солимии маънавии 

донишҷӯён дар марҳилаҳои аввали таълими адабӣ, ба онҳо омӯхтани сирри 

дастрасӣ ба моҳияти олам ва сифатҳои инсонӣ хеле муфид аст.  Ин усул 

ҳангоми ба даст овардани дониш ва мафҳумҳои нав васеъ истифода 

мешавад.  Усули муқоисаи донишҳои нав ва сифатҳои ахлоқӣ бо онҳое, ки 

қаблан дар таълими адабии томактабӣ ба даст омада буданд, дар навбати 

худ, шакли омӯзиши мустақили мафҳумҳои нав мебошад. Асоси усули 

муқоиса он аст, ки кӯдакон бидуни дарки худ кӯшиш мекунанд, ки бо 

ақидаҳои мантиқии худ дар бораи далелҳо ва далелҳои ҳамсолони худ 

мухолифат кунанд. 

 Барои мураббӣ интихоби маводи таълимӣ барои исботи мавзӯъ бо 

муқоиса ва азхуд кардани кӯдакон нисбатан душвор аст.  Ин усулро на 

ҳамеша дар ҳолатҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст.  Муқоисаи 

мавзӯъҳои душвор аз кӯдаке, ки дар дарёфти дониш душворӣ надорад, 

кӯшиши зиёди зеҳнӣ талаб мекунад.  Ҳангоми истифодаи ин усул дар 

адабиёти томактабӣ ба мураббӣ лозим меояд, ки саволҳо ва супоришҳое 

тартиб диҳад, ки талабагон исботи фикри худро бо муқоисаи зиддиятҳои 

дар матн мавҷудбуда талаб кунанд.  Мураббӣ чунин савол ё масъаларо 

медиҳад, тахминҳо баён мекунад ва дуруст будани яке аз онҳоро дар 

ихтилофи афкор исбот мекунад. 

 Марҳилаи якуми таълими адабӣ усулҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ 

мебошад, ки метавонанд барои ба даст овардани натиҷаҳои чашмдошт дар 

системаи таҳсилоти томактабӣ истифода шаванд.  Дар ташкили мақсадноки 

дарсҳои матни бадеӣ усулҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ низ нақши муҳим 

доранд.  Солҳои охир таваҷҷӯҳ ба омӯзиши дедуктивӣ афзуда истодааст.  

Аммо муваффақият дар таълим бидуни ташаккули усулҳои индуктивии 

тафаккур ғайриимкон аст.  Истифодаи усулҳои индуктивӣ ё дедуктивӣ 

барои фарқ кардани мантиқи омӯхташаванда, яъне дар гузариш аз ҷумла ба 

умумӣ ё аз умумӣ ба хос муҳим аст. 

Ю.  Вақте ки Бабанский усули индуктивиро истифода мебарад, 

муаллим ва донишҷӯ, дар ҳолати мо, нишон медиҳанд, ки барои фаъолияти 

омӯзгор ду вариант мавҷуд аст: дар варианти аввал, мураббӣ аввал далелҳо 

оварда, таҷриба, маводи намоишӣ нишон медиҳад, супоришҳоро ба тартиб 
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меорад, тадриҷан ба таърифи мафҳумҳо, азхудкунии қонунҳо ва ба таври 

куллӣ табдил ёфтани ғояҳо оварда мерасонад.  Кӯдакон далелҳои 

мушаххасро меомӯзанд ва сипас хулосаҳои характери омӯзиширо кашида 

мегиранд.  Дар варианти дуввум, мураббӣ донишҷӯёнро дар назди 

масъалаҳои мушкилӣ қарор медиҳад, ки аз фард ба ҳолати умумӣ мебароянд 

ва ба хулосаҳои умумӣ оварда мерасонанд. 

 Дар таълими адабии имрӯза, варианти якуми усули индуктивӣ самараи 

дилхоҳ намедиҳад, ба шарте ки он боиси ташвиқи фаъолияти озод бо 

мақсади таъмини камолоти маънавии шахс, новобаста аз марҳилаи таълим 

гардад.  Варианти дуюм, яъне барои ҳамшира додани саволҳои мушкилоте, 

ки ба хулосаҳои умумӣ, мушаххас меоранд ва барои донишҷӯён 

мустақилона дар бораи далелҳо фикр кардан, хулоса баровардан ва 

ҷамъбаст кардан муфидтар аст. 

 Камбудии усули индуктивӣ дар он аст, ки барои азхуд кардани мавзӯи 

нав вақти бештар лозим аст.  Ин усул барои рушди тафаккури абстрактии 

кӯдак мусоидат мекунад.  Дар марҳилаҳои аввали таълими адабӣ истифодаи 

усули индуктивӣ барои табобати маънавии кӯдак ва тадриҷан бо афзоиши 

гурӯҳҳо ба дедуктивӣ гузаштан мувофиқи мақсад аст.  Зеро гурӯҳҳои хурд 

ҷанбаҳои мушаххаси ашё, рӯйдодҳо ва донишро меомӯзанд. 

 Мавзӯҳои марбут ба ҳайвоноти хонагӣ, паррандаҳо ва моҳиён, ки дар 

барномаи Қадами якуми системаи таҳсилоти томактабӣ тавсия шудаанд, 

метавонанд бо истифода аз усули индуктивӣ фаро гирифта шаванд.  

Масалан, ба ҳайвоноти хонагӣ барои шинос кардани ҳайвоноти хонагӣ 

маълумоти тайёр дода намешавад ва мавзӯъҳо ва маъхазҳо ҳамчун вазифаи 

хонагӣ дода мешаванд.  Дар давоми дарс расмҳои ҳайвоноти сершумор дар 

тахта гузошта мешаванд.  Сипас аз шогирдон дар асоси чизҳои омӯхтаашон, 

хусусиятҳои инфиродии ҳар як ҳайвон пурсида мешавад: «Хусусиятҳои асп 

чист?»  савол талаб мекунад, ки кӯдакон бигӯянд, ки дар бораи асп чӣ 

медонанд.  Маълум аст, ки аз шири модиён қум месозад, наълҳоро барои 

найза, гӯшти онро кофта, аспҳоро зин мекунанд, аспҳоро дар варзиш, буз, 

ҷанг ва ғайра истифода мебаранд.  Кӯдакон он чизеро, ки аз инҳо медонанд, 

номбар мекунанд.  «Шумо дар бораи хусусиятҳои беназири хар чӣ 

медонед?»  савол кӯдакро ба он равона мекунад, ки ба акси хар дар даст 

нигоҳ кунад, чизҳои дар ин бора шунидаашро ба ёд орад ва нақл кунад.  

Вақте ки чунин хусусиятҳои фардии ҳамаи ҳайвоноти хонагии дигар аз 

ҷониби кӯдакон пурра ошкор карда мешаванд, аз онҳо ҷиҳатҳои барои 

ҳамаи онҳо маъмул пурсида мешаванд. 

 

 Мурғони хурдсол медонанд, ки ҳайвоноти хонагӣ ҳама ба одам хидмат 

мекунанд, ҳама зинда таваллуд мешаванд, ҳама аз ҷониби одамон сер 

мешаванд, ҳама аз алаф сер мешаванд, ҳама чор пой доранд, ҳама соя 

доранд ва ғайра.  Онҳо ҳисоб мекунанд.  Дар ин раванд дониш ва хотира 

якҷоя кор мекунанд.  Кӯдакон аз мураббӣ дониш намегиранд, онҳо дониши 
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худро нишон медиҳанд.  Он чизе ки онҳо намедонанд, онҳо аз дӯстон ва 

ҳамшираҳои худ меомӯзанд. 

 Ҳангоми истифодаи усули дедуктивии таълим бо мақсади ташкили 

самарабахши дарсҳои таҳсилоти томактабӣ, фаъолияти мураббӣ ва 

тарбиягирандагон чунин аст: мураббӣ аввал ҷанбаи умумии қоида, қонун ё 

чизро тадриҷан мепурсад ба тарафи хусусӣ ҳаракат мекунад, пас якҷоя ба 

ҳалли як мушаххас шурӯъ мекунад.  Таҳти роҳбарии ҳамшираҳо, кӯдакон 

аввал вазъи умумиро меомӯзанд ва сипас хусусиятҳои аз онҳо ҳосилшударо 

меомӯзанд. 

 Ҳангоми истифодаи усули дедуктивӣ дар адабиёти томактабӣ барои 

мураббӣ роҳнамоӣ ва роҳнамоӣ ба кӯдакон мувофиқтар аст.  Бо ин роҳ, 

кӯдакон метавонанд умумиро аз мушаххас фарқ кунанд, фарқ кунанд, 

асоснок кунанд ва хулоса бароранд. 

 Усули дедуктивӣ ба шумо имкон медиҳад, ки маводи таълимиро 

нисбатан зудтар интиқол диҳед.  Донишҷӯёнро ба зуд фикр карданро 

меомӯзонад.  Омезиши усулҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ, вобаста ба шароит, 

дар раванди таълими адабии томактабӣ низ хеле муассир аст.  Дар як дарс, 

раванди муайян кардани мушаххасоти як масъала ва гузаштан ба умумӣ, 

сипас ҷудошавии умумӣ аз рӯи мушкилоти дигар ва сипас гузаштан ба 

ҷузъиёти мушаххас, инчунин тасаввуроти кӯдаконро равшантар мекунад ва 

хулосаҳои онҳоро мустаҳкам мекунад.  Дастгирӣ менамояд. 

Усулҳое, ки имрӯзҳо дар педагогикаи миллӣ ба таври васеъ истифода 

мешаванд, барои ноил шудан ба натиҷаҳои баланд дар муддати кӯтоҳ 

бидуни харҷи зиёди фикрӣ ва ҷисмонӣ барои кӯдак ва мураббӣ равона 

шудаанд.  Дар муддати кӯтоҳ ба кӯдак расонидани дониши зарурӣ, 

ташаккул додани малака ва малакаҳо дар фаъолияти муайян, инчунин 

назорат ва арзёбии дониш, малака ва малакаҳо аз мураббӣ маҳорати баланди 

педагогиро талаб мекунад.  Баъзе аз усулҳое, ки имрӯз дар як қатор 

кишварҳои пешрафта истифода мешаванд, аз қабили «Штурми мағзӣ», 

«6х6х6», «Кластер», «Дарахти қарор», инчунин метавонанд дар таҳлили 

дидактикии матнҳои бадеӣ дар раванди таълими адабии томактабӣ 

истифода шаванд.  Дарвоқеъ, ин усулҳо аз усулҳои мантиқӣ дар таълим 

фарқи калоне надоранд.  Дар маркази он ҳама унсурҳои усули мушкилот 

қарор доранд. 

 Масалан, ҳадафи усули «Мағзи ҳамла» баланд бардоштани фаъолияти 

хонандагон дар синф, ташвиқи онҳо ба озодона, мустақилона фикр кардан, 

ҳамаро аз тафаккури якхела наҷот додан, оид ба мавзӯи муайян 

андешаҳояшон гуногунро ҷамъ овардан ва муносибати эҷодӣ ба масъала 

мебошад. Вақте ки ин усул дар адабиёти томактабӣ истифода мешавад, 

кӯдакон бо саволҳо ё супоришҳои таъҷилӣ, ғайричашмдошт аз беэътиноӣ ва 

мувозинат бароварда мешаванд ва онҳо бо табъи ғамангез ба мушкилоти 

бадеӣ, супориш «ҳамла» мекунанд.  Ҳар як кӯдак ҳалли Я-ро дар сатҳи 

дониш, қобилият, истеъдод, ҷаҳонбинӣ ва имкониятҳои худ оғоз мекунад.  
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Кӯдакони томактабӣ то ҳадди имкон аз рӯи масъалаҳои мушаххас инъикос 

мекунанд.  Ҳангоми истифодаи ин усул аз мураббӣ талаб карда мешавад, ки 

фикру мулоҳизаҳои ҳар як кӯдаки дар ин масъала коркардаро ба қайд гирад, 

озодии ҳар як иштирокчиро таъмин кунад, андешаҳои баёншударо асоснок 

кунад ва муҳокимаро то пурра шудани идеяҳо идома диҳад.  Баҳо додан, 

танқид кардан ва ё хандидан ба андешаҳои изҳоркардаи кӯдакон манъ аст. 

 Штурми мағзӣ усули васеъ истифодашавандаи ҳалли масъалаҳои 

таълимӣ мебошад.  Он мақсад дорад, ки аз тахайюл, дониш ва имкониятҳои 

иштирокчиён самаранок истифода барад.  Ин усул ба шумо имкон медиҳад, 

ки шумораи зиёди ҳалли ҳама гуна мушкилоти дар назди кӯдак 

гузошташударо ёбед.  Дар мавриди истифодаи «ҳамлаи зеҳнӣ» барои 

ташкили самараноки таълими адабии томактабӣ қоидаҳои зерин татбиқ 

карда мешаванд: 

 Ба ҳар як кӯдак иҷозат дода мешавад, ки дар як масъала андешаҳои 

хеле мухталиф дошта бошанд.  Агар кӯдакон ғояҳои ғайричашмдоштро 

пешниҳод накунанд, иштирокчиён бояд ҳамдигарро такрор кунанд. 

 Шумораи ғояҳо ва афкор ташвиқ карда мешавад.  Тавре ки шумо 

медонед, миқдор одатан бо сифат меафзояд.  Ба иштирокчиён бояд 

имконият дода шавад, ки тасаввуроти худро озод кунанд.  Ин озодӣ 

метавонад боиси ғояҳои беназир ва тавоно гардад. 

 Ҳар як кӯдак метавонад ба ғояи дигарон такя кунад ва онҳоро тағир 

диҳад.  Зеро фикр аз фикр сарчашма мегирад.  Тағири ғояҳои қаблан 

пешниҳодшуда аксар вақт ғояҳои қавитар ва беҳтарро нисбат ба ғояи аслӣ 

ба бор меорад. 

 Ҳангоми истифодаи ин усул баҳогузорӣ манъ аст.  Агар идеяҳо дар 

ҷараёни арзёбӣ карда шаванд, иштирокчиён эҳтимолан ғояҳои худро ҳимоя 

мекунанд ва аз идеяҳои нав канорагирӣ мекунанд. 

 Раванди истифодаи усули «ҳамлаи зеҳнӣ» дар адабиёти томактабӣ дар 

марҳилаҳои зерин сурат мегирад: 

 Тарбиягирандагон ба тартиби ройгон ҷойгир карда мешаванд; 

Барои навиштани фикрҳояшон тахтаи тахта ё ҷадвали корӣ омода карда 

шудааст; 

 Мушкилоти ҳалшаванда муайян карда шудааст; 

 

 Раванди кор муайян карда мешавад: а) идеяҳо баҳо дода намешаванд; $ 

B) озодии пурраи фикр; в) барои шумораи зиёди ғояҳо талош мекунад; ж) 

фаъолияти кӯдакон дар асоси даъватҳо ба монанди «омӯхтан», «омӯхтан», 

«ба идеяҳо такя кардан», «илова кардан», «васеъ кардан», «тағир додан» 

ташкил карда мешавад; 

 Алоқа оид ба мушкилот пурсида ва сабт карда мешавад; 

 Хандидан, киноя ва киноя манъ аст; 

 Вақте ки варақҳо пур аз ғоя ва андешаанд, дар ҷои намоён овезон 

мешаванд; 
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 Кор то тамом шудани идеяҳо идома хоҳад ёфт; 

 Пас ғояҳои нав, қавӣ, асоснок ва асил аз ҷониби мураббӣ ташвиқ ва 

баҳо дода мешаванд. 

 Ин намуди кор донишҷӯёнро аз бетафовутии эҳсосӣ берун оварда, 

онҳоро маҷбур мекунад, ки худашон фикр кунанд, муносибати худро баён 

кунанд.  Инчунин дуруст аст, ки на ҳама кӯдакони гурӯҳ бояд ба ҳама 

саволҳои дар ин усул истифодашуда ҷавоб гӯянд.  Кӯдакони зирак, 

боандеша ҷавоб медиҳанд ва дигарон дар бораи онҳо фикр мекунанд ва 

ҳатто агар посух надиҳанд ҳам, онҳо аз бетафовутии зеҳнӣ берун меоянд, ки 

ин як рӯйдоди бузурге барои таълими адабии томактабӣ мебошад. 

 Усули дигаре, ки дар адабиёти томактабӣ метавонад истифода шавад, 

усули 6х6 мебошад.  Истифодаи ин усул дар таҳлили осори бадеии ба 

нақшаи гурӯҳҳои томактабӣ воридшуда аз мураббӣ маҳорат ва зиракии 

педагогӣ, қобилияти ташаккул додани гурӯҳҳоро талаб мекунад.  Ҳангоми 

истифодаи ин усул, кӯдакони гурӯҳ ба зергурӯҳҳои баробар тақсим карда 

мешаванд.  Ҳамшираи шафқат метавонад ба гурӯҳҳо дар сурати хоҳиши 

онҳо номҳои мушаххас диҳад.  Мавзӯъ эълон карда мешавад ва вақти 

мушаххас таъин карда мешавад.  Кӯдакон дар бораи мавзӯъ сӯҳбат 

мекунанд ва муносибати худро баён мекунанд.  Пас аз анҷоми вақти барои 

мавзӯъ ҷудошуда, роҳбар аъзои гурӯҳҳоро иваз мекунад.  Гурӯҳи нав аз 

гурӯҳи қаблӣ як намоянда хоҳад дошт, ки хулосаҳои гурӯҳи худро дар 

мавзӯъ ба гурӯҳи нав пешниҳод мекунанд.  Аъзоёни гурӯҳи нав ғоя ва 

хулосаҳои гурӯҳи қаблиро меомӯзанд ва муносибати худро ба он баён 

мекунанд.  Ҳамин тавр, кӯдакон дар муддати кӯтоҳ андешаҳои худро оид ба 

мавзӯъ баён мекунанд ва ин ғояҳоро онҳо таҳлил мекунанд.  Дар таълими 

адабиёти томактабӣ пурра риоя кардани қоидаҳои ин усул хеле мушкилтар 

аст.  Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки онро вобаста ба вазъ ба тарзи 

муайян истифода баред. 

 Ҳангоми ташкили гурӯҳҳои хурди кӯдакони томактабӣ қоидаҳои зерин 

татбиқ карда мешаванд: 1. Гурӯҳҳоро мураббӣ муайян мекунад.  2. Кӯдак ва 

аъзои даста, ки метавонанд гурӯҳро роҳбарӣ кунанд, пешакӣ ба таври возеҳ 

муайян карда шуданд.  3. Дар ҳар гурӯҳ кӯшиш кунед, ки ба қадри имкон ба 

кӯдакони оқил ва қобилиятнок ва инчунин ба онҳое, ки камтар қабул 

доранд, тақсим кунед.  Гурӯҳҳо бо аъзоёни мувофиқ пур карда шуда, 

вазифаҳо таъин карда мешаванд.  4. Роҳбари гурӯҳ ва аъзоёни он вазифаҳои 

худро фаҳмонда медиҳанд.  5. Ҳар як гурӯҳ бояд дар давра нишинад, ҳар як 

аъзои гурӯҳ ба якдигар нигарад.  6. Дар раванди кор ба фаъолият ва ғояҳои 

ҳар гурӯҳ диққат дода мешавад.  Ғояҳои хуб ташвиқ карда мешаванд. 

 Пеш аз таъсиси чунин гурӯҳҳо, боварӣ ҳосил кунед, ки кӯдакон дониш 

ва малакаи иҷрои вазифаро доранд;  ба аъзоёни гурӯҳ роҳнамоии возеҳ 

диҳед;  ҷудо кардани вақти кофӣ барои иҷрои вазифа;  омода бошед, ки 

гурӯҳе, ки кори худро пеш аз мӯҳлат ба анҷом расонидааст, бо ҷои кор 

таъмин карда шавад;  ҳангоми мураккаб шудани масъала шумораи аъзоёни 
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гурӯҳро зиёд кунед;  омодагӣ ба таъсири раванди арзёбӣ ва мукофотонидан 

ба аъзои гурӯҳ;  мукофотонидани гурӯҳҳои қавӣ;  чӣ гуна пешниҳод 

кардани натиҷаҳои кори иҷрошуда;  озодии ҷомеа бояд иҷозат дода шавад. 

 Ҳангоми истифодаи ин усул дар ташкили таълими адабии томактабӣ 

истифодаи чунин гурӯҳи омехтаи кӯдакон камбудиҳо низ доранд.  Маълум 

аст, ки дар гурӯҳҳои омехта кӯдакони қавитар мавҷуданд.  Кӯдакони 

мӯътадил ва сустандеша одатан дар пеши худ «хомӯшӣ» мекунанд.  Зеро 

вақт танг аст.  Ин маънои онро дорад, ки на ҳама кӯдакон метавонанд дар 

раванди ҳалли мушкилот фаъолона ширкат варзанд. 

 Аз ин рӯ, имкон дорад, ки кӯдакони зудандеш, зудкорро, ки ин намуди 

кор ба онҳо писанд аст, бачаҳои хуб, кӯдакони мӯътадил ва сустандешаро 

гурӯҳбандӣ кунед ва ба ҳар гурӯҳ дар доираи имкониятҳояш супориш 

диҳед.  Маълум аст, ки кӯдакон одамони ба худашон шабеҳ ва сатҳи 

маълумотро ҷалб карда, дар маҳфилҳои худ «кушода» мешаванд.  Ин 

кашфиёт ба онҳо кӯмак мекунад, ки сифатҳои шахсиро инкишоф диҳанд.  

Ҳангоми баҳодиҳии дониши гурӯҳӣ ба сатҳи душвориҳои супориш диққат 

дода мешавад.  Вақти барои ҳама ҷудошуда як аст, аммо сатҳи супоришҳо 

гуногун аст.  Гап дар он аст, ки ҳамаи кӯдакон супоришро дар муддати 

муқарраршуда бомуваффақият иҷро мекунанд ва аз пирӯзӣ шоданд.  Он 

манбаи камолоти маънавӣ мебошад. 

 Дар таълими адабии томактабӣ таҳлили дидактикии асарҳои бадеӣ бо 

истифода аз усулҳои гуногун, саволҳое мавҷуданд, ки тасаввуроти 

кӯдаконро бармеангезанд, тафаккури мантиқиро ташвиқ мекунанд ва ба 

онҳо барои ифодаи фикру хулосаҳои худ кумак мекунанд.  Новобаста аз он 

ки онҳо шакли мушкилот, вазифаеро, ки ҳамкориро ташвиқ мекунад ё 

диққат ба кори инфиродӣ мегиранд, муҳим аст, ки некӯаҳволии рӯҳии 

кӯдак, озодии равонӣ ва мустақилияти фикр дар маркази ҳама чиз бошад. 

 Далели эҳсосотии кӯдакон маънои онро надорад, ки ақл хомӯш аст.  

Мураббӣ набояд ба ғайрифаъол шудани тафаккури донишҷӯ роҳ диҳад.  

Асари бадеиро бидуни таҳлил, бидуни дарки моҳияти он, бе тафаккур аз худ 

кардан ғайриимкон аст.  Маҳз дар чунин вазъият раванди мустақилияти 

тафаккури кӯдак, васеъии ҷаҳонбинии ӯ, мустақилона аз худ кардани дониш 

дар ҳамкории ақл ва эҳсосот сурат мегирад.  Дар вақти кори мустақилона 

тафаккури мантиқӣ ва маҷозӣ низ рушд мекунад.  Ҳам усулҳои мантиқӣ ва 

ҳам интерактивии таълим ба ҳадафи ташаккули тафаккури озоди 

донишҷӯён, равона кардани онҳо ба фаъолияти мустақилона ва ҳамзамон 

дар роҳи такомули маънавӣ хидмат мекунанд. 
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Мавзуъ: Методҳои рушди нутқи кудакони томактабии калонсол 

  Накша: 

1.  Маданияти нутқ ва воситаҳои аёнии забон 

2. Маданияти нутқ ва услубҳои нутқ 

3. Усулҳо ва роҳҳои азхудкунии фарҳанги нутк. 

Омодасозии нутқ. Техникаи нутқ 

1. Моҳияти мафҳуми фарҳанги нутқ, ҳадафи он -муайян кардани 

вазифаҳо, байни фарҳанги сухан ва илми методология муайян кардани 

муносибатҳо бениҳоят муҳим аст. Дар ин ҳолат дар кори мавҷуда 

андешаҳои зерин изҳор карда мешаванд: 

1. Маданияти нутқ худи услуб аст. 

2. Маданияти нутқ методологияи амалист. 

3. Маданияти нутқ ва методология соҳаҳои бо ҳам алоқаманд 

мебошанд. 

4. Маданияти нутқ ва методологияи ба ҳам алоқаманди зич доранд, 

аммо ҳар кадоме беназир аст падидаи забонӣ ва соҳаҳои мустақили илмӣ. 

 Солҳои охир фарҳанги амалӣ бо фарҳанги нутқ алоқаманд аст ва 

фарқиятҳо ба дараҷаи муайян муайян карда шуданд; 

-Аммо фарҳанги суханварӣ ва методология дар забоншиносӣ бо ҳам 

робита доранд минтақаҳои алоҳидаи мустақил мебошанд; 

- Соҳаи услубшиносӣ, алахусус фарҳанги гуфтории амалии услубӣ яке 

аз омилҳое мебошад, ки метавонанд ба беҳтаршавӣ мусоидат кунанд. 

- Соҳаи фарҳанги нутқ методологияи нутқ ва дар маҷмӯъ падидаҳои 

забон мебошад дар нақша бо назардошти тамоми ҷанбаҳои услубии забон 

омӯхтан лозим аст. 

Маданияти сухан ва услуб низ бо услубҳои нутқ робита дорад аз 

якдигар фарқ мекунанд. Методология Ҳама зуҳуроти услубии забон ва 

сухан дар назар дорад, ки соҳаи фарҳанги нутқ бештар ба забони адабӣ 

тааллуқ дорад 

забони услуб таваҷҷӯҳ дорад. Фарҳанги нутқ аз ҷиҳати ҳадаф ва 

вазифаҳояш соҳаи хеле васеътар аст ва методология як соҳаи нисбатан танг 

аст. 

Донистани хусусиятҳои забонии услубҳои функсионалӣ, ба таври 

комил аз худ кардани он ва истифодаи мувофиқи шароити сухан муҳим. 

Аммо, бояд гуфт, ки баъзе муаллифон муаллифони худро доранд услуби 

илмӣ ва илмӣ-оммавӣ дар асарҳояш, бадеӣ ва публисистӣ услубро, ки боиси 

хатогиҳои муайян мегардад, ошуфтааст меорад Забоне, ки ба ҳар як услуби 

функсионалӣ хос аст интихоб ва истифодаи дурусти асбобҳо дар раванди 

сухан аз муаллиф дониш, заковат, зиракиро талаб мекунад. 

Усулҳои ташаккули фарҳанги нутқ дар сатҳи забони адабӣ илмӣ 

мебошанд 

услуб, услуби илмии оммавӣ, услуби расмӣ, услуби илмӣ, услуби 

адабии сухан, услуби бадеӣ ва меъёрҳое, ки онҳо дар он асос ёфтаанд бар 
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асоси. Аз ин нуқтаи назар, фарҳанги сухан ва услуб фарқият зарур аст. 

Аммо онҳо соҳаҳои ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Ин набояд ҳеҷ гоҳ 

фаромӯш шавад. Аз воҳидҳои забон дар ҷомеаи инсонӣ Истифодаи гуногун 

табиист, зеро ҳар як гӯянда сухан мегӯяд ҳангоми ислоҳ, аз сатҳи дониши 

худ, кадом қонунҳои забон то он дараҷае, ки ӯ медонад, мантиқан фикр 

кунад ва мекӯшад, ки ба шунаванда расонад. Хусусан мавзӯи сӯҳбати онҳо 

ҳар қадар истилоҳот ва ибораҳои марбут ба он соҳа, ҳамон қадар ба он соҳа 

мувофиқ аст ки истифодаи услуби ба худ хоси беназир аст 

талаб мекунад .Соҳаи фарҳанги нутқ ин равиш аз услуб ба услуби нутқ 

мебошад низ аз ҷиҳати фарқ мекунад Забони адабӣ дар соҳаи фарҳанги нутқ 

меъёрҳо, муносибат аз нуқтаи назари ақидаҳои эстетикӣ, яъне жаргонҳо, 

вулгаризмҳо, барбаризмҳоро рад мекунад, дар бораи онҳо ҳарф мезанад 

ҳодисаҳоро ҳамчун халалдор кардани фарҳанги онҳо арзёбӣ мекунад. 

Ҳамчунин сухан фарҳанг мувофиқи имло ва талаффузи калимаҳо нодуруст, 

таҳрифшуда аст вариантҳоро манфӣ арзёбӣ мекунад. Методология дар боло 

дар забон оварда шудааст асбобҳоро мутобиқи вазифаи методии худ 

меомӯзад ва баҳо медиҳад. 

Методикаи алифбои узбекӣ, имло ва орфоэпия кори ободонӣ тақрибан 

шавқовар нест. Фарҳанги нутқ бо ҳаминҳост ба таври ҷиддӣ манфиатдор 

аст. 

Методология аз рӯи мундариҷа: фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ 

назар доранд. Яъне фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ дар забон қоидаҳои 

интихобан истифода бурдани воситаҳо дар сухан ба таълим кӯмак мекунад. 

Зоҳиран, фарҳанги сухан аз ҷиҳати мақсад ва вазифаи худ хеле 

васеътар аст 

дар сурати рӯйдод, методология як майдони хеле танг ва хурдтар аст. 

Пас сухан Соҳаҳои фарҳанг ва методология падидаҳои баробар нестанд, 

аммо онҳо ягонаанд охиринро ба анҷом мерасонад. Аз ҳар як услубе, ки дар 

боло баррасӣ шуд, забоншиносии он воситаҳои мушаххаси луғатӣ, 

морфологӣ, ки меъёрҳоро таъмин мекунанд, вариантҳои синтаксисӣ 

мавҷуданд. Кадоме аз ин воситаҳо услубҳо санъат, ҷаззобият ва таъсири 

сухан, вобаста аз истифодаи он дар як, қувват мебахшад. Баръакс, воситаҳое 

ҳастанд, ки онҳоро ба сухан табдил медиҳанд формализм, устуворӣ, 

хунсардӣ. Хусусан 

услуби бадеии забон аз воситаҳо ва имконоти рангкардашуда бой аст. 

Онҳо 

воситаҳои тавсифии забон дар забоншиносӣ, инчунин тропҳо, методӣ 

ҳамчун ҳисобномаҳо номида мешавад. Мо дар зер мухтасар дар бораи 

онҳо истода мегузарем. Воситаҳои тавсифӣ ва методологияи забон дар 

адабиёти мавҷуданд. 

Рақамҳо ба таври зерин фарқ мекунанд: 
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 1. Тропҳо: эпитет, ташбеҳ, ташбеҳ, метонимия, синекдоха, муболиға ва 

коҳиш, киноя, рамз, киноя, зиддият, киноя, перифраза, аниматсия, апостроф 

ва ғ. 

 2. Рақамҳои услубӣ: антитеза, градатсия, пурсиши риторикӣ, бисёр 

пайвастан, хомӯшӣ, такрор ва ҳ к. Нотик фикри худро дар айни замон 

равшан, мухтасар, ифодакунанда, пурмазмун мекунад истифодаи воситаҳои 

махсуси ифода бо забон барои муассир сохтани он талаб карда мешавад. Ин 

асбобҳоро тропҳо ва рақамҳо меноманд. Калима дар сухан ва истифодаи 

ибораҳо ба маънои маҷозӣ троп ҳисобида мешавад. Пайравони ӯ назар 

доранд. 

Эпитет (сифат). Одам, ашё ё ҳодиса нишона, сифат аст. Ибора сифат 

номида мешавад. Эпитетҳои оддӣ дар инсон қавӣ ҳастанд эҳсосотро бедор 

намекунад. Масалан, осмони соф, чашмони сиёҳ. Маърӯзачӣ дар эпитети 

методологӣ ҳодисаро аз нуқтаи назари муайян баҳо медиҳад, ба он 

муносибат мекунад. Эпитетҳои бадеӣ дар асоси маънои маҷозӣ ташаккул 

меёбанд мешавад. Дар гуфтор сифатҳо бештар ба монанди шаби сиёҳ, водии 

сабз, чеҳраи сафед мавҷуданд татбиқ карда мешавад. Он инчунин ба мисли 

лабони серхаракат, чеҳраи сергап, чашми чарос бадеӣ дорад сифатҳо дар 

афзоиши таъсирнокии нутқ низ нақши муҳим доранд. 

Ибора яке аз воситаҳои баланд бардоштани ҳассосияти нутқ мебошад 

яке аз намудҳои моделиронӣ мебошад. Аммо ҳама ташбеҳҳо шифоҳӣ 

мебошанд эмблема намеофарад. Аз ин рӯ, онҳо ташбеҳи лингвистӣ ва 

ба истиораҳои бадеӣ тақсим карда шудаанд. Масалан, лаб (лабони 

инсон, 

лаби ҷӯй), доман (пои кӯҳ, домани ҷома). 

2. Моҳияти мафҳуми фарҳанги нутқ, ҳадафи он - муайян кардани 

вазифаҳо, байни фарҳанги сухан ва илми методологиямуайян кардани 

муносибатҳо бениҳоят муҳим аст. Дар ин ҳолат дар кори мавҷудаандешаҳои 

зерин изҳор карда мешаванд: 

1. Маданияти нутқ худи услуб аст. 

 2. Маданияти нутқ методологияи амалист. 

3. Маданияти нутқ ва методология соҳаҳои бо ҳам алоқаманд 

мебошанд. 

4. Маданияти нутқ ва методологияи ба ҳам алоқаманди зич доранд, 

аммо ҳар кадоме беназир аст падидаи забонӣ ва соҳаҳои мустақили илмӣ. 

Солҳои охир фарҳанги амалӣ бо фарҳанги нутқ алоқаманд аст ва 

фарқиятҳо то андозае муайян карда шуданд: 

-Маданияти суханварӣ ва методология дар забоншиносӣ ба ҳам робита 

доранд, балки соҳаҳои мустақили ҷудогона мебошанд; 

- Соҳаи услубшиносӣ, алахусус фарҳанги гуфтории амалии услубӣ яке 

аз омилҳое мебошад, ки метавонанд ба беҳтаршавӣ мусоидат кунанд. 

- Соҳаи фарҳанги нутқ методологияи нутқ ва дар маҷмӯъ падидаҳои 

забон мебошад дар нақша бо назардошти тамоми ҷанбаҳои услубии забон 
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омӯхтан лозим аст. 

Маданияти сухан ва услуб низ бо услубҳои нутқ робита дорад 

аз якдигар фарқ мекунанд. Методология Ҳама зуҳуроти услубии забон 

ва сухан дар назар дорад, ки соҳаи фарҳанги нутқ бештар ба забони адабӣ 

тааллуқ дорад забони услуб таваҷҷӯҳ дорад. 

 Фарҳанги нутқ аз ҷиҳати ҳадаф ва вазифаҳояш соҳаи хеле васеътар аст, 

ва методология як соҳаи нисбатан танг аст. Донистани хусусиятҳои 

забонии услубҳои функсионалӣ онро комил месозад моликият ва истифодаи 

мувофиқи он ба шароити сухан бениҳоят муҳим. Аммо, бояд қайд кард, ки 

баъзеҳо Муаллифон дорои услуби илмӣ ва оммавӣ-илмӣ, бадеӣ ва дар кори 

худ мебошанд онҳо услуби публитсистиро омехта мекунанд, ки ин 

хатогиҳои муайян аст сабабҳо Забоне, ки ба ҳар як услуби функсионалӣ хос 

аст 

интихоб ва истифодаи дурусти асбобҳо дар раванди сухан аз муаллиф 

дониш, заковат, зиракиро талаб мекунад. Усулҳои ташаккули фарҳанги нутқ 

дар сатҳи забони адабӣ илмӣ мебошанд услуб, услуби илмии оммавӣ, 

услуби расмӣ, услуби илмӣ, услуби адабии сухан, услуби бадеӣ ва 

меъёрҳое, ки онҳо дар он асос ёфтаанд бар асоси. Аз ин нуқтаи назар, 

фарҳанги сухан ва услуб фарқият зарур аст. Аммо онҳо соҳаҳои ба ҳамдигар 

алоқаманд мебошанд. 

Ин набояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш шавад. Аз воҳидҳои забон дар ҷомеаи 

инсонӣ 

Истифодаи гуногун табиист, зеро ҳар як гӯянда сухан мегӯяд ҳангоми 

ислоҳ, аз сатҳи дониши худ, кадом қонунҳои забон бинобар сатҳи дониш ва 

қобилияти фикрронии мантиқӣ эҷод мекунад ва мекӯшад, ки ба шунаванда 

расонад. Хусусан сӯҳбати онҳо истилоҳҳои марбут ба соҳа, ки мавзӯъ ба он 

марбут аст, ибораҳо бештар истифода мешаванд, ки ин услуби беназир, 

беназир аст истифодаи .ро талаб мекунад. 

Ба гуфтаи А.В.Степанов, баланд бардоштани фарҳанги нутқи 

донишҷӯён 

ва воситаи асосии тарбия таълими методикаи амалӣ мебошад. Соҳаи 

фарҳанги нутқ ин равиш аз услуб ба услуби нутқ мебошад низ аз ҷиҳати 

фарқ мекунад Забони адабӣ дар соҳаи фарҳанги нутқ меъёрҳо, муносибат аз 

нуқтаи назари ақидаҳои эстетикӣ, яъне жаргонҳо, вулгаризмҳо, 

барбаризмҳоро рад мекунад, дар бораи онҳо ҳарф мезанад ҳодисаҳоро 

ҳамчун халалдор кардани фарҳанги онҳо арзёбӣ мекунад. Ҳамчунин сухан 

фарҳанг мувофиқи имло ва талаффузи калимаҳо нодуруст, таҳрифшуда 

аст. вариантҳоро манфӣ арзёбӣ мекунад. Методология дар боло дар забон 

оварда шудааст асбобҳоро мутобиқи вазифаи методии худ меомӯзад ва баҳо 

медиҳад. 

Методикаи алифбои узбекӣ, имло ва орфоэпия кори ободонӣ тақрибан 

шавқовар нест. Фарҳанги нутқ бо ҳаминҳостба таври ҷиддӣ манфиатдор аст. 
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Методология аз рӯи мундариҷа: фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣназар 

доранд. Яъне фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ дар забон қоидаҳои 

интихобан истифода бурдани воситаҳо дар сухан ба таълим кӯмак мекунад. 

Зоҳиран, фарҳанги сухан аз ҷиҳати мақсад ва вазифаи худ хеле 

васеътар аст. дар сурати рӯйдод, методология як майдони хеле танг ва 

хурдтар аст. Пас сухан Соҳаҳои фарҳанг ва методология падидаҳои баробар 

нестанд, аммо онҳо ягонаанд охиринро ба анҷом мерасонад. 

Маълум аст, ки сухан хурдтарин воҳиди нутқ аст. Мо гап мезанем мо 

чизе мехонем, чизе хабар медиҳем,мо муносибати худ, эҳсосоти худро ба 

андешаи гуфта шуда баён мекунем. Ҳамин тариқ, ҷумлаҳо якчанд вазифа 

доранд: номинативӣ-ҷонишини, коммуникативӣ-хабарӣ, ва ифодакунанда. 

Аз ҳама забонҳо оддитарин Функсия пеш аз ҳама вазифаи коммуникатсионӣ 

мебошад, одамон бо ҳамдигар муносибат мекунанд аз сухан ҳамчун воситаи 

зарурии муошират дар мубодилаи иттилоот онҳо истифода мебаранд. Аммо 

одамон аз шароити суханронӣ, ба ҳадафҳои худ вобастаанд вобаста ба 

интихоби воситаҳои забонии истифодашаванда ва ба ин васила гуногунии 

сухан  услубҳои функсионалӣ пайдо мешаванд. Пас, методология фикри 

мушаххас аст ва ки бо воситахои гуногуни забон барои ифодаи муносибат 

ба он равона карда шудаанд як бахши забонест, ки ба шумо тарзи интихобан 

истифода бурдани онро меомӯзонад. Ҷаҳон услубшиносӣ дар забоншиносӣ 

(сабки юнонӣ - аз калимаи ассо ба даст оварда шудааст). Услуб - Истилоҳи 

услуб дар забон чунин маъно дорад инчунин истифода бурда мешавад: 

- омӯхтани хусусиятҳои забонии нависанда ё асари бадеӣ, масалан, А. 

Ба монанди услуби Қаҳҳор ва ё забони ягон асар; 

-хусусиятҳои хоси адабиёт ё санъати давраи муайян ё маҷмӯи 

аломатҳо, аз қабили услуби эпос; 

- муайян кардани сатҳи мутобиқати нутқ ба меъёрҳои забони адабӣ, ба 

монанди услуби содда, равон, номунтазам ё хатогиҳои услубӣ; 

-баёни хусусиятҳои хоси ҳаракат ва фаъолият, масалан, ба монанди 

услуби сухан, услуби роҳбарӣ. 

 Пас калимаи «услуб» хоси чизе ё вазъият буд хусусиятҳо ва 

забоншиносии филология ва як илми миёнарав дар байни шуъбаҳои адабиёт 

мебошад. Методология таълимоти роҳҳои таълифи нутқ. Суханронии 

воқеан фарҳангӣ барои ба даст овардани он услуби нутқро донистан лозим 

аст. То ҳол, ҳама услуб маданияти нутқи худро дорад. Масалан, калимае, ки 

дар услуб истифода шудааст дар дигараш муроҷиат кардан мувофиқи 

мақсад нест. Кайковус дар ин бора менависад: 

«Калимаеро, ки шумо дар наср истифода мебаред, ба калима нанависед, 

зеро наср мақоми шаҳрвандӣ дорад ва шеър аз суроғаи подшоҳ. Барои 

донистани методология ва пешгирии хатогиҳои методологӣ, пеш аз ҳама, 

дониши хуби меъёрҳои забони адабии забон. Меъёрҳои забони адабӣ 

қоидаҳои истифодаи воситаҳои забониро дар нутқ ҳамчун маблағ, онҳо дар 

ҳар як бахши забон баррасӣ мешаванд, яъне меъёрҳои лексикӣ-семантикӣ 
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дар лексикология, орфоэпия ва фонетика меъёрҳои имло, меъёрҳои 

морфологӣ ва синтаксисӣ дар грамматика омӯхтааст. Маҳз дар ҷараёни 

суханронӣ аз ин меъёрҳо, хуб донистани онҳо мувофиқи таъиноти 

таъиншудааш истифода баред, садоҳои нутқ, шаклҳои калима ва истифодаи 

мувофиқи ҷанбаҳои маъноӣ ва имконоти нутқи ҷумлаҳо 

Роҳҳои расидан ба ҳассосият дар сухан тавассути услубҳои нутқ 

омӯхтааст. 

Ҳар як услуби нутқ як системаи алоҳидаи беназир дар забон мебошад 

шаклҳо. Системаи унсурҳои ба ҳам алоқаманди услуби нутқ Ҷамъиятии 

забон, ки воситаи муошират ва дахолат мебошад бинобар табиати худ. 

Дуруст аст, ки сохтори фонетикии забон грамматикӣ аст Ҳар яке аз 

мундариҷа ва таркиби луғат як системаи алоҳидаи забон мебошад ва худ як 

маҷмӯи куллро дар маҷмӯъ ташкил медиҳад. Вазифаи забон услубҳо ҳама ба 

ин системаҳои луғавӣ, грамматикӣ ва фонетикӣ хосанд бинобар ташкили 

воситаҳо тибқи ҳадафи муайяни коммуникативӣ ба вуҷуд меояд. Ин танҳо 

як системаи рӯйдодҳои мушаххас нест онҳо инчунин бо робита, робита ва 

муносибати онҳо тавсиф карда мешаванд. 

Аз ин ҷост, ки услубҳои нутқ мустақиман бо функсия-вазифаи забон 

иртибот доранд мешавад. Бинобар ин онҳоро сабкҳои функсионалӣ низ 

меноманд. 

Аз хазинаи забони миллии услуби функсионалӣ интихоб шудааст 

асбобҳо низоми ҳамон услубро ташкил медиҳанд. Ин дар забон 

методист воқеаҳо на хусусияти пароканда, балки вазифаи коммуникатсионӣ 

ва ташаккули системаи унсурҳое, ки бо ранги умумии услубӣ ҳамкорӣ 

мекунанд мерасад. 

Услубҳои нутқ сарфи назар аз хусусиятҳо ва тафовути мушаххаси онҳо 

адабӣ мебошанд дар асоси меъёрҳои забон умумият доранд. Меъёри адабӣ 

садои забон аст система, сохтори грамматикӣ ва равшантарин дар луғати он 

дар асоси интихоби унсурҳои ҳаётан муҳим ва зарурӣ. У. шакли 

баландтарин, муфассал, сайқалёфтаи забон аст. Меъёрҳои адабӣ на танҳо 

барои забони адабии хаттӣ, балки барои забони адабии шифоҳӣ низ 

мебошад инчунин шарти зарурист. Аз ин рӯ он дар шакли шифоҳии забони 

адабӣ қарор дорад (маърӯзаҳо, баромадҳои радио ва телевизион, 

мусоҳибаҳои зинда) инчунин адабӣ мебошанд ба норма риоя карда 

мешавад, қоидаҳои он риоя карда мешаванд. Тилинг усулҳои функсионалӣ 

ба қисматҳое, ки ба вазифаҳои асосии баромадҳои нутқ мувофиқат 

мекунанд (муошират; воситаи таъсиррасонӣ) тақсимот. Мутаносибан, 

забони адабӣ аз услубҳои зерини функсионалӣ иборат аст меёбад: услуби 

сухан, услуби бадеӣ, услуби илмӣ, услуби публисистӣ, услуби расмӣ. 

Ду меъёри талаффуз аз рӯи хислат ва хусусиятҳои нутқ метавонанд ба 

намудҳо тақсим карда шаванд. Аввалин меъёри талаффуз баландгӯён, 

актёрон, ба меъёрҳои забони адабӣ, ки хоси нутқи суханварон, гӯяндагон 

мебошанд риояро талаб мекунад, ки дар он ҳар як калима бояд возеҳ 
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талаффуз карда шавад. Меъёри дуввуми талаффузи забон, аммо асосан дар 

сухан, ба таври шифоҳӣ аст дар нутқ рух медиҳад. Адабиёти бетараф дар 

маҷмӯъ дар услуби сухан дар талаффузи калимаҳо озодии муайяне мавҷуд 

аст. Услуби гуфтугӯ дорои хусусиятҳои фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ 

мебошад: 

-тағйир додани садоҳо дар таркиби калима: хок-хок, - дарё. 

-рехтани садоҳо дар сохтори он: тарбия-маърифат, бурроӣ, саодат-

соддагӣ. 

- баланд бардоштани садо: рӯймол, ҷевон, бонк. 

-мубодилаи садо: маслиҳат-тавсия, лампа-чароғ, ситоиши мактаб.        

Тартиби калима ба қоида номувофиқ аст: Ман дирӯз ба бозор рафтам. - 

- мувофиқи вазъ дар гуфтор татбиқ намешавад: Ин ҷо меояд. 

- Истифодаи воситаҳои сайёр, маҷозӣ: даҳон дар гӯш, парвоз кардани 

парвона 

рафт 

-зуд истифода шудани калимаҳо, ба монанди фиребгар, ҷин ва ғайра. 

-чилик. - истифодаи васеъи иловаҳо: хафа, шарикӣ 

-корбурди такрори такрор: зуд-зуд биёед, ман омада гуфтам? 

-ҷумлаҳои пурра истифода мешаванд. 

-Диалогӣ. 

-ишонаҳо аксар вақт истифода мешаванд. 

набояд феъли бурида истифода шавад: Ман ба бозор меравам, мо ба 

назди шумо. 

Сарфи назар аз аломатҳои мушаххас ва фарқияти услуби нутқ, адабӣ 

дар асоси меъёрҳои забон умумият доранд. Услуби гуфтугӯ низ маъмул 

аст. 

 

3. Гуфтугӯи адабӣ паҳлӯҳои гуногун дорад. Ин хусусият пеш аз ҳама 

бо мураккабӣ ва гуногунии худи фаъолияти нутқ шарҳ дод. Пеш аз 

ҳама, забони адабӣ ва худи шакли функсионалии он ду аст намуди зоҳирӣ 

дорад: 1) забони хаттии адабӣ; 2) забони адабии шифоҳӣ. Забони адабӣ ин 

шаклҳо аз нигоҳи фаъолияти нутқ: нутқи хаттӣ ва нутқи шифоҳӣ инчунин 

ба 

 Ҳардуи ин шакли нутқ дар асоси меъёрҳои ягонаи забони адабӣ кор 

мекунанд мебинад. Аз ин рӯ, онҳо меъёрҳои умумии лексикӣ, морфологии 

умумӣ доранд муҳаррик мавҷуд аст. Аммо нутқи хаттӣ имлоӣ, пунктуатсия 

аст меъёрҳо дар нутқи шифоҳӣ, меъёрҳои талаффуз, ки дар нутқи шифоҳӣ 

татбиқ мешаванд, меъёрҳои тоналӣ (интонационӣ) дар нутқи хаттӣ вуҷуд 

надоранд ё нақши асосиро бозӣ намекунанд. Чунин ҷанбаҳои фарқкунандаи 

синтаксиси нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ мебошанд истифодаи воситаҳои маҷозӣ 

(паралингвистӣ) дар сохтмон, истифодаи пурра ва нодурусти шаклҳои 

калима 
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Вижагиҳо. Инҳо фарҳанги нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ мебошанд далели он, 

ки моликият хусусиятҳои хоси худро дорад. Ана тамом бинобар фарҳанги 

нутқи хаттӣ, нутқи шифоҳӣ дар соҳаи фарҳанги нутқ Мафҳумҳое бо номи 

фарҳанг вуҷуд доранд. Ин мафҳумҳо дар худ навишта шудаанд ва талаботи 

фарҳанги нутқ, ки ба шаклҳои шифоҳии сухан гузошта мешаванд ифода 

мекунад. 

 Доираи нутқи хаттӣ нутқи илмӣ, сухани расмӣ, нутқи журналистӣ, 

нутқи қисман бадеӣ, инчунин навиштани сохторӣ барои радио ва 

телевизион 

забони матнҳо. Тафовути мутақобилаи намуди нутқи хаттӣ оварда шуд 

Ҷанбаҳои меъёрии иҷро вуҷуд доранд. Мутаносибан, риояи ин 

стандартҳо 

Шубҳае нест, ки талаботи фарҳанги суханронӣ низ бо он вобастагӣ 

доранд. 

Навъҳои функсионалии нутқи зикршуда баъзан забони илмӣ, забони 

расмӣ, 

инчунин ҳамчун забони адабӣ номида мешавад. 

Нутқи шифоҳӣ дар аввал ба ду навъ тақсим мешавад: 1) нутқи оддии 

гуфтугӯӣ; 2)гуфтугӯи адабӣ. 

 Забони соддаи гуфтугӯӣ забони шифоҳӣ аст, ки табиатан дар забони 

ӯзбекӣ вуҷуд дорад аз намудҳои баромад иборат аст. Масалан, забони 

лаҳҷаҳои ӯзбекӣ, яъне пайдоиши нутқи лаҳҷавӣ унсурҳои риторикӣ таъсир 

доштанд 

шаклҳои дигари нутқи ҳаррӯза ва б.  Забони адабӣ заминаи лингвистии 

нутқи оддии гуфториро ташкил намекунад. Аз ин сабаб, сухан ба он маъно, 

ки мо онро аз нутқи содда тафсир мекунем маданият талаб карда 

намешавад. Суханроние, ки пеш аз он сухани оддӣ пешкаш мешавад 

талабот меъёрҳои возеҳи лаҳҷа ва лаҳҷа, талаботи забонӣ мебошанд 

иртибот хоҳад дошт.  Нутқи адабӣ дар доираи шифоҳии забони адабӣ 

қарор дорад функсияҳо. Ба ибораи дигар, гуфтугӯи адабӣ 

суханронӣ - ба фарҳанги забони адабӣ, яъне меъёрҳои забони адабӣ 

пойбанд буд гап задан. Аммо бо забони адабӣ сухан гуфтан ба забони адабӣ 

аст раванди нисбатан душвор ба даст меояд, ки яке аз онҳост 

як қатор сабабҳо мавҷуданд: 

 1) таъсири суханварӣ дар нутқи шифоҳӣ қавӣ аст; 

2) Дар нутқи шифоҳӣ, имконияти гуфтугӯ ва суханронӣ дар 

суханронии хаттӣ камтар аст. Азбаски нутқи шифоҳӣ назар ба нутқи хаттӣ 

раванди тезтар, суръатноктар (автоматӣ) мебошад аз он фарқ мекунад;  

3) сохтори хоси грамматикии нуқтаи шифоҳӣ, режими сохтмон мавҷуд 

аст. Масалан, афтидани пораҳои сухан, коҳиш, ҷойивазкунӣ, баръакс, 

унсурҳои нолозим,мавҷудияти такрориҳо ва ғайра; 

 4) талаффуз, оҳанг, имову ишора дар нутқи шифоҳӣ асбобҳо нақши 

калидӣ доранд; 
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 5) пайдоиши нутқи шифоҳӣ 

ба кайфияти гӯянда, ба вазъе, ки суханронӣ мешавад, ба нутқи нотиқ 

аз муқаррарӣ ва саломатии аъзои он вобаста аст;  

6) меъёрҳои нутқи шифоҳӣ бисёр чизҳоро мушоҳида кардан, сабт 

кардан, таълим додан ва омӯхтан бо душворӣ мегузарад; 

 7) нутқи шифоҳӣ ҳамчун як падидаи том (матн) фаъолияти беохир ва 

бешумори шахсӣ мебошад. Ин бисёр Канорҳо дар шароити мухталиф ба 

таври стихиявӣ ҳаракат мекунанд ва ба назар намерасанд нопадид мешавад;  

8) Хусусиятҳои забонии нутқи шифоҳӣ ба нутқи хаттӣ дар илм 

нисбатан кам омӯхта шудааст 

; 9) то имрӯз дар бораи кори стандартикунонии нутқи шифоҳӣ аз ин рӯ 

ба илм кам эътибор дода мешавад; 

 10) ҳангоми сухан гуфтан ба сухани шахсӣ диққати кофӣ намедиҳад, 

чунон ки дар шакли хаттӣ ва б. Дар нутқи шифоҳӣ 

Хусусиятҳои қайдшуда хоси нутқи шифоҳӣ дар баъзе муҳаққиқон 

мебошанд 

ки боиси он гардид, ки онро ба меъёр овардан мумкин нест. Дар асл, 

чунин аст хулосаи дуруст нест. 

Зуҳуроти зерини функсионалии нутқи шифоҳӣ мавҷуданд: 

1. Нигоҳҳои гуфтугӯи ҳаррӯзаи адабӣ. Ин адабӣ аст ворид шудан ба 

гуфтугӯи ҳаррӯзаи гӯяндагони забон имконпазир. 

2. Баромади лекторон. Ин назари донишкадаҳои миёна ва олӣ аст 

лексияҳои муаллимон, таблиғотчиён, олимон, натиҷаҳо. Ин навъи 

нутқи шифоҳӣ бештар монолог аст дар табиати сухан хоҳад буд. 

3. Гуфтори радио ва телевизион (ба забон). Чунин ба назар мерасад, ки 

радио ва баромадҳоро бо забони адабӣ дар телевизион дар бар мегирад. 

Радио ва нутқи телевизионӣ асосан дикторҳо, шореҳони радио ва 

телевизион мебошанд нутқро ташкил медиҳад. Бо забони адабӣ тавассути 

радио ва телевизион овардан забони пахшҳо, аниматсияҳо, сӯҳбатҳо, 

эълонҳо, таблиғҳо ҳардуи онҳо ба талаботи хоси радио ва телевизион итоат 

мекунанд. 

 4. Суханронии саҳна Намуди махсуси нутқи шифоҳӣ нутқи саҳнаӣ 

мебошад. Саҳна нигоҳ доштани хусусиятҳои лингвистии асаре, ки дар нутқ 

иҷро мешавад, саъй кардан ба забони бо шунавандагон фаҳмо гуфтугӯ 

кардан 

дастрас. Таъмини он, ки сухани саҳна умумӣ аст омили асосӣ сухан 

гуфтан бо забони адабӣ мебошад. Дар ин ҳолат, талаффузи адабӣ, махсусан 

нақши муҳим мебозад. Сухани саҳнавӣ дар болои нутқ сабт карда мешавад 

Он инчунин бо хусусияти муколамавии худ фарқ мекунад. 

Навъҳои нутқ баъзан қишрҳои иҷтимоӣ ва соҳибони касб мебошанд 

номгузорӣ аз нигоҳи забони гурӯҳӣ низ маъмул аст. Масалан: 

муаллимон 
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суханронӣ, нутқи донишҷӯён, нутқи ҷавони донишҷӯён, нутқи кӯдакон 

(кӯдакони боғча суханронӣ) ҳамчун. Намудҳои дар боло номбаршуда низ 

нутқанд бояд ба талаботи асосии фарҳанг итоат кунад. Азбаски асосҳои 

забонашон инчунин меъёрҳои забони адабӣ мебошанд. Аз ин сабаб, низ аз 

ин намудҳои лафзӣ инчунин дар бораи фарҳанги нутқи талабшуда махсус 

сухан рондан мумкин аст. Ин ҷо дар ин замина фарҳанги нутқи донишҷӯён, 

баромади муаллимон фарҳанг, фарҳанги нутқи саҳнаӣ, фарҳанги нутқи 

лектор, радио фарҳанги нутқ, фарҳанги нутқи телевизионӣ, ба маънои васеъ 

дар маҷмӯъ инчунин дар бораи фарҳанги нутқи шифоҳӣ сухан рондан 

оқилона аст.  Хусусиятҳои асосии лингвистии намудҳои нутқи номбаршуда, 

онҳо татбиқ мешаванд баъзе меъёрҳои адабии иҷозатдодашуда дар ин 

баромадҳо иҷозат дода мешаванд сабабҳои объективӣ ва субъективии 

камбудиҳо дар забоншиносии ӯзбек тақрибан омӯхта нашудааст. Адабиёт 

дар баъзе мақолаҳо, ки дар рӯҳияи интиқодӣ навишта шудаанд баъзе 

камбудиҳои марбут ба таҳрифи талаффуз танқид карда мешаванд, аммо 

роҳҳои самарабахши илмӣ ва амалии ислоҳи ин камбудиҳо ба қадри кофӣ 

нишон дода нашудааст. Маданияти суханронӣ аз саломи ҳаррӯзаи узви 

ҷомеа аст аз кӣ, ба кӣ, кай, дар куҷо ва чӣ гуна муносибат кардан лозим аст 

равандҳои нутқро фаро мегирад. Аъзои ҷомеа табиатан қобилияти 

истифодаи забони модариро доранд. Онҳо қонунҳои забон мебошанд аз 

синни ҷавонӣ, бо одамон дар ҳаёти ҳаррӯза ба ин ё он дараҷа табобат карда 

мешавад. Соҳаи фарҳанги нутқ чунин нутқ аст мубориза бо забони адабӣ 

будан. Мутаносибан, соҳаи фарҳанги нутқ ба аъзоёни ҷамъият имкон 

диҳанд, ки бо меъёрҳои забони адабӣ ҳарф зананд ва фикр кунанд дастур, 

тавсия, дастур медиҳад. Аммо инчунин таъкид мекунад Нуқтаи гузариш дар 

он аст, ки агар аъзоёни ҷомеа меъёрҳои забони адабиро намедонанд 

инчунин гуфтан нодуруст аст, ки он дар муоширати шифоҳӣ буда 

наметавонад. Масалан, ҳар рӯз меъёрҳои забони адабиро дар зиндагӣ хуб 

наомӯхтааст ё риоя накардааст шахсони алоҳида низ дар муносибат камтар 

ё камтар иштирок мекунанд табиист, албатта. Забон дар раванди мубодилаи 

афкори тарафайн ки ба конунияти маълуми худ истифода барад ва истифода 

бурда тавонад дорад Як хислати умумӣ ин аст, ки ҳама модаранд аз забон ё 

бо ягон забони дигаре, ки бо вай зарур аст, истифода баред қобилият дорад. 

Ин қобилият дар анъанаҳои мушоҳида ва тафаккури инсон, ки дар тӯли 

асрҳо аз насл ба насл мерос мондаанд, зоҳир мешавад. ба як хислати зеҳнии 

такроршавандаи шахс такя мекунад. Чунин қобилият меъёри забон ё шакли 

забонест, ки худи шахс мегӯяд азхудкунии система бо қобилияти 

эҷодкорона дарк кардани он алоқаманд аст. То чӣ андоза шахс забони 

гуфторашро донад, ба худи ӯ вобаста аст фаъолиятҳо, орзуҳо, таҷрибаҳои 

зиндагӣ ва ниёзҳои зиндагӣ масъала аст. 
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Мавзӯъ: Хусусиятҳои инкишофи нутқи равон дар синни томактабӣ 

                                          Нақша: 

1. Муқаддима. 

2. Қисми асосӣ: 

а.Мафҳуми нутқи равон ва вазифаҳои рушди он. 

б.Моҳияти нутқи равон. 

в) Ба кӯдакон таълим додани нутқи равон дар муассисаҳои томактабӣ. 

г.Хусусиятҳои хоси синну соли рушди нутқи равон дар кӯдакон. 

д.Забон воситаи тафаккур ва воситаи муошират аст. 

3. Хулоса. 

4. Рӯйхати адабиёти истифодашуда. 

Муқаддима. 

Ҳоло Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба тарбияи 

насли наврас таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими инсон қобилияти сухан гуфтан мебошад. 

Фикре, ки тавассути нутқи равон баён карда мешавад, фаҳмо ва гуворо аст. 

Забон шакли муоширати сатҳи баланд аст, ки дар он одамон дар раванди 

муоширати шифоҳӣ мубодилаи афкор мекунанд ва ба ҳамдигар таъсир 

мерасонанд. Муоширати шифоҳӣ тавассути забон сурат мегирад; забон як 

системаи воситаҳои фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ мебошад, ки барои 

фаҳмо ва пурмазмун будани нутқи инсон амалҳои аъзои нутқ бояд дақиқ ва 

дақиқ бошанд. Барои фаҳмидани ҳаракати механизми талаффузи нутқ 

дониши хуби сохти дастгоҳи нутқ лозим аст. Меъёри нутқ як варианти 

маъмули истифодаи забон дар раванди фаъолияти нутқ мебошад. Ҳолати 

фаъолияти мӯътадили нутқ бо дур рафтани он аз меъёрҳои забон аз сабаби 

суст шудани механизмҳои психофизиологӣ муайян карда мешавад. Аз 

нуқтаи назари назарияи коммуникативӣ, ихтилоли нутқ ихтилоли ин 

воситаи алоқа мебошад. Ин аз вайрон шудани муносибати шахс ва ҷомеа 

шаҳодат медиҳад, ки инро аз нуқтаи назар дидан мумкин аст. Тибқи моддаи 

23 Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи таҳсил, кӯдакони дорои 

нуқсонҳои ҷисмонӣ ва рӯҳӣ ба таҳсил ҳуқуқ доранд. Дар мамлакати мо 

ташкили нигоҳубини кӯдакони ғайримуқаррарӣ яке аз намунаҳои 

дурахшони нигоҳубини инсон ба ҳисоб меравад. Ташкили нигоҳубин ба 

кӯдакони дорои норасоиҳо ва маъюбон дар Ӯзбекистон мактаб-интернатҳои 

махсус, гурӯҳҳои махсус дар коллеҷҳои меҳнатии касбӣ; дарсҳои нутқ дар 

муассисаҳои томактабӣ, мактаб-интернатҳои махсус, мактабҳои миёнаи 

кӯдакони биноӣ ва сусти қобилияташон мушкилоти шадиди нутқ; синфҳои 

баробарҳуқуқӣ, мактаб-интернатҳо барои кӯдакони дорои нуқси нутқ дар 

мактабҳои миёна; ҳаракат - муассисаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо бо 

дасту пойҳои осебдида; Дар мактабҳои миёна марказҳои логопед амал 

мекунандАсосгузории боэътимоди психолингвистии масъалаҳои 

методологии рушди нутқи кӯдакон хусусияти хоси таҳқиқоти муосири 

педагогӣ мебошад. Ин тадқиқот дар рӯҳияи анъанаҳои беҳтарини илми 
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педагогикаи Русия гузаронида шуда, дорои маводи зиёди воқеӣ хоҳад буд, 

қонунҳои объективии нутқи кӯдаконро муайян мекунад. Бо истифода аз 

таснифи ФАСоксин ва О.С.Ушаков, омӯзиши психологӣ ва педагогии нутқи 

кӯдаконро ба чанд самт тақсим кардан мумкин аст: структурӣ (ташаккули 

сатҳҳои гуногуни сохтори системаи забон: сатҳҳои фонетикӣ, лексикӣ, 

грамматикӣ), функсионалӣ (ташаккули малакаҳои забонӣ дар фаъолияти 

коммуникатсионӣ) маърифатӣ (ташаккули фаҳмиши оддии падидаҳои забон 

ва нутқ). Таҳлили падидаи "рушди нутқи кӯдак" ва раванди идоракунии он 

ба чунин хулоса меорад, ки мураббиён барои кор дар соҳаи рушди нутқи 

кӯдакони томактабӣ ба таълими махсус ниёз доранд. Тадқиқоти муосир дар 

нутқ равиши муназзам дорад, ки он дар ташкили падидаи "бисёр 

муносибатҳои берунӣ ва дохилӣ, ки ҳамчун як система вуҷуд доранд" (Б.Ф. 

Ломов) инъикос мешавад. Системаи нутқи забон дар бисёр муносибатҳо, аз 

ҷумла дастгоҳи маъноӣ, ки маънои онро ба калима табдил медиҳад ва бо ақл 

ва эҳсосоти инсон, падидаи психофизикӣ пайванди ногусастанӣ дорад (яъне 

кори мағзи сар, дастгоҳе, ки садоҳои ҷисмониро тавлид мекунад, қабул 

мекунад ва гурӯҳбандӣ мекунад), иштирок мекунад), воситаҳои 

коммуникатсия ва коммуникатсияи иҷтимоӣ воситаҳои асосии онҳо 

мебошанд. 

 

ОБъекти кори курсӣ. Раванди томактабӣ, оила ва таълим. 

МАВЗӮИ кори курси: Усулҳо, мундариҷа, шакл ва усулҳои кор дар 

рушди нутқи равон ва рафъи нуқсонҳои нутқ дар кӯдакони синни томактабӣ 

ва томактабӣ. 

МАҚСАДИ КОР. Таҳияи тавсияҳои илмӣ ва методӣ оид ба истифодаи 

усулҳои қулай ва самарабахши рушди нутқи равон дар кӯдакони томактабӣ 

ва томактабӣ. 

1. Мафҳуми нутқи равон ва вазифаҳои рушди он. 

Сухан раванди истифодаи забон мебошад. Фаъолияти нутқи субъект 

забон ва нутқро ҳамчун воситаи дохилӣ ва усулҳои татбиқи он дар бар 

мегирад. Сухан падидаи равонӣ, хусусияти фардии дорои хусусиятҳои 

инфиродӣ мебошад, ки дар шароити муносибатҳои мушаххаси байни 

одамон инкишоф меёбад. Баръакси утил, миллате, ки дар заминаи 

иҷтимоию таърихӣ рушд мекунад, падидаи моликияти иҷтимоӣ 

мебошад.Сухани ҳамвор идеяи васеи мундариҷаест, ки ба одамон имкон 

медиҳад, ки якдигарро муошират кунанд ва ҳамдигарро фаҳманд. Сухани 

равон аз олами андеша ҷудонопазир аст: сухани равон фасеҳии андешаҳост, 

ки қобилияти фикрронии кӯдакро инъикос мекунад, дар бораи он чӣ дарк 

мекунад ва дуруст баён мекунад. Сухан падидаи равонӣ, хусусияти фардии 

дорои хусусиятҳои инфиродӣ мебошад, ки дар шароити муносибатҳои 

мушаххаси байни одамон инкишоф меёбад. Баръакси утил, миллате, ки дар 

заминаи иҷтимоию таърихӣ рушд мекунад, падидаи моликияти иҷтимоӣ 

мебошад. Сухани ҳамвор идеяи васеи мундариҷаест, ки ба одамон имкон 
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медиҳад, ки якдигарро муошират кунанд ва ҳамдигарро фаҳманд. Сухани 

равон аз олами андеша ҷудонопазир аст: сухани равон фасеҳии андеша аст, 

ки қобилияти фикрронии кӯдакро инъикос мекунад, дар бораи чизи 

қабулкардааш инъикос мекунад ва онҳоро дуруст баён мекунад. Ташаккули 

сухани равон, тағир ёфтани вазифаи он натиҷаи фаъолияти торафт 

мураккабтари кӯдак мебошад, ки ба шароити ҳамкории кӯдак бо дигарон, 

шакли муошират вобаста аст. Дар синни томактабӣ он тавассути муошират 

ва омӯзиш ташаккул меёбад. Ташаккули нутқи равон аз синни аввал оҳиста 

ба амал меояд. Дар ҳафт соли аввали ҳаёти кӯдак бояд ба пайдоиш ва 

инкишофи нутқ ҳамчун воситаи муошират бо дигарон диққати махсус дода 

шавад. Сухани равон дар ҳаёти ҳама муҳим аст ва он се вазифаи асосиро 

иҷро мекунад: байнишахсӣ, фардии ботинӣ ва универсалӣ. Забон сарвати 

беназири миллат аст ва ҳамеша шифоҳӣ ва хаттӣ зоҳир мешуд. Ин нур аст, 

новобаста аз он ки кӣ сухани пурмазмун, равшан ва ҷолиб барпо мекунад. 

Имкониятҳои олии забон дар раванди нутқ тавассути сухан кушода 

мешаванд. Бидуни сухан, имконоти бепоёни забон таҳқиқ нашудаанд. 

Султони саз ва ғазал А.Навоӣ робитаи забон ва нутқро ҳамин тавр шарҳ 

медиҳад. “Забон воситаи суханронӣ бо ин қадар шараф аст. Агар сухан 

нодуруст бошад, ба манфиати забон аст». 

Пас, забон чӣ қадар душвор бошад ҳам, он ҳамчун силоҳи сухан хизмат 

мекунад. Қудрати ӯ дар раванди сухан зоҳир мешавад. Агар забон тир 

бошад , сухан камон аст. Қудрати тир аз қудрати камон вобаста аст. 

Маълум аст, ки забон олитарин ва оддитарин василаи ақл ва фаъолияти 

инсон аст. Магар ин забон нест, ки инсонро аз мавҷудоти дигари зинда фарқ 

мекунад?! Аз ин рӯ, маҳсули баландтарини фаъолияти равонии инсон, 

меваҳои тафаккур тавассути забон ва сухан амалӣ карда мешаванд. Забон 

воситаи тавонои зинда кардани маҳсули андеша аст. Функсияи нутқ 

марҳилаи раванди воқеии инкишофи онро дар онтогенез инъикос мекунад, 

ки ҳар яке хусусиятҳои ба худ хос доранд: Вазифаи 1 - байнишахсӣ - 

воситаи муоширати байни одамон мебошад. Дар ин ҳолат, сухан монолог, 

муколама, гуфтугӯи байни якчанд нафар мебошад. 

Вазифаи 2 - инфиродии дохилӣ - дар он ҷо сухан бисёр равандҳои 

нутқро (тафаккур, диққат, хотира, тахайюл ва ғ.) Ба сатҳи фаҳмиши возеҳ 

мебардорад ва ба шахс имкон медиҳад, ки равандҳои рӯҳиро танзим ва 

назорат кунад ҳамчун воситаи татбиқи онҳо хизмат мекунад. 

Вазифаи 3 - универсалӣ - дар он ҷо сухан гуфтан ба шахс имкон 

медиҳад, ки аз ганҷинаи таҷрибаи ҷаҳонии иҷтимоӣ маълумот гирад. Дар ин 

ҳолат ин як нутқи хаттӣ мебошад, ки аз аломатҳо ва аломатҳои графикӣ ба 

амал омадааст. Таълим дар муассисаҳои таълимӣ ду шакл дорад: а) озодии 

сухан; б) дар синфҳои махсус Муколама ҳангоми муоширати даҳонактар   

ба амал меояд ва заминаи табиии ташаккул додани малакаҳои грамматикии 

талаффуз барои бой гардонидани луғати бачагон мебошад; заминаи 

малакаҳои суханварии равон аст. Муколама дар синфҳои махсус таълим 
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дода мешавад (1-2 машғулият дар як моҳ); Дар тӯли вақти кор дар 

муассисаҳои таълимӣ кӯдак бо муаллим ва дигар кӯдакон озодона 

муошират карда метавонад. Дар хона, калонсолон бояд бо кӯдак дар 

мавзӯъҳои гуногун муколама кунанд. Таълими нутқи диалогӣ (ё нутқи 

шифоҳӣ) одатан шакли гуфтугӯро мегирад, яъне байни калонсолон ва 

кӯдакон ва худи кӯдакон. 

Синфҳои махсус оид ба ташаккули равонии диалогӣ ба усули сӯҳбат 

(сӯҳбат) ва усули тақлид асос ёфтааст. Ин усулҳо одатан бо роҳҳои зерин 

иҷро мешаванд: Усулҳои мусоҳибаи омодагӣ; 

Усулҳои театрӣ (тақлид, такрор). 

Сӯҳбати омодашуда вазифаҳои зеринро дорад: 

Бо кӯдакон мустақиман сӯҳбат кардан, яъне бидуни суханони 

ҳамсӯҳбат гӯш кардан, дар интизори вақти муносиб барои луқмидан рафтор 

кардан, бо ҳамсӯҳбат равшан сухан гуфтан; 

Ҳамсафар - малакаҳои талаффуз ва грамматикаро машқ кунед, маънои 

баъзе калимаҳоро муайян кунед. Дар вақти сӯҳбат мураббӣ аз усулҳои 

гуногун, ба монанди саволҳо, муаммоҳо ва риторика истифода мекунад. 

Ҳамаи ин усулҳо ба раванди азхудкунии дониш дар вақти сӯҳбат равона 

карда, муоширати лафзӣ, фаъол кардани фикрҳои кӯдакон, диққат, хотира, 

эҳсосоти онҳо мусоидат мекунанд. Моҳияти нутқи равон. 

Моҳияти нутқи равон. Дар кӯдакони томактабӣ ба назар гирифтани 

ду шакли гуфтугӯи нисбӣ - диалогӣ ва монологӣ махсусан муҳим аст. Дар 

сурати мавҷуд набудани андешаҳои ду ва ё зиёда баромадкунандагон оид ба 

мавзӯи марбут ба ягон вазъ, ҳамаи намудҳои изҳори аз ҷиҳати синтаксисӣ 

оддӣ, насиҳат (илтимос, талаб кунед), ҷонишини пурсиш пешниҳод карда 

мешавад. Воситаҳои забон бо имову ишора, ифодаи мушоҳада такмил 

меёбанд. Мураббӣ бояд вазъиятеро фароҳам оварад, ки дар он кӯдакон бо 

истифода аз асбобҳои гуногун - пурсидан, посух додан, фаҳмондан, 

пурсидан, газидан ва ғайра бояд муколама кунанд. Бо ин мақсад сӯҳбатҳоро 

дар мавзӯъҳои гуногуни марбут ба ҳаёти кӯдак дар оила, дар муассисаи 

томактабӣ, муносибати ӯ бо дӯстон ва калонсолон, манфиатҳо ва таассуроти 

ӯ истифода бурдан лозим аст. Ин малакаҳо барои рушди монолог низ 

заруранд. Фаъолияти кооперативӣ барои ташкили муколамаи муколама бо 

ҳамсолон муҳим аст. Ин фаъолият тадриҷан ташаккул меёбад. Дар аввал, 

кӯдакон ҳарчи зудтар амал карда, дар бораи ҳодисаҳо тавзеҳ медиҳанд. Дар 

ин ҳолат, суханронӣ бо ҳузури ҳамсолон ва имконияти сӯҳбат бо ӯ 

ҳавасманд карда мешавад ва ӯ вазифаи банақшагирӣ ва ташкили фаъолияти 

худ ва инчунин ба роҳ мондани иртиботи иҷтимоиро иҷро мекунад. 

Муоширати байни кӯдакон асосан амалӣ аст. Муколама аксар вақт тавре 

сурат мегирад, ки кӯдак ба газидани кӯтоҳи шарики худ бо амал посух 

диҳад ё муносибати худро ба ин ҳодиса бо василаи ғайризабонӣ баён кунад. 

Бисёр бозиҳои халқӣ мавҷуданд, ки тавассути онҳо кӯдакон ба якдигар 

таваҷҷӯҳ зоҳир карданро меомӯзанд, аз овози дӯстони худ ибрат мегиранд, 
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ҷузъиёти намуди зоҳириро эҳсос мекунанд, гуфтугӯи лафзӣ мекунанд. 

Барои ташкили муколама истифодаи бозиҳои тахта ва бозиҳои чопӣ ("лото", 

"домино") тавсия дода мешавад. Ҳангоми бозӣ дар ҷуфт, кӯдакон роҳҳои 

муоширати муколамаро меомӯзанд: бо навбат, муомилаи бо ҳамдигар, бо 

далелҳо дифоъ кардани нуқтаи назари худ, бо шарики худ ҳамоҳанг кардани 

фикрҳои худ. Дар ин гуна бозиҳо метавонанд намудҳои гуногуни вазифаҳои 

мустақилро ҳамчун асос барои шинохтан истифода баранд, масалан: 

интихоби калимаҳои овозии додашуда, табақабандии овозҳо, ки ба якдигар 

ба таври акустикӣ ва бадеӣ наздиканд, таснифи номҳои умумӣ, нақл дар 

асоси силсилаи тасвирҳо ва ҳк. 

 

3. ТАълими  КӮДАКОН ДАР МАҚОМОТИ ТАХСИЛОТИ томактабӣ 

барои суханронӣ 

Таълими равонии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ. Инкишофи 

нутқи равон дар кӯдакон вазифаи асосии таҳсилоти томактабӣ мебошад, то 

охири синни томактабӣ кӯдак бояд шакли асосии нутқи калонсолонро, яъне 

ду шакли нутқи равон - диалогӣ ва монологиро аз худ кунад. 

Вазифаи муассисаи томактабӣ инкишоф додани нутқи равон (нутқи 

диалогӣ) ва монолог дар кӯдакон мебошад. Вазифаи ташаккули нутқи 

гуфтугӯӣ гуногунҷабҳа мебошад. Кӯдакони синни томактабӣ қобилияти гӯш 

кардан ва фаҳмидани нутқ, гӯш кардани якдигар ва посух додан ба 

саволҳоро инкишоф медиҳанд.Тафовути ин ду намуди нутқ аз рӯи алоқаи 

мантиқӣ дар матн муайян карда мешавад. Монолог ҳамеша дар бораи 

фактҳои мавҷудият, ки бо ҳам дар вақт ё сабабу натиҷа (нисбат ба ҳамдигар) 

робита доранд, маълумот медиҳад. хабарҳоро дар бораи далелҳое, ки дар 

зида мавҷуданд, тавсиф меноманд. Як қатор далелҳоро изҳороти паёмӣ 

меноманд. Ҳисоботҳо оид ба далелҳо дар робита бо сабабу натиҷа бозпас 

номида мешаванд. Дар синни хурдӣ, кӯдак сухани равонро 

мешунавад.Аввал ин луқма, баъд субҳ, ҳикояҳо, монологҳои калонсолон 

аст. 

Бо фарқ кардани унсурҳои забонӣ - садоҳо, морфемаҳо, калимаҳо, 

ҷумлаҳо - аз нутқи равон, кӯдак мавқеи ҳар як унсури забонро дар матни 

равон ба ёд меорад, ки ин раванди ташаккули дарки забон аз хурдӣ 

мебошад, ки аз машқҳои пеш аз сухан оғоз мешавад. 

Маълум аст, ки сухани равон ҳамкории кӯдаконро бо дигарон дар 

натиҷаи таъсири ҳодисаҳо ифода мекунад. Ин ибораро бо як ё якчанд ҷумла 

ифода кардан мумкин аст. Дар ташаккули сухани равон муносибати фарзанд 

бо муҳити атроф ва шакли рафтор нақши муҳим дорад. Бо назардошти он, 

ки кӯдакони калонсол барои рушди нутқи равон таҷриба, малака ва малакаи 

зиёд доранд, мо бояд дарк намоем, ки ҳангоми инкишоф додани нутқи 

равон дар онҳо, хусусан ҳангоми гӯш кардани матни афсонаҳо чиро бояд 

ҷустуҷӯ кард. Инҳо, пеш аз ҳама, аз ташаккули аввалин тасаввурот дар 

бораи ватани мо оғоз меёбанд. Ҳадафи он таълим додани кӯдакон дар бораи 
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шахсиятҳои бузург, фармондеҳон ва мутафаккирони бузурги барномаи 

таълимии томактабӣ мебошад. Ҳамаи ин ба рушди нутқи равон дар асоси 

муайян, мустаҳкам ва васеъ намудани дониши кӯдакон дар бораи арзишҳои 

миллии мо мусоидат мекунад. Омӯзиши кӯдакон дар эҷоди ҳикояҳои эҷодӣ 

дар муассисаҳои томактабӣ: 
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Мавзӯъ: "Мавсими дӯстдоштаи ман". 

Ҳадаф: Ташаккул додани нутқи равон дар асоси таҷрибаи шахсӣ, 

ташаккул додани малакаҳои ҳикоянигорӣ, ки аз ҷиҳати мантиқӣ рушд 

мекунанд. 

Вазифаҳо: Ташаккул додани малакаҳои таҳияи ҳикояи анҷомёфта аз 

ҳаёти шахсӣ (таҷриба), ташаккули луғати сабзавот ва меваҳо, омӯхтани 

фаҳмишҳо, мундариҷаи зарбулмасалҳо, возеҳ ва бурро гуфтани калимаҳо 

дар зарбулмасалҳо. 

Натиҷаҳои пешбинишуда: Қобилияти таълифи қиссаи анҷомёфта аз 

ҳаёти шахсӣ (таҷриба) ташаккул меёбад, шавқ ба ҳикоя бедор мешавад, 

онҳо маънои муаммоҳо, зарбулмасалҳоро мефаҳманд. Таҷҳизоти зарурӣ: 

Расмҳои калони чор фасл, тасвирҳои буридаи чор фасл. 

Курс: Мураббӣ: Кӯдакон ҳоло кадом фасл ҳастанд? (Зимистон). Дар 

зимистон чӣ тағир хоҳад ёфт? Шумо кадом фаслро бештар дӯст медоред? 

Чаро шумо инро дӯст медоред? Имрӯз мо чӣ гуна навиштани як ҳикояи 

кӯтоҳ ва мукаммалро дар "Мавсими дӯстдоштаи ман" меомӯзем. Биёед, 

бачаҳо, мо ҳоло ба гурӯҳҳои хурд ҷудо мешавем. 

Дар як сол чанд фасл ҳаст? (4 фасл). 

Ҳамин тавр мо ба чор гурӯҳ тақсим мешавем. 

Ба гурӯҳҳо тақсим шавед ва аз кӯдакон порчаҳои тасвирҳоро тасвир 

кунанд, ки дар онҳо баҳор, тобистон, тирамоҳ ва зимистон тасвир ёфтааст. 

Онҳоро бо ҷамъоварии пораҳои мӯй, ки барои фаслҳои солашон тасвир 

шудаанд, ба гурӯҳҳо тақсим мекунанд. Бачаҳои гурӯҳи 1 баҳор; Гурӯҳи 2 

кӯдакон тобистон; Кӯдакони гурӯҳи 3 меафтанд; Кӯдакони гурӯҳи 4 кайчи 

зимистонаро ҷамъ мекунанд. Дар натиҷа, ҳар як гурӯҳ симои мавсимро 

калонтар хоҳад кард. Ҳар як гурӯҳ бояд дар бораи мавсими худ ҳикоя 

нависад. Дар охири ҳикоя онҳо метавонанд дар бораи ин фасл шеърҳо ва 

муаммоҳо нақл кунанд. Агар кӯдакон дар таҳияи ҳикоя душворӣ кашанд, 

мураббӣ намунаи ҳикояро пешниҳод мекунад Волидайн: Мавсими 

дӯстдоштаи ман тирамоҳ аст. Шамол дар тирамоҳ сахт мевазад. Осмон софу 

беғубор хоҳад буд. Меваҳои тирамоҳӣ дар боғҳо пухта мерасанд. Дар 

пахтазор пахта сафед сафед мекушояд. Сахро ва богхо серкоранд. Меваҳо 

чида мешаванд, пай дар пай дар сабзавот, аз қабили картошка, пиёз, сабзӣ 

кофта мешаванд. Пахта чида мешавад. 

 

Машқҳои тароватбахш 

Офтоб 

Субҳи барвақт 

Офтоб баланд шуд 

Кӯдаконро навозиш мекунад, 

Ӯ сари онҳоро молиш медиҳад. 
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Дохили дастҳо бояд чарх занад ва оринҷҳо хам шаванд ва сари клуб ба 

қафо оварда шавад. Ангуштҳо ба монанди нурҳои офтоб васеъ паҳн 

шудаанд. 

Мураббӣ метавонад дарсро бо бачагон зарбулмасалҳо дар бораи 

фаслҳоро ба итмом расонад. 

 

Ғамхории зимистонро дар тобистон бихӯред. 

Амали баҳорӣ-баракати тирамоҳӣ. 

Кор тобистон-лаззати зимистон. 

Саволҳо барои тафтиш ва мустаҳкам кардани дониши кӯдакон: 

Дар як сол чанд фасл ҳаст? 

Шумо кадом фаслро дӯст медоред? 

Дар бораи кор зарбулмасалҳо нақл кунед. 

 

 4. Хусусиятҳои синну солии инкишофи нутқи равон дар кӯдакон. 

Нутқи кӯдакон дар асоси нутқи калонсолон рушд мекунад. Ташаккули 

нутқ аз нутқи дигарон, таҷрибаи нутқ, муҳити дурусти сухан ва таҳсилот 

вобаста аст. 

 

Сухан қобилияти модарзодӣ нест, балки дар баробари рушди ҷисмонӣ 

ва рӯҳии кӯдак дар тӯли ҳаёт ташаккул меёбад. Барои омӯхтан ва 

фаҳмидани ихтилоли нутқ рушди муътадили нутқ дар кӯдакон, хусусиятҳои 

ин раванд, шароите, ки дар ташаккули муваффақонаи нутқ нақши бузург 

доранд, донистан лозим аст. 

Ғайр аз ин, дақиқ донистани марҳилаҳои рушди нутқи кӯдак зарур аст. 

Ин барои ошкор ва саривақт ошкор кардани ҳама гуна камбудиҳо дар 

рушди нутқ зарур аст. Розенград-Пупко рушди нутқро дар кӯдак ба ду давра 

тақсим мекунад: 1. давраи омодагӣ (то 2 сол); 2. Давраи ташаккули 

мустақили нутқ. А.Н.Леонтев ташаккули нутқи кӯдаконро ба 4 давра тақсим 

мекунад: 

1. Давраи омодагӣ - аз таваллуд то яксола; 

2. Давраи томактабӣ - то 3 сол; 

3. томактабӣ - то 7 сола; 

4. Давраи таҳсил. Аз лаҳзаи таваллуд шудани кӯдак садо мебарорад. Он 

аз доду фарёд ва гиря иборат аст. Дуруст аст, ки ин овоз аз сухани инсон 

дур аст. Аммо ин фарёд ва гиря дар рушди 3 қисми дастгоҳи нутқ 

(нафаскашӣ, ташаккули овоз, артикуляция) нақши калон дорад. Пас аз ду 

ҳафта, кӯдак ба овози шахси суханвар эътибор медиҳад. То охири як моҳ, 

вай метавонад зери суруди нарм ором шавад (алла). Дар ин ҳолат, 

таркибҳои садо ба таври возеҳ ифода карда намешаванд Кӯдак садоҳоро дар 

синни 5 моҳагӣ мешунавад. Лабони атрофиён ҳаракати артикуляториро 

мебинанд ва мекӯшанд, ки ба он тақлид кунанд. Далели он, ки кӯдак 

амалҳои муайянро чандин маротиба такрор мекунад, ба рушди малакаҳои 
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ҳаракат оварда мерасонад. Аз синни 6-моҳагӣ кӯдак тавассути тақлид ба 

талаффузи баъзе ҳиҷоҳо оғоз мекунад. 

Дар нимаи дуввум кӯдак ба дарки баъзе таркибҳои садоҳо шурӯъ 

мекунад ва онҳоро бо ашё ё амал пайваст мекунад. Дар синни 7-9 моҳагӣ, 

кӯдак пас аз калонсол ба такрори буғумҳои гуногун шурӯъ мекунад. Дар 10-

11 моҳ худи калимаҳо ба вокуниш оғоз мекунанд (новобаста аз вазъият ва 

интонацияи гӯянда). Давраи дуюм давраи пеш аз боғча мебошад. (Аз 1 сол 

то 3 сол). Пас аз он ки кӯдак калимаҳои аввалини худро дорад, давраи 

омодагӣ ба охир мерасад ва давраи нутқи фаъол оғоз меёбад. Дар ин вақт, 

кӯдак ба артикуляцияи дигарон диққат медиҳад. Вай ҳангоми сухан гуфтан 

такрор ба такрор такрор мекунад ва худаш калимаҳоро талаффуз мекунад. 

Дар 2-3-солагӣ луғати кӯдак хеле бой мешавад. 

 

Мувофиқи маълумоти маъмул, афзоиши луғати кӯдакон дар давраи 

пеш аз кӯдакистон рақамҳои зеринро нишон медиҳад: 1 сол 6 моҳ - 10-12 

калима, дар охири 2 сол - 300 калима, -1000 калима аз рӯи синну сол 3. 

То соли 3-юми ҳаёти кӯдак, паҳлӯи грамматикии нутқ ташаккул 

меёбад. Аввалан, кӯдак орзуҳо ва дархостҳои худро бо як калима баён 

мекунад. Пас ҷумлаҳои соддаи иборат аз 1-2 калима пайдо мешаванд. 

Давраи сеюм давраи томактабӣ (аз 3 то 6 сола) мебошад. Дар синни 

томактабӣ кӯдакон аввал талаффузи артикуляториро меомӯзанд: лаб-

лаборатория, садонокҳои лаб-забон - p, b, m, f, v ва ғайра. Ба даст овардани 

артикуляция душвор аст: пичир-пичиркунӣ, лағжиш (s, z, sh, j, ch) ва sonor 

(r, l), забон дар талаффузи садоҳои қафо (к, г) душворӣ мекашад. Аз ин рӯ, 

кӯдакон ин садоҳоро дар гуфтор нодуруст ё талаффуз мекунанд. Дар ин 

давра луғат афзоиш меёбад. Дар синни 4-6-солагӣ, луғати фаъоли ӯ ба 3000-

4000 калима мерасад. Бо афзоиши луғат, грамматикаи нутқ низ меафзояд. 

Дар синни 4-солагӣ онҳо дар гуфтор ибораҳои содда ва мураккабро 

истифода мебаранд. Дар синни 5-солагӣ онҳо метавонанд аз ҷумлаҳои 

мураккаб истифода баранд. Кӯдакони 5-сола метавонанд бе саволҳои 

иловагӣ ҳикояҳо ва афсонаҳо нақл кунанд. 

Дар ин давра дарки фонематикӣ ба таври назаррас рушд мекунад. 

Кӯдак аввал садонокҳо ва садонокҳоро фарқ мекунад, баъд садоҳои баланд, 

ғавғо ва лағжанда. Одатан, кӯдаки 4-сола бояд ҳамаи овозҳоро бо огоҳии 

фонематикӣ фарқ кунад. То ин вақт, ташаккули талаффузи дурусти овозҳо 

ба анҷом мерасад ва кӯдак аз ҳар ҷиҳат дуруст ва возеҳ сухан мегӯяд. 

Давраи чорум давраи мактабхонӣ (аз 7 то 17 сола) мебошад. Хусусияти 

ин давра дар он аст, ки инкишофи нутқи кӯдакон нисбат ба давраҳои қаблӣ 

бошуурона ба амал меояд. Дар ин давра кӯдакон таҳлили овозҳо, қонунҳои 

грамматикии нутқро меомӯзанд. Дар ин давра навъи нави нутқ, нутқи хаттӣ, 

нақши асосӣ дошт. Рушди муътадили нутқ дар кӯдак ба ӯ имкон медиҳад, 

ки доимо мафҳумҳои навро омӯзад, дониш ва тасаввуроти худро дар бораи 

муҳити атроф васеъ кунад. Ҳамин тариқ, сухан, рушди он бо рушди 
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тафаккур пайванди ногусастанӣ дорад. Забон воситаи тафаккур ва воситаи 

муошират аст. 

Табиист, ки инсон дар атрофи онҳо ҳамчун маҳсули табиат ва ҷомеа 

зиндагӣ мекунад. Дар айни замон, онҳо маҳсули баландтарини онҳо 

ҳисобида мешаванд ва онҳо дар мағзи худ дар шакли ашё ва ашё, дар шакли 

ҳодисаҳо ва воқеаҳо инъикос мекунанд, дарк мекунанд ва фикр мекунанд. 

Аҳамияти забон дар ин маврид бемисл аст. Аз ин рӯ бесабаб нест, ки забон 

воситаи тафаккур аст. “Фикр кардан бо забон як ҷузъи ҷудонашавандаи 

якдигар аст. Чӣ тавре ки тафаккур бе забон вуҷуд надорад, ҳамин тавр забон 

бе фикр вуҷуд надорад. 

Мо ҳоло ҳам гуфта метавонем, ки забон воситаи тафаккур барои инсон 

аст, вай ҳамчун заминаи моддӣ хидмат мекунад. Дар марҳилаи дуввум 

натиҷаи тафаккур амалӣ шудани маҳсули тафаккур аст, яъне он бояд аз 

мағзи сар, ки маркази тафаккур аст, фаротар равад. Ин оғози марҳилаи 

дуюми ниёз ба забон аст - он ба иҷрои вазифаи коммуникативӣ шурӯъ 

мекунад. Сарфи назар аз он, ки ашё ва падидаҳо дар табиат ва ҷомеа бо 

забонҳои мухталиф номбар карда мешаванд, дар ин раванд вай воситаи 

тафаккур ва ҳамкории иҷтимоӣ дар фаъолияти инсон боқӣ мемонад. Вақте 

ки забон воситаи муошират мешавад, доираи имкониятҳои он низ табиатан 

васеъ мешавад. Ин ҳолатро марҳилаи сеюм номидан мумкин аст. Бо зиёд 

шудани шумораи марҳилаҳо, нерӯи иҷтимоии забон низ меафзояд. Яъне, бо 

ёрии забон, ки дар нутқи инсон вазифаи коммуникативиро иҷро мекунад, 

иттилооти муайян низ ба мусоҳиб ё шунаванда расонида мешавад. Пас, 

марҳилаи чорум дар муносибат бо забон вуҷуд дорад. Як нуктаи муҳими 

академик В.В.Виноградовро қайд накардан ғайриимкон аст. Вай таъкид 

кард, ки забон се вазифаи муҳимтарин дорад: муошират, паём ва таъсир. 

 

ХУЛОСА. 

Дар замоне, ки илму техника дар мамлакати мо босуръат рушд карда 

истодааст, масъулияти насли наврас меафзояд. Миқдори донишҳое, ки бояд 

ба онҳо дода шавад, сол аз сол меафзояд. 

Тайёр кардани кӯдакон ба мактаб дар боғча дар мактабҳо шаклҳои нави 

таълим ҷорӣ карда мешаванд. Азбаски амал ва сухан василаи асосии ифодаи 

шахсияти шахс мебошанд, аз ибтидо ба тарбияи ҷисмонӣ ва лафзии кӯдак 

диққат додан лозим аст. 

Ҳар як падару модари оила, мураббиёни муассисаҳои томактабӣ ва 

муаллимони мактабҳо бояд сабабҳои нуқсонҳои нутқро донанд. Зеро сухан 

шакли таърихан ёфтшудаи раванди муоширати инсон тавассути забон аст. 

Сухан инчунин аз маҷмӯи овозҳои рангини экспрессионӣ иборат аст. Ин 

садоҳо натиҷаи ташаккул ё ҳаракати гуногуни узвҳои нутқ тавассути 

сигналҳои системаи олии асаб мебошанд. Аз ин рӯ, омӯзиши сарчашмаҳои 

овозҳои нутқ, физиологияи узвҳо, омӯзиши фаъолияти онҳо, муайян 

кардани сабаби нуқсонҳои талаффуз яке аз омилҳое мебошад, ки талаффузи 
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дуруст ва равонро таъмин мекунанд. Сухан дар кӯдакон тадриҷан ташаккул 

меёбад ва кӯдак калон ва рушд мекунад. Дарвоқеъ, марҳилаи ҳалкунандаи 

рушди нутқи кӯдак аз синни якуним то панҷсола мебошад. Дар ин давра, 

нутқи кӯдак бо суръати муайян рушд мекунад ва пас аз панҷсолагӣ, нутқ бо 

роҳи интенсивӣ ва ба тарзҳои гуногун инкишоф меёбад. Аммо, баъзе 

кӯдакон вобаста ба сабабашон дар рушди нутқи худ як қатор камбудиҳо 

доранд. Талаффузи талаффузи овозҳоро дар ҳама садоҳои забони модарӣ 

дучор омадан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки аксари кӯдакон садоҳоеро, ки 

ифодаашон душвор аст, нодуруст талаффуз мекунанд. 

Сарвати бебаҳои мо забонест, ки ҳазорон насл эҷод намуда, доимо 

такмил ёфтааст. Қобилияти забон, забон моро одам мекунад: дар олами 

мавҷудоти зинда системаҳои дигари иртиботӣ таҳия шудаанд, аммо онҳоро 

бо забони инсон ва механизмҳои истифодаи он муқоиса кардан мумкин 

нест. Суханро фаҳмидан душвор нест, зеро одамон кӯшиш мекунанд, ки ин 

сарватро такмил диҳанд: на танҳо донистани қоидаҳои калимаҳо ва 

таркибҳои онҳо, балки низоми мураккабтарини ташаккули нутқ, дарк ва 

фаҳмиши сухани одамони дигар, аз ҳамкории кӯдакон то равон, равон ва 

суханвар инсон то омӯхтани сухани лафзӣ ва боварибахш роҳи дарозеро тай 

мекунад. Одам нутқро дар тӯли ҳаёташ инкишоф медиҳад. Дар кӯдакистон 

кӯдак кӯдакро бо истифода аз воситаҳои гуногуни техникӣ инкишоф 

медиҳад: дар математика - ҳангоми ҳалли масъалаҳои мантиқӣ, дар дарсҳои 

рушд - истифодаи ибораҳо, машқҳои нутқ, хондан ва аз нав хондани матн, 

расмкашӣ, кашидани ашё, афсонаҳо. 'зимистон ва гайра Инкишофи нутқ дар 

раванди таълим боиси бой шудани луғати бачагона, азхудкунии меъёрҳои 

забони адабии рус мегардад. Раванди инкишофи нутқ тӯлонӣ тӯл мекашад 

ва дар тӯли солҳои зиёд тарбия меёбад. 
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Мавзӯъ: Бо воситаи оҳанги муносиб ба роҳ мондани рушди нутқи 

кӯдакон 

Ташаккули фарҳанги солими сухан дар рушди нутқи пайванди кӯдакон 

нақши муҳим дорад. Кӯдакони синни томактабӣ аксар вақт садоҳои s-z, p-f, 

t-d, p-b, u-o ', x-h, q-g -ро дуруст талаффуз карда наметавонанд. Дар раванди 

суханронӣ аз хатогиҳо дар талаффуз роҳ надиҳед, ба монанди кетаппан - 

кетаяпан, Ҳоҷаксон - Шоҳҷахон, Юстам - Рустам, қалга - зоғ, яъне 

талаффузи дурустро равона кардан, 

диққат додан ба баландии овоз, суръати садо муҳим аст. Баъзе кӯдакон 

бо хурдсолон бо ларзиши онҳо ва баланд кардани овозашон муносибат 

мекунанд. Пас ба талаффузи онҳо диққат додан, ба онҳо фарҳанги нутқро 

омӯхтан, ба таври муқаррарӣ рафтор ва рафтор кардан лозим аст. Зеро 

фарҳанги рафторе, ки дар кӯдакӣ ташаккул меёбад, то охири умри инсон 

мӯҳр зада мешавад. 

Меъёри рафтори самимона, ҳатто муносибат дар рафтор, қобилияти 

рафтор дар назди дигарон - инҳо талаботи оддии фарҳанги рафтор. 

Барои он ки насли наврас ба камол расад, ки шахсони ҳаматарафа, 

баркамол, боистеъдод ба воя расанд, тамоми боигариҳои забони модарӣ ва 

имконоти онро истифода бурдан лозим аст. Аз ин рӯ, ташаккул ва рушди 

нутқи пайванди кӯдакон дар заминаи забони адабии миллӣ яке аз вазифаҳои 

муҳими муассисаи таълимии томактабӣ мебошад. 

Аз мушоҳидаҳо маълум аст, ки нутқи кӯдакони синни томактабӣ 

вобаста ба рушди тафаккур сурат мегирад. Омӯзиши дурусти забон, бо 

таваҷҷӯҳ ба сохтори грамматикии он сухан гуфтан, дар кӯдакон мубоҳисаи 

озод, савол додан, ҷавоб додан, аз он чизе, ки аз дигарон мешунаванд, 

хулоса баровардан, боиси дарки шаклҳои гуногуни робитаи ашё ва ҳодисаҳо 

мегардад. 

Таъсиси муҳити солими табиӣ дар муассисаи томактабӣ ба кӯдакон 

барои рафтори дурусти онҳо, афзоиши хоҳиши сӯҳбат бо дигарон кӯмак 

мекунад. Барои ин муҳим аст, ки кӯдакон ба ягонагии мантиқии шакл ва 

мундариҷаи сухан ноил шаванд. 

Талаби аввал ин аст, ки кӯдак бояд аввал калимаи махсуси худро дошта 

бошад. Ин ба ӯ кӯмак мекунад, ки бо дигарон ҳамкорӣ кунад. Дар ин ҳолат, 

диққати асосии омӯзгор ба бойгардонии луғати луғавии кӯдакон дар ҳолати 

табиӣ равона карда шудааст ба афзоиш нигаронида шудааст. Омили муҳими 

афзоиши луғати кӯдакон шиносоӣ бо муҳити зист дар фаъолияти ҳаррӯзаи 

онҳост. алаби дуюми муҳим диққат додан ба ташаккули дақиқи сохтори 

грамматикии нутқи кӯдакон мебошад. Саволҳое, ки кӯдаконро роҳнамоӣ 

мекунанд, истифодаи дурусти калимаҳо дар нутқ тавассути машқҳо, ба онҳо 

ташаккули дурусти ҷумлаҳо муҳим мебошанд. 

Талаби сеюми муҳим ин тарбияи фарҳанги солим дар кӯдакон аст. 

Охир, таълими дурусти талаффузи овозҳоро ба кӯдакон омӯхтан яке аз 

масъалаҳои печидатарин дар илми методика аст. 
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Чорум талаби муҳим ин рушди нутқи муколамавӣ, яъне нутқи гуфтугӯӣ 

мебошад. 

Талаби панҷум ин таълими ҳикояҳо (нутқи монологӣ) мебошад. Нутқи 

монологӣ дар амал исбот шудааст, ки дар рушди нутқи пайваст кӯмаки 

калон мерасонад. Инкишофи тафаккур бо боигарии луғат, қобилияти 

сохтани ҷумлаҳо, қобилияти озод ва равон баён кардани фикрҳои худ зич 

алоқаманд аст. 

Талаби шашум шиносоии кӯдакон бо бадеӣ аст ва дурахшонтарин 

намунаҳои адабиёти бачагона ва фолклор барои ба дунёи нав бурдани 

хурдсолон хидмат мекунанд. Шиносоӣ бо асарҳои адабӣ на танҳо дар нутқи 

пайвастаи кӯдакон рушд мекунад, балки дар онҳо муҳаббат ба бадеиро низ 

бедор мекунад. 

Талаби ҳафтум омода кардани кӯдакон ба саводнокӣ мебошад. 

Ин талабот дар ҳама марҳилаҳои таҳсилоти томактабӣ иҷро карда 

мешавад. Аммо дар ҳар кадоми онҳо синну соли кӯдакон, сатҳи омодагии 

шахсӣ ба назар гирифта мешавад. Дуруст аст, ки дар гурӯҳи калон нутқи 

кӯдакон як муддат ташаккул меёбад. Охир, кӯдакони калонсоли синни боғча 

гуногунии мундариҷа ва шакли фаъолияти онҳо инчунин ба онҳо барои 

такмил додани нутқашон кӯмак мерасонад. 

Ҳангоми мушоҳидаи атрофиён, талаффузи онҳо низ ба таври мусбат 

тағир меёбад: онҳо ба талаффузи дуруст оғоз мекунанд, мундариҷаи 

ҷумлаҳо васеътар мешаванд, ба ислоҳи ҷумлаҳо саривақтӣ ва луғати онҳо 

меафзояд. Худи кӯдакон ба таҳияи ҳикояҳои хурд шурӯъ мекунанд ва 

метавонанд ин ҳикояҳоро озодона нақл кунанд. Онҳо ба ташаккули 

сифатҳое, ба мисли муошират бо калонсолон, изҳори озодонаи андешаҳои 

худ шурӯъ мекунанд. Мувофиқи ин, баланд бардоштани фарҳанги садо дар 

нутқи кӯдакон, васеъ ва фаъол кардани луғати ифодакунандаи номи ашё, 

ҳодисаҳои атроф, пайравӣ аз шаклҳои оддии монолог, ташаккул додани 

қобилияти ифодаи ақидаи худ дар грамматикӣ дуруст ва равшан муҳим ва 

зарур аст. 

Ин талаботҳо дар раванди дарки кӯдакон дар бораи мавҷудот, муҳити 

атроф, дарки он, ҳис кардани он, таълифи ҳикояҳо, ибрози андешаҳои худ, 

фаъолияти ифодаи хониш ташаккул меёбанд. 

Маълум аст, ки нутқи пайвастшуда ҳамкории кӯдаконро бо дигарон дар 

натиҷаи таъсири ҳодисаҳо ифода мекунад. Ин ибораро бо як ё якчанд ҷумла 

инъикос кардан мумкин аст. 

Дар ташаккули нутқи пайваст, муносибати кӯдак бо муҳити зист, 

шакли рафтор нақши калон дорад. Бо дарназардошти он, ки кӯдакони 

калонсоли томактабӣ малакаҳои нутқи шифоҳӣ доранд, мо бояд муайян 

кунем, ки ҳангоми ташаккули нутқи ҳамоҳанг, пеш аз ҳама, тавассути 

мушоҳидаи муҳити атроф ба чӣ диққат додан лозим аст. Инҳо, пеш аз ҳама, 

аз ташаккули тасаввуроти ибтидоӣ дар бораи Ватан оғоз меёбанд. Дар 

баробари ин, пеш аз ҳама, дар васеъ намудани луғати кӯдакон, табиати 
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ҷумҳурӣ, онро бо техникаи касбӣ, сохтмонӣ ва кишоварзӣ, аломатҳо ва 

рангҳои мушаххаси чизҳо, мафҳумҳо, номҳо ва калимаҳое, ки муносибатро 

ба меҳнат ифода мекунанд, бой кардан лозим аст. Инчунин омӯхтани 

намунаҳои фолклор зарур аст: фаҳмидан ва бой гардонидани истифодаи 

антонимҳо, синонимҳо, омонимҳо дар забони модарӣ. Омода кардани 

кӯдакон барои дуруст талаффузи номи ашё, дарки монандӣ ва фарқияти 

онҳо, фаъол кардани луғати истинодии шакл, ранг, сифат, хосият, ҷинс ва 

намуд, ташаккули сохти грамматикии нутқ, ташаккули фарҳанги нутқ, 

такмил додани нутқи диалогӣ ва монологӣ муҳим аст; ба даст меорад. 

Сӯҳбат усули муҳимтарини нутқи монологӣ (вобаста) мебошад. 

Ташаккулёбии гуфтугӯӣ (диалогӣ) яке аз талаботҳои муҳим дар 

таълифи нутқи пайваст мебошад. Суханронии гуфтугӯӣ аз бойгардонии 

луғати кӯдак вобаста хоҳад буд. Ин аз кӯдак талаб мекунад, ки қобилияти 

шунидан, фаҳмидан, ҷавоб додан ба саволҳо, инчунин ҳангоми муроҷиат ба 

ӯ фарҳанги суханвариро пайдо кунад. Ҳангоми сӯҳбат бо кӯдакон саволҳои 

бештар роҳнамо дода мешаванд. 

Масалан, ҳангоми сайри табиат мураббӣ мепурсад: «Ҳоло кадом фасли 

сол аст?», «Дар табиат дар фасли баҳор чӣ гуна тағирот ба амал меояд?», 

«Дар фасли баҳор кадом парандагон парвоз мекунанд?». Саволҳо додан, ба 

монанди кӯмак ба кӯдакон дар рушди нутқи муколамавӣ. 

Муҳимтарин усули гуфтугӯи пайваста сухани муколама, яъне сӯҳбат бо 

кӯдакон мебошад. Сухан шакли соддаи нутқи шифоҳӣ мебошад, ки омилҳои 

гуногунро ба монанди рафтор, нигоҳ, рафтори кӯдак, овози паст, суръатро 

ба назар мегирад. Сӯҳбат - 

Суханронии муколамавӣ асосан бо ёрии калонсолон сурат мегирад ва 

он натиҷаи хуб медиҳад, алахусус дар раванди омӯзиши муҳити атроф. Аз 

ҷумла, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба риояи фарҳанги суханронӣ дар байни 

мардум диққат дода мешавад. 

Ба онҳо мукаммали сухани якдигар, ислоҳ, пурсидан, пурсидан ва 

омӯхтани таълими нутқи диалогӣ дохил мешаванд. 

Маълум аст, ки муошират дар ду шакл - ройгон ва махсус омӯзонида 

сурат мегирад. Муошират дар асоси ҳаёти ҳаррӯза ва таассурот муоширати 

озод аст ва ҳатто агар он дар тӯли роҳ гузаронида шуда бошад ҳам, он ба 

нутқи кӯдак барои ифоданок будан, инкишоф додани малакаҳои аз ҷиҳати 

грамматикӣ дуруст сохтани ҷумла, бой гардонидани луғат кӯмак мерасонад. 

Дар таҳияи технологияи марбут ба инкишофи нутқ дар кӯдакони томактабӣ 

тавсия дода мешавад, ки бе кӯмаки калонсолон мустақилона ҳикоя карда 

тавонад, боигарии луғат, пайгирона дар нақли матн, истифодаи забон, 

фасеҳӣ, суръат, ҷумлаҳои дурусти грамматикӣ риоя карда шавад. ислоҳ 

карда тавонистан, овозҳоро дуруст талаффуз кардан, ба фарҳанги сухан 

риоя кардан. Ба ин мисол "Шикорчиён ва харгӯшҳо", "Гургҳо ва гӯсфандони 

ланг" ва "Кадом парҳо?" саволу ҷавоб дар бозиҳо, ба монанди инчунин 

нутқи муколамаи кӯдаконро инкишоф медиҳад. Мураббӣ аз кӯдакон 



85 

 

мепурсад: "Чӣ шуд?" ӯ мепурсад. Бачаҳо ҷавоб медиҳанд, ки он ба мурғобӣ, 

зоғ, уқоб тааллуқ дорад. Мувофиқи шарти бозӣ, кӯдаке, ки номи паррандаро 

такрор мекунад, як шартро иҷро мекунад: вай ба бозӣ медарояд, шеър 

мехонад ё суруд мехонад. 

Нутқи монологӣ (алоқаманд, ҳикоятӣ) дар рушди нутқи кӯдакон 

махсусан муҳим аст. Дар монолог 

ҳамаи талаботҳои вобаста ба нутқи дар боло номбаршуда ҷамъбаст 

карда мешаванд. 

Ташаккули нутқи монологии кӯдакон яке аз шартҳои асосии ба мактаб 

омода кардани онҳо мебошад. Охир, нутқи васлшуда инчунин чунин 

сифатҳоро дар бар мегирад, ки тафаккури мантиқии кӯдакон ва тезу зеҳни 

бо он алоқаманд, заковат. 

Қобилияти ҳикоя кардани кӯдакон бо малакаҳои луғат ва сохтани 

ҷумлаҳо низ муҳим аст. 

Ба кӯдакони синни томактабӣ инчунин вазифа гузоштан мумкин аст, ки 

дар асоси афсонаҳо ва расмҳо дар мавзӯъҳои мушаххас ҳикоя эҷод кунанд. 

Бо кор кардани чунин вазифа онҳо мустақилият, фаъолияти эҷодиро 

инкишоф медиҳанд. Масалан, кӯдакон ба хоҳиши навиштани ҳикоя дар 

мавзӯъҳо, аз қабили «Оилаи мо», «Баҳор», «Оз-отар соз», «Ластакҳо парвоз 

карданд» ва ғайра хеле манфиатдоранд. Ҳикоякунӣ ба кӯдакон кӯмак 

мекунад, ки ҷумларо грамматикӣ созанд, садоҳо, аффиксҳоро дуруст 

талаффуз кунанд ва асбобҳои аёниро мувофиқи синну соли худ истифода 

баранд. 

Мушоҳидаи раванди меҳнатии калонсолон, тавсия додани ҳикояҳо дар 

асоси сафарҳо ба табиат, корхонаҳои истеҳсолӣ, дарёҳо, биёбонҳо, саҳроҳо 

низ роҳҳои мусоиди рушди нутқи пайвастаи кӯдакон мебошанд. 

Потенсиали бадеӣ дар рушди нутқи пайванди кӯдакон бениҳоят бузург 

аст. Хонандагони муассисаҳои таълимии томактабӣ ҳамарӯза бо намунаҳои 

дурахшони бадеӣ ошно мешаванд. Ҳикояҳо, ривоятҳо, афсонаҳо, 

зарбулмасалҳо, муаммоҳо, гуфтаҳои тез ва сурудҳо онҳоро ифодакунандаи 

нутқ месозанд. на танҳо таъмин менамояд, балки захираи луғатро ғанӣ 

мегардонад, аз имконоти забони адабӣ баҳра мебарад. 

Инкишофи нутқи алоқаманд дар кӯдакон тавассути таълим додани 

саводнокӣ идома дода мешавад. Ин раванд ташаккул додани қобилияти 

фаҳмидани чизеро, ки шунида истодааст, қобилияти ифодаи фикри худро ба 

тарзи ифода, равшан, фаҳмо, грамматикӣ дар бар мегирад. 

Вазифаҳои муҳимтарини ташаккули нутқи ба ҳам пайвастаи кӯдакон 

иборатанд аз ғанигардонӣ ва фаъол сохтани луғати онҳо, ташаккули сохти 

грамматикии нутқ, фарҳанги садо, нутқи диалогӣ ва монологӣ, истифодаи 

намунаҳои бадеӣ ва омодагӣ ба таълими савод. 

Раванди омӯзиш дар бораи муҳити атроф боиси ҳавасмандии эҳсосӣ 

мегардад, ки дар инкишофи тафаккури кӯдак бо чизи дигаре иваз карда 

намешавад. Чунин ҳавасмандгардонӣ дар тарбияи кӯдакони калонсоли 
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синни боғча муҳим аст. Зеро эҳсосоте, ки дар заминаи ашё ва воқеиятҳои 

атроф таваллуд мешаванд, дар тафаккури кӯдак инкишоф меёбанд ва ба 

забони ӯ, ба ифодаи зинда ҳаракат мекунанд. Аз ин рӯ, огоҳии кӯдак аз 

воқеияти атроф, дарки зебоии он, мураккабии бепоёни он, нуфузи ӯ ба 

олами муносибатҳои иҷтимоӣ ва калонсолон дар баробари рушди 

ҳамаҷонибаи худ боиси бой шудан ва ташаккули сухани алоқаманд 

мегардад. Дар ниҳоят, кӯдакӣ бо лаззат бурдан аз ҷаҳон, дарки он пур аз 

эҳсосот, кашф кардани он алоқаманд аст. 

Аз ин ҷост, ки инкишофи нутқи муттаҳид зарурати ташкили кӯдаконро 

дар заминаи шаклҳо ва воситаҳои муосири методологӣ ҷаззоб ва беназир 

ташкил менамояд. Аз технологияи муосир дар ин робита 

Зарурати ба назар гирифтани бисёр талабот ба монанди синну соли 

кӯдакон, хусусиятҳои онҳо, луғат, фарҳанги нутқ, дурустии грамматикии 

нутқ ба миён омадааст. 
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Мавзӯъ: Кўтоҳии нутқ. Тавзеҳи кўтоҳбаёни чун яке аз шартҳои 

балоғати нутқ 

 

Дақиқият яке аз муҳимтарин хусусиятҳои нутқи фосеҳ ба шумор 

меравад. Дар дастурҳои Юнони Қадим доир ба нутқи зебо ин масъала аз 

талабҳои зерин қаламдод шудааст. Талабе, ки аҳли назарияи қадим рочеъ ба 

нутқи дақиқ гузоштаанд, бо талаби  и пукунаи ин соҳа мусоидат дорад. 

Арасту чунин меҳисобид, ки агар нутқ норавшан – ноаниқ бошад, мақсад 

чунон, ки лозим аст, ифода намеёбад. «Фазилати нутқ он аст, ки навишта 

буд ў, дақиқ бошад». Маънои ҳикмати «фикри дақиқ-дақиқ» алоқамандии 

нутқи дақиқро бо фикр собит менамояд. Ин нукта тақоза дорад, ки барои 

равшан ва дақиқ баён намудани фикр чизи гуфташавандаро бояд нағз ва 

мукаммал донист. Панди зерини сухансарои бузурге чун Абулқосим 

Фирдавсй низ ҳамин нуктаро таъкид менамояд: 

Даҳон ба сухан гуфтан очиз кун, 

Хирадро намозу забон тир кун. 

Таъкиди забон ва тафаккур, ки асоси нутқи дақиқ ба шумор меравад, 

дар навиштаҳои суханварони дигари дунё низ метавон пайдо намуд. 

В.Г.Белинский дар ин хусус гуфта буд: «Калима фикрро акс менамояд: фикр 

ноаниқ бошад, калима низ ноаниқ хоҳад буд. Инсон ҳар чиро, ки ҳис ва дарк 

намояд, ҳамонро ифода мекунад. Калима барои идомаи вақте камй мекунад, 

ки онҳо дар бораи чизи баёнкунандаи худ тасаввуроти дуруст надошта 

бошанд». Одам давоми фикри худро дақиқу равшан ифода мекунад, ки агар 

фикр ўро фаро гирифта бошад. Аммо боз ҳам равшнтар сухан меронад, яъне 

ин вай фикрро фаро гирифта бошад. Н.Г.Черношевский низ ҳамин маъниро 

таъкид карда гуфтааст: «Ҳар чиро, ки норавшан тасаввур мекунй, норавшан 

ифода месозй; норавшанй ва мутҳамии ифода маҳз аломати чигалй ва 

печдарпечи фикр аст». Аз рўи итминои комили А.С.Пушкин чй забони илм 

ва чй забони адабиёти бадей пеш аз ҳама бояд равшан ва дақиқ бошад. 

«Аввалин фазилати наср дақиқ ва мухтасар будани он аст. Вай фикр ва боз 

ҳам фикрро тақозо рорад, бе онҳои суханҳои зебо ба чизе намерасад». 

Л.Н.Толстой низ нақиқияти суханро шарти муҳимми ин асарй бадей 

навишта буд. Агар ман шоҳмешудам, чунин қонун мебаровардам. 

Нависандае, ки маънои калимаи истеъоиолкардаашро эзоҳ бода 

наметавонад, бояд аз навиштан маҳрум сохта, 100 дарра чазо дода шавад.  

Ҳомй ва чонсўзи забони тоҷик С.Айнӣ анъанаи классикии адабиёти 

ҳазорсолаи форсу тоҷикро идома дода, дар навиштаҳо ба равшанй ва 

дақиқияти тарзи баёни худ эътибори ҷиддӣ медод, аз дигарон низ талаб 

мекард, ки дар корбурди сухан диққат намоянд. Тарзе нависанд, ки барои 

ҳама хосу он дастрас, дар айни замон зебо ва дилнишин бошад. Ў бо 

муносибате дар ин хусус навишта буд. 

Аммо лингвистика – забоншиносй ҳанўз шартҳои забонии дақиқияти 

нутқро, чунон ки бояд таъин накардааст. Дар дастуруламалҳои чории 
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услубшиносй ва маданияти нутқ, ҳамчун ин дар асарҳои назарии ин соҳа 

мавзўи мазкур дуруст ва равшан маънидод навардидааст.  

Дақиқият ҳамчун аломати иртиботии нутқи хуб чй гуна бояд бошад? 

Дақиқиятро дар асоси таносуби «нутқ – воқеият» ва «нутқ – 

тафаккур» метавон муқаррар намуд. Чунонки дар болотар арз шуд, нутқи 

дақиқ нутқест, ки дар он калима бо ашё (ҳодиса)-и ифодакунандаи худ 

мувофиқати тамом дорад. Чунин қоида ҳамчун сифати нутқ пеш аз ҳама бо 

сатҳи луғавии системаи забон алоқа доштани дақиқиятро нишон медиҳад. 

Барои он ки нутқ дақиқ бошад, калимаҳо бояд ҳатман мувофиқи он 

маъноҳое истифода шаванд, ки дар системаи забон ба расмият даромада, 

ранги умумй касб кардаанд. 

Аз ин чо имконияте пайдо мешавад, ки дақиқиятро ҳамчун риояи 

меъёри корбасти калимот (агар чунин меъёр эътироф шавад) тарчеъ диҳем. 

Дар ин ҳол лозим меомад, ки дақиқиятро ҳамчун қаринаи дурустии нутқ 

қабул намоем. Аммо ин фикр чандон қобили қабул нест. Дурустй ва 

дақиқияти нутқ ду аломати фарқкунандаи созмони нутқ ба шумор рафта, 

онҳо дар заминаи алоқаи гуногуни нутқ бо системаҳои дигар воқеъ 

мешаванд.  

Дурустй ва тозагии нутқ ба сифати аломати хоса дар заминаи алоқаи 

«нутқ-забон» маънидод мешавад. Вай комилан ба омили (фактори) 

лингвистй такя мекунад. Нутқе дуруст буш умор меравад, ки сохтори он ба 

меъёрҳои забони адабй мувофиқат менамояд.  

Дақиқият ҳамчун аломати нутқ ба муносибатҳои дигар такя менамояд. 

Ин категория ба алоқаи нутқ-воқеият, калима-предмет (чиз) асос мебад. Дар 

нутқи хаттй ва шифоҳй гўянда саъй менамояд, ки бо мутобиқати калима ва 

воқеияти ифодашаванда дастёб гардад, чаҳд менамояд, то ҳар он чизе, ки 

дарк кардааст, бо ёрии воситаҳои забон аниқ ва пурра ифода намояд. 

Тавассути алоқаи «нутқ-воқеият» дарки воқеият ба амал меояд. Дарки 

объекти тафаккур бо роҳи таҳлилу тачзия ва чамъбастй сурат мегирад. 

Натичаи дарк дар шаклҳои забон мустаҳкам мегардад (нутқи дохилй низ 

имконпазир аст). Бидуни муошират иртибот низ наметавонад вучуд дошта 

бошад. Аз ин мебарояд, ки муаммои муайяни маданияти нутқ то замони 

дарки иртиботй (коммуникативй) мавчуд нест. 

Дар ҳамин марҳила мумкин аст, ки ғалатҳои оянда падид оянд, 

ғалатҳое, ки дақиқияти нутқро халалдор месозанд. Агар дарки объект ва 

шароит (ба туфайли забон, дар шаклҳои нутқ) манзараи ҳамранги 

(аденватный) воқеиятро ба чилва наорад, дар он сурат нақли минбаъда оид 

ба онҳо наметавонад дақиқ бошад.  

… Дақиқият ба алоқаи нутқ-тафаккур, нутқ-воқеият, воқеият ва нутқ-

забон такя менамояд.   

Бояд дониши худро доир ба ягон чиз, ҳодиса ва ғайра бо дониши 

системаи забон ва имконияти он дар шароити муайяни муоширот созгор 

оварда тавонист. Нутқ он чиро, ки гуфтан мехоҳй, бояд аниқ ва пурра ифода 
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созад, вай бояд бо системаи тафаккур, ки аз дарки предмет ва ҳодисоти 

воқеият дар майнаи одам пайдо шудааст, комилан мувофиқат намояд. Дар 

байни «дониши барои худ» ва «нақл барои дигарон» мумкин аст ҷудоие рўй 

диҳад, вақте, ки калимаи ёфта, шакли ифода, мазмуни умумии нутқ бо он 

чизе, ки гўянда ҳис кардаасту гуфтан мехоҳад, мувофиқ наояд. Чунин ҷудой 

дар адабиёти бадей, дар навиштаҳои устодони сухан ҳам воқеъ мегардад. Аз 

ин чост, ки машҳуртарин нависандагон низ аз ночории худ дар ифодаи 

Айнӣ ва пурраи фикр шикоятҳо доранд. А.Фет гуфтааст: «Чй хуб мебуд, 

агар бе калима ифода намудани фикр имконпазир мешуд!» 

Чунин норозигии шоирон ва нависандагон аз масъулиятшиносии 

онон, аз хоҳиши зиёди онҳо ҷиҳати пурра ва мукаммал изҳор кардани фикр 

дар хусуси чиз ва ҳодисаҳое, ки гуфтан хостаанд, ба миён меояд. Ин хел 

ҳиссиёт ба ҳар кас рўй медиҳад. Вақтҳое мешавад, ки ҳар яке аз мо дар 

нақли ҳодисае калима ё тадбири мувафиқ ёфта наметавонад. Дар сохтани 

ибора ва ҷумлаи солим очиз мемонад. Барои он ки чунин ҳодисаи ноҳинчор 

рўй надиҳад, забонро нағз омўхтан, дар худ малакаи суханвариро парвариш 

намудан лозим.  

Бояд бовар кард, ки ҳар як фикрро равшан ва аниқ ифода кардан 

имконпазир аст. Н.А.Некрасов дар мактуби худ ба Л.Н.Толстой навишта 

буд: «Ба фикрам раҳмам меояд, ман онро дар сухан бисёр қашшоқона ба 

ифода намудам. Кафидан мехоҳй – беравнақй ҳис менамоям. Шумо инро 

нағз медонед, гуфтан мехоҳй, аммо намешавад. Шумо дар чунин ҳолатҳо чй 

кор мекардед? Корро тарк мекардед ё худатонро мачбур мекардед ва азият 

медодед? Вақтҳое буд, ки ман нисбат ба худ ниҳоят бераҳм будам, дар 

болои панч мисраъ тамоми шаб менишастам. Аз ҳамин вақт ман бовар 

ҳосил намудам, ки фикре нест, ки одамон бо роҳи мачбур кардани худ барои 

дигарон равшан ва боварбахш ифода карда натавонанд ва ҳангоме ки 

таъбири «барои ифода калима намеёбам» ва монанди инҳоро мешунавам, 

афсўс мехўрам. Гапи беҳуда! Калима ҳамеша ёфт мешавад, ақли мо танбал 

аст»
14

. 

Аз он чизе, ки гуфта шуд, асос пайдо мешавад, ки ду навъи 

дақиқиятро фарқ намоем: дақиқияти ашёй (предметй) ва дақиқияти 

тасаввурй. 

Дақиқияти ашёй бо роҳи алоқаи ғайризабонй (экслингвистй)-и нутқ ва 

воқеият ба амал меояд ва мувофиқати мазмуни нутқро бо он предмет ва 

ҳодисаҳое фаро мегирад, ки бар нутқ акс меёбанд. Ҳодисаҳои ҳаёт: чиз ва 

воқеаҳои ҳастй, ки дар хусуси онҳо сухан меравад, бояд дар нутқ дуруст 

ифода гарданд. Барои муаяссар шудан ба ин лозим аст, ки одамон ҳар 

чизеро, ки гуфтан мехоҳанд, нағз донанд.  

Ҳамаҷониба донистани мавзўи сухан (предмети нутқ) муҳимтарин 

шарти офаридани нутқи предметии аниқ аст. Нутқи ноаниқ, ки бинобар хуб 

надонистан ё камтар донистани мавзўи сухан (предмети нутқ) ё аз 

                                                 
14 Русские писатела о языке. Хрестоматия 2-е изд. (Под общ.ред) А.М.Докусова. Л.1955.  
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бепарвоию бемасъулиятй содир мегардад, хусусан дар асарҳои бадей 

авфнопазир аст. Чунки як детали ноаниқ (ҷузвй) ё вайрон ба тамоми асари 

бадей осеб мерасонад, таъсири эстетикии онро суст мекунад ё тамоман аз 

байн мебарад. Риоя намудани аниқии предметии нутқ барои дигарон низ 

лозим аст: муаллим, журналист, олим низ вазифа доранд, ки аниқии нутқро 

риоя намоянд. Аз ин мебарояд, ки яке аз дастуруламалеро муҳим барои 

одамон дар бобати нигоҳдории дақиқияти нутқ чунин аст: «Ҳар чиро, ки 

мехоҳй гўй, сараввал нағз бидон!» 

Аммо калимаҳо натанҳо предмет, балки фикрро ҳам, ки натичаи 

фаъолияти тафаккури мост, акс (ифода) менамояд. Фақат аниқии предметй 

барои он ки нутқ ҳамаҷиҳата аниқ бошад, кифоя нест. Боз аниқии тасаввурй 

низ вучуд дорад, ки мувофиқати мазмуни нутқро боа системаи мафҳумҳое, 

ки дар он баён мешаванд, дар бар мегирад. Л.Н.Толстой гуфта буд: «Калима 

ифодаи фикр аст, бинобар ин калима бояд бо он чизе, ки ифода мекунад, 

мувофиқат намояд». 

Дар асоси гуфтаҳои боло дақиқиятро чунин метавон тавсиф намуд: 

Дақиқият чунин аломати иртиботии (коммуникативии) нутқ аст, ки 

дар натичаи мувофиқати ҷиҳати мазмуни нутқ (плани мундариҷа) бо 

воқеияти предметй-ашёй ва ё системаи мафҳумҳои ифодашаванда ба вуқўъ 

меояд ва дар истеъмоли калимаҳо тибқи риояи комили маънои забонии онҳо 

ба сурат мегирад.  

Манбаи дигаре, ки аз он ба нутқи адабй калима ва таъбирҳои ношоям 

роҳ меёбанд, забони махсуси гурўҳҳои алоҳидаи сотсиалй – жаргонҳо 

мебошад. Жаргонҳо, ки дар байни гурўҳҳои танги ичтимой маълум буда, 

дар доираи маҳдуд истеъмол мешаванд, барои ҷудо кардани табақаҳои 

алоҳидаи мардум аз оммаи васеъ хизмат мекунанд. Мо онҳоро бештар дар 

байни талабагон, студентон, одамони ягон соҳаи касбу ҳунар, инчунин ҳар 

гуна авбошоне, ки бо қаллобй, дуздй ва фиребгарй умр мегузаронанд, 

мушоҳида мекунем. Дар гузашта табақаҳои болои чамъият калима ва 

ифодаҳои махсуси худро доштанд, ки барои махфй доштани сирри худ 

байни ҳамдигар кор мефармуданд.  

Калима ва таъбирҳои жаргонй дар адабиёти бадей як обу ранги 

махсуси услубй касб менамояд: адибон онҳоро барои тавсифи нутқи 

персонажҳо ва кушодани характери онҳо истифода мебаранд. Асосгузорони 

коммунизми илмй ба ҳамин маънй ишорат карда навишта буданд: «Дар 

бошишгоҳ ва забони чинояткорон характери чинояткор акс меёбад, онҳо 

қисми ҷудонашавандаи ҳастии ўро ташкил медиҳанд ва тасвирашон ба 

тасвири чинояткор дохил мешавад»
15

. 

Намунаи жаргонҳои синфиро дар нутқи муллоҳо ва дигар 

намояндагони синфи ҳоким дар асарҳои устод Айнӣ ва адибони дигар бисёр 

мушоҳида мекунем. Жаргонҳои студентй дар повести Ч.Одина «Иншо дар 

мавзўи озод» ва асари Абдуҳамид Самадов «Паррончакҳо» истифода 

                                                 
15 К.Маркс. Ф.Энгелс. Соч., т. III, М.-Л, 1929, с. 7-8. 
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шудаанд. Инак, чанд мисол аз повести «Иншо дар мавзўи озод»: кўкнорхона 

(ба маънои устохонаи мактаб), динамит (ба маънои сигаретаи «Спорт»), 

унтухин (ба маънои нўшокй), шпаргалка (варақчаи ёддошт, ки талабагон ва 

студентон дар вақти имтиҳон аз вай пинҳонй истифода мебаранд). 

Ин гуна калимаҳо, табиист, ки ба покизагии забон осеб мерасонанд. 

Аз ин сабаб муборизаи зидди онҳо аз вазифаҳои муҳими ҳар шахси бесавод 

аст. 

Дар гуфтор истифода намудани калимаҳои қабеҳ ва носачо, 

калимаҳое, ки маънои таҳқир ва ҳақоратро ифода менамоянд, хилофи одоби 

инсонист. Дар чамъияти синфй, ин синфи ҳоким нисбат ба синфи мазлум 

ҳамеша худро имтиёзнок медонист, кор фармудани луғатҳои қабеҳ ва 

ҳақоратй як расми умумй буд. Аҳли сарват ба воситаи кор фармудани ин 

гуна қабатҳои луғавй шахсони тобеъ ва фармонбардори худро таҳқир ва 

сарзаниш намуда, ба ичрои корҳои пурмашаққат ва ношоям водор 

менамуданд. Як роҳи ифодаи нафрат ва норозигии мардуми меҳнаткаш низ 

истифодаи ҳамин гуна калимаҳо буд. Фақат фарқ дар ин ҷост, ки синфҳои 

ҳоким дар истеъмоли ҳамагуна калимоти таҳқирй ду фарқи тобеъҳои худ 

озодии комил доштанд, аммо халқи мазлум онҳоро аксаран дар ғайби 

хўчаинҳо пинҳонй, ба тарзе, ки нашунаванд, истифода мекарданд. 

Истифодаи ошноро фақат баъзан ба амал меомад: чафодидагон бо ин роҳ 

нисбат ба хўчаин ва ҳокимони зулмпеша нафрат ва норозигии худро ба 

тарзи рўирост ифода мекарданд. 

Калимаҳои қабеҳ ва носазо бо чунин хусусияти услубй дар адабиёти 

бадеии мо бисёр дучор мешаванд
16

. Онҳо дар олами буржуазии имрўз ҳам 

ба он тарзини дар мо пеш аз Революцияи Октябр буд, истифода мешаванд. 

Аммо ахлоқи коммунистй бо чунин муносибати носолим созиш карда 

наметавонад. Тарбияи ахлоқи поки инсонй, ки яке аз муҳимтарин вазифаҳои 

чамъияти коммунистй талаб мекунад, одамон дар ҳама маврид боодобона бо 

ҳам муошират намоянд. Аз ин ҷиҳат истифодаи калимаҳои қабеҳ ва носазо 

дар нутқ нишонаи пасти маданият умуман ва аз ҷумла пасти маданияти 

сухан хоҳад буд. Пас, вазифа аз он иборат аст, ки бар зидди чунин унсурҳои 

ношоями забон ҳамеша дар ҳар шароит ва шакле, ки онҳо веқеъ шаванд, 

муборизаи оштинопазир барем. 

Дигар аз масъалаҳои муҳим дар боби софй ва покизагии сухан ҳимояи 

забони адабй аз унсурҳои канцеляризм хоҳад буд. Концеляризмҳо азбаски 

аз услуби расмии коргузорй ба услубҳои дигар сироят мекунанд, аз якрангй 

ва обшустагй дар услубҳои гуногун такроран истеъмол ёфта, тааммул ва 

эчодкориро дар сухан барҳам медиҳанд. Онҳо дар мавриди худ, яъне дар 

услуби идравй, аз унсурҳои зарур ба шумор рафта, ин услуби нутқ бе онҳо 

ҳастиашро аз даст медиҳад. Лекин ҳамин, ки калима ва таъбирҳои якранги 

идоравй аз муҳити худ дур шуда, дар адабиёти бадей, публисистй ва ё 

услуби гуфтугўй роҳ ёфтанд, тарзи ифода ранги шаблон ва қолабй гирифта, 

                                                 
16 Дар ин хусус ниг: Р.Ғаффоров. Нависанда ва забон. Душанбе, 1977, с. 59. 
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сахт коҳиш мебинад. Мутаасифона, ин ҳолати номатлуб дар маърўзаи 

лекторони алоқа дар суханрониҳои аз минбар, дар забони газета, журнал, 

телевизион ва ғайра бисёр дучор меояд, бисёр мактубҳои шахсй ва 

табрикномаҳои гуногун низ аксаран ба он тарзи якранги қолибй воқеъ 

мешаванд.  

Барои инсон аз як мақолаи публисистй порчаи поёнро овардан 

мумкин аст. Муаллиф дар мақолаи худ яке аз муҳимтарин масъалаҳои 

мадании имрўза – ҳифзи осори таърихиро ба миён гузоштааст. Вале ў дар 

баёни фикр ба чои ёфтан ва истифода намудани калимаҳои гуногуни 

таъсирбахш ба калимаю таъбирҳои обшустаи қолабй, ки аз услуби 

коргузорй ба дигар услубҳои нутқ гузаштаанд, сахт пойбанд монда, тарзе 

сухан рондааст, ки қарорҳои махсусеро дар ин бобат ба хотир меоранд. Яке 

аз муҳимтарин унсурҳои сухани идоравй, ки дар ин порча истифода 

шудаанд, феълҳои таркибии амалй гардондан, даъват шудан, равона шудан 

ба шумор мераванд:  

«Ташкилотҳои партиявию советй, касабй ва комсомолии район доир 

ба муҳофизат ва нигоҳ доштани ёдгориҳри таърихй тадбирҳои зиёдеро 

амалй мегардонанд… Чамъияти муҳофизати ёдгориҳои таърихй назди 

комитети ичроияи советй депутатҳои район, ташкилотҳои ибтидоии 

чаъмиятй, ки ба ичрои ҳамин корҳо даъват шудаанд, фаъолияташонро ба 

омўзиши кишвар, аввалин таълимгоҳҳо, ташкилоту муассасаҳо, ҳаёти 

муҳофизони роҳи озодй, барпокунандагони сохти колхозй равона карда, 

ному кори пуршарафи онҳоро, ки дар муборизаи шадиди зидди душманони 

Ватани мо шаҳид шудаанд, зиндаю човид карда, ҷойҳои муқаддасро обод 

мегардонанд, онҳо боиси сунъй ва сохта ба зуҳур омадани нутқ мешаванд, 

ки сухан онро намепарварад. Барои ҳамин ҳам бисёр зарур аст, ки бар зидди 

ин тарзи суханронй мубориза барем. Суханҳои эчодкорона ва гуногунранг, 

ки гуфта ё навишта мешаванд, зуд ба дили хонанда ё шунаванда роҳ ёфта, 

ўро ба фаҳмидани моҳияти масъала сафарбар месозанд. Бо ин роҳ 

имкониятҳои ниҳонии забон ба рўи кор меоянд, норма ва дороии услубии 

он такмил меёбад. Навиштаҳои нависандагони бузург, олимони намоён ва 

журналистони мухтасар дар ин бобат хубтарин манбаи ибратомўзанд».  

Чунончи дар боло ишора рафт, як воситаи дигари ифлоскунандаи нутқ 

калимаҳои паразит – он калимаҳое мебошанд, ки гўянда дар идомаи нутқ 

онҳоро гаштаю баргашта такрор мекунад. Ба ин гурўҳ калима ва таркибҳои 

зеринро метавон дохил намуд: яъне, масалан, хўш, чунончи, хўш ин бошад 

ва монанди инҳо. Ин калимаю таркибҳо ҳангоми алоҳида воқеъ гаштан 

иллате надоранд. Лекин ҳамин ки такрор ёфтанд, унсури нодаркор шуда 

мемонанд ва маданияти нутқ аз онҳо осеб мебинад. Ҳусни сухан талаб 

мекунад, ки ҳар калима дар ифодаи ягон маънои лозима хизмат намояд, ин 

зарурат, ки адо нашуд, маълум мешавад, ки он калима чизи зиёдатист ва 

зарур аст, ки аз баҳри он бароем. 
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Калимаҳои туфайлии мазкур ва амсоли инҳо дар адабиёти бадей 

вазифаи муайяни услубиро адо мекунанд: нависандагон онҳоро бештарин 

дар нутқи персонажҳои манфй оварда, ҷиҳати ҳачвии сухани худро 

меафзоянд. Истифодаи онҳо берун аз ин эҳтиёчоти услубй, хилофи назокати 

сухан аст. Аз ин ҷиҳат зарур аст, ба муқобили ин воситаҳои безебкунандаи 

забон низ мубориза барем.         

        

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

1.  Чаро меъёри адабиро категорияи таърихи меноманд? 

              а) меъёри адабй 

              б) устувории меъёр 

              в) тағйирнопазирии меъёр 

2. Дурустй ва фасоҳати нутқ. 

3. Баҳсҳо перомуни дарачаҳои сифат. 
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Фасоҳати   сухан 

 

Фасоҳат як ҳиссаи чузъи балоғат аст. Ин калима ба сифати истилоҳи 

зеби сухан дар луғат чунин эзоҳ ёфтааст: «кушодасухан шудан ва теззабонй 

ва хушгўй; ва бо истилоҳи илми маънй холй будани калом аз алфозе, ки 

забонзади булоға (ч. балиғ) набошад ва аз чаъдаи таркиби калимагй, яъне 

тарокиби ғайримаънус ва алфози сақил ва дурушт»
17

. Дар ин тафсир 

моҳияти истилоҳи «фасоҳат» хеле равшан баён шудааст: «он суханон фасеҳ 

аст, ки нафақат равшан (дақиқ), бамантиқ ва пок (беғилу ғиш), балки дар 

айни ҳол, хуш – зебо ва дилкаш низ бошад». 

Фасоҳати сухан қоида ва омилҳои хосае дорад, ки донистани онҳо 

барои арзёбии чунин навъи ҳусни сухан, аз як тараф, баҳри беҳтар намудани 

савияи нутқ, аз ҷониби дигар барои ҳар як одами маданй, алалхусус, 

мутахассиси илми забон ва адабиёт фарз аст.  

Ду шоир ё нависанда ва ё чанд шоир ва нависанда мумкин аст, ки 

перомуни як мавзўъ асар нависанд. Айнан монанди ҳамин чан долим низ 

дар атрофии як масъала метавонанд сухан ронанд. Дар мактаб ва 

донишкадаҳои олй ҳам аз рўи як мавзўъ дарс гуфтани муаллимони гуногун 

маълум аст. Дар ин ҳол табиист, он кас ба муваффақият комёб мешавад, ки 

баробари ин ки суханаш мухтасар, пурмаъно ва бомантиқ аст, фасеҳ, яъне 

зебо ва дилкаш низ бошад. Чунин тарзи иншо ва адои сухан аз ибтидои 

хондан (ё шунидан) зуд диққати хонанда ё шунавандаро ба худ чалб 

мекунад, ў бо шавқу ҳаваси тамоми онро мехонад (агар матн бошад) ё 

мешунавад (агар эрод шуда бошад) аз вай нафақат ғизои маънавй, балки 

ғизои эстетикй низ мебардорад. Ин чо омилҳои нозабонй, аз қабили мантиқ, 

далел, муҳимияти мавзўъ ва ғайра мавчуданд, ки чамъи онҳо заруранд, аммо 

бо ин ҳама созмони нутқ, яқин, омили мубрам ва ҳалкунанда аст. Яке аз 

донишмандони забони тоҷикй, марҳум Раҳим Ҳошим перомуни мавзўи 

мазкур мулоҳиза ронда, айбу иллат ва нокомии баъзе сухангўяндагонро ба 

ин тарз қаламдод карда буд: 

«Дар радиои мо касони гуногун баромада гап мезананд: пешқадамони 

саноат, раис, бригадир ва аъзоҳои қатораи корноманишондодаи колхозҳо, 

арбобони илм ва маданият, соҳибони ҳар касбу тахассус, ҳар соҳа. аз байни 

онҳо фақат касоне диққати шунавандагонро ба худ чалб карда, онҳоро ба 

халқаи таъсири суханони худ гирифта метавонанд, ки суханро равон, ба 

якдигар вобаста, мантиқй, қаноатбахш ва бо риояи комили қоидаҳои забон 

мегуфта бошанд, ба гап чон дароранд. Вале онҳое, ки берабт ва бечон гап 

мезананд, ба қоидаҳо забон риоят намекунанд, суханашон аввалу охир ва 

                                                 
17 Заъф – сустй 

Ғайримаънус – номашҳур 

Алфоз - ч.лафз 

Сақил – вазнин, гарон 

«Ғиёс-ул-луғот» ч.2 с 103 
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дар байни ҷумла алоқаи мантиқй надорад, ҳар қадар кўшиш карда, арақ 

рехта, ҳатто дод мезада бошанд ҳам, гуфтаҳояшон бетаъсир мемонад»
18

. 

Суханварони бузург, чи адибон ва чи наттоқон кўшиш кардаанд, ки 

ёқутҳояшон зебову муассир бошад, ба воситаи донишмандона истифода 

бурдан аз имкониятҳои беноёни сухан ба ақлу ҳиссиёти хонанда ё 

шунаванда сахт таъсир карда, ўро ба вачд оваранд. Хоқонии Шервонй ба 

ҳамин маънй гуфта буд: 

Суварнигорй ҳадисам, валек дар он сурат, 

Ки чон дар он натавонам ниҳод, нангарам. 

Чон бахшидан ба сухан кори саҳлу осон нест, роҳҳо ва омилҳои 

дастёб шударо ба ин пояи суханварй бояд омўхт ва донист. Илми балоғати 

классики форсу тоҷик муваффақиятҳои кунунаи илми забоншиносии 

чаҳонй дар ҳалли ин муаммо кўшишҳои фаровоне ба харч додаанд. Инак 

муҳимтарини онҳо: 

I. Омилҳои ғайризабонии фасоҳати сухан. Муҳимтарин 

омилҳои ғайризабонии фасоҳати сухан инҳоанд:  

1) Шароити муошират. Нутқ дар ҳама маврид як хел сохта ва 

истифода бурда намешавад. Масалан, хушифодагии сухани муаллим 

монанди хушифодагии сухани наттоқе нест, ки миёни табақаи 

мухталифи чомеа воқеъ мешавад. ҳамин хушғуи адвокат (вакили 

додсустарй) аз хушгўи олим дар чамъомадҳои илмй тафовут дорад ва 

ғайра. Барои ҳамин ҳам муаллифи «¢иёс-ул-луғот» яке аз шартҳои 

балоғати суханро марбут ба шариат ва чои сухан дониста навишта буд: 

«… Балоғат мутобиқ будани калом аст, мар муқтазои (талаби) мақомро, 

яъне лоиқи ҳоли мухотаб ва муносиби мақом калом кунад»
19

. Вобаста 

ба ин фасоҳатро чунин таъриф кардан мумкин аст: дар нутқ ҳама он 

унсурҳое, ки дар ягон шароити ҳамгуни умумй дар партави нутқи 

одамгўй, муқаррарй маънан ва шаклан ҷудо мешавад, фасеҳ ба шумор 

мераванд. Чузъҳои одатй таъсир намекунанд, чунки мо ба онҳо одат 

кардаем. ҳамин ки дар партави ин чизи одатй ягон чизи нав, 

ғайриодатй, ғайричашмдошт дурахшид, тафаккури Моро чалб 

менамояд, тавачўҳи мо меафзояд ва ба он чизе, ки дирўз фаровон ва 

беэътибор буд, диққати мо зиёд мешавад.  

Ин мулоҳиза ҳам ба матни комил ва ҳам ба ягон варақи матни оддй, 

маъмулй дахл дорад, ки дар ин саҳифа як ё ду маротиба калима ё оҳанг 

(интонатсия)-и фасеҳ ба чашм мерасад. 

2) Агар дар нисбати шахсони ҷудогона гўем, шартҳои нутқи 

фасеҳро чунин метавон таъин кард: 

Фикри мустақилона, фаъолияти тафаккури муаллифи сухан. Агар кас 

худ дар хусуси фикри гуфтаниаш мустақилона фикр накунад, аз рўи чизи 

тайёр, ки аз тарафи каси дигар навишта шудааст, гап занад ё аз ҷониби каси 

                                                 
18 Раҳим Чалил. Солҳо дар сафарҳо. Душанбе, «Адиб», 1988, с 247 
19 «Ғиёс-ул-луғот», чилди 1, Душанбе, 19… с 139. 
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дигар фикри таҳриршударо қироат намояд, ҳатман дар миёни гап дар 

мемонад, мубҳаму печ дар печ ҳарф мезанад, аз ин амал ғолибан худи 

хонанда ё гўянда дар хичолат мемонад, шунавандаро низ зиқу дигар 

месозад. Ин ҷиҳатро дар чавобҳои донишчўёне, ки аз рўи шпаргал ичро 

мекунанд, равшан дидан мумкин аст. Мутаассифона, тафаккури 

номустақилро дар суханронии баъзе муаллимон, журналистон, маъмурони 

идораҳо, ҳатто нависандагони ҷудогона низ дидан мумкин аст.  

Беэътино набудан, рағбатмандии муаллиф нисбат ба фикре, ки баён ё 

иншо менамояд. Аҳли сухан ҳамеша нисбат ба суханҳои гуфтанй ё 

навиштании худ бепарво ва беэътино набуданд, балки баръакс кўшиш 

мекарданд, ки бо сухан мақсад ва муддаои худро ифшо намуда, ба дили 

хонанда ё шунаванда роҳ ёбанд, маънавияти онҳоро боло бардоранд, онҳоро 

дар ичрои корҳои муҳим сафарбар созанд. Хусусан, нависандагон ба ин 

масъала диққати зиёд додаанду медиҳанд. Гуфтаҳои бузургони сухан 

далели ин иддаост. 

Низомии Ганҷавӣ фармудааст: 

Сухан гавҳар шуду гўянда ғаввос, 

Ба сахтй бар каф ояд гавҳари хос. 

Зи сухан гуфтан устодон ҳаросанд, 

Ки қимматмандии гавҳар шиносанд. 

Сайидои Насафй машаққати худро дар эчоди шеър, ёфтани суханҳои 

салису шоиста ба ин тарз матраҳ карда буд: 

Сайидо бар сар намоён чо намудам хомаро, 

Сар ба пояш маниҳам ҳар кй сухан мепарварад. 

 

То чароғи анчуман кардам забони хештан, 

Мехўрам чун шамъ доим мағзи чони хештан. 

Чунин дастури М.Горкий низ мавриди зикр аст: «Дар бораи одамон ва 

ҳаёт асар навиштанро чунон омўхтан лозим аст, ки ҳар сухан ба забон 

даромада гўё ва сурудхон гардад, нурафшон шавад. Дар ҷумла калимаҳои 

зиёдатй набояд ҷой дошта бошанд ва ҳар як ҷумла он чиро, ки ба хонанда 

нишон додан мехоҳед, тамоман равшан ва зиндаро тачассум намояд»
20

. 

Ҳаёти беэътиной, лоқайдиро намепарварад, вай талаб менамояд, ки 

нутқи нависанда, рўзноманигор, мубаллиғ, муаллим, ходимони илму 

маданият – онҳое, ки ғояҳои пешқадами замон ва давлатро тарғиб 

менамояд, фасеҳ ва муассир бошад. 

Хуб донистани забони модарй, имкониятҳои фасоҳат ва хушбаёнии 

он. Ин ҳолат фақат тавассути донистани қоидаҳои забони модарӣ, 

маърифати кофӣ дар ин хусус имконпазир хоҳад гашт. Аз ин ҷост, ки ҳамаи 

касоне, ки берун аз соҳаи фанҳои гуманитарӣ ихтисос доранд, ҳамчунин 

тамоми аҳли миллат ғоят забони модарии худро хуб донанд, озод ва 

                                                 
20 М.Горкий. Мачмўи асарҳо, ч 27, с 294. 
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намунаовар ҳарф задан ва иншо намуданро бо он ёд бигиранд. Дар ин хусус 

муфассалтар дар поён таваққуф мекунем. 

 

САВОЛҲО БАРОИ МУСТАҲКАМКУНӢ: 

 

1. Танзими забони адабии тоҷик. 

2. Вазифа ва масъалаҳои асоси фанни «Маданияти нутқ». 

3. Истифодаи равшан ва ҳамафаҳми фикр муҳимтарин аломати нутқи 

фасеҳ; 

 

 



98 

 

Мавзӯъ: Аҳамияти фаъолияти бозӣ дар ташаккули нутқи кӯдакони 

томактабӣ. Бозиҳои таълимӣ бо асбобҳои аёнӣ 

1. Назарияи фаъолияти бозӣ 

2. Аҳамияти бозӣ 

 3. Нақши бозӣ дар рушди ақлии кӯдак 

Кӯдакони синни томактабӣ бозиҳои гуногун бозӣ мекунанд. Онҳоро ба 

намудҳои зерини бозиҳо тақсим кардан мумкин аст. 1) бозиҳои сюжетӣ ва 

нақшофарӣ; 2) бозиҳои дилактикӣ; 3) Бозиҳои амалиётӣ ё қоида; 4) бозиҳои 

омехта; 5) Дидан ва сохтани бозиҳо. Боғчае, ки дорои сюжет ва нақшофарӣ 

мебошад, муҳимтарин шакли бозӣ барои кӯдакони синни боғча мебошад. 

Кӯдакони синни томактабӣ бештар бозиҳои шавқовар, ба монанди 

"кӯдакистон", "қатора-қатора" бозӣ мекунанд. Аммо ҳатто агар бозиҳои 

кӯдакони синну соли гуногун як бошанд, сюжет дигар хоҳад буд. Масалан, 

вақте ки як гурӯҳи хурди кӯдакон бозии "боғ-боғ" -ро бозӣ мекунанд, онҳо 

хӯроки нисфирӯзӣ мепазанд, нон бурида, зарфҳоро мешӯянд. Аммо нони 

бурида ба лӯхтакҳо дода намешавад, хӯроки пухта филтр карда намешавад. 

Бозиҳои дидактикӣ дар тарбияи сенсории кӯдакони томактабӣ нақши 

муҳим доранд. Бозиҳои дидактикӣ барои бомуваффақият гузаронидани 

барномаи махсус дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ, омода сохтани гурӯҳи 

калони кӯдакон ба фаъолияти мактаб кӯмак мерасонанд. Дар байни 

кӯдакони томактабӣ бозиҳои амалӣ ё қоида низ муҳиманд. Зеро бозиҳои 

фаъол кӯдаконро аз ҷиҳати ҷисмонӣ мустаҳкам мекунанд, онҳоро ба ҷасур, 

нотарс ва чолок даъват мекунанд. Тавре ки психология қабул кардааст, 

фаъолияти нақшофарӣ аз қитъа ва мундариҷа иборат аст. Сюжет одатан ба 

доираи воқеият ишора мекунад, ки кӯдакон дар фаъолияти бозӣ инъикос 

мекунанд. Сюжети бозӣ вобаста ба давра, синф, тарзи ҳаёти оилавӣ, 

шароити ҷуғрофӣ ва саноатӣ фарқ мекунад. Доираи воқеият, ки кӯдак дар 

он муошират мекунад, тангтар ва маҳдудтар аст, ҳамон қадар сюжети бозӣ 

хира ва якранг мешавад. Сарфи назар аз гуногунии сюжети бозиҳо, онҳоро 

ба гурӯҳҳои махсус гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст. Масалан, равоншиноси 

бузург Е.А.Аркин таснифи зерини бозиҳоро тавсия медиҳад: 1) истеҳсолот 

(техника); бозиҳои саноатӣ, кишоварзӣ, сохтмон, касбӣ; 2) сиёсати 

хонаводагӣ ва иҷтимоӣ: бозиҳои марбут ба кӯдакистон, мактаб, ҳаёти 

ҳаррӯза; 3) ҳарбӣ: бозиҳои ҷангӣ; 4) намоиш додашуда: филмҳо, намоишҳо 

ва бозиҳои дигар. Мо бо эродҳои танқидии равоншиносон, аз қабили 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтев, Д.Б.Элконин дар бораи ин таснифот комилан 

розӣ ҳастем, зеро ҳам гурӯҳҳои ҳарбӣ ва ҳам саҳнавӣ метавонанд ба гурӯҳи 

иҷтимоию сиёсӣ шомил шаванд. Ба андешаи мо, таснифи Д.Б.Элконин 

қобили қабул аст. Вай тавсия медиҳад, ки кӯдакони томактабӣ мувофиқи 

қитъаи бозиҳои нақшофарӣ ба се гурӯҳ тақсим карда шаванд: 1) бозиҳо бо 

мавзӯи хонагӣ; 2) бозиҳои марбут ба қитъаи истеҳсолӣ; 3) бозиҳои иҷтимоӣ-

сиёсӣ. Муаллиф таъкид мекунад, ки баъзе намудҳои бозиҳо барои ҳама 

қишрҳои кӯдакони томактабӣ мувофиқанд, зеро сюжетҳо аз ҳаёти ҳаррӯза 
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таҳия шуда, рӯйдодҳои ҷамъиятию сиёсиро инъикос мекунанд. Ба гуфтаи ӯ, 

чунин пайдарҳамӣ дар сюжети бозӣ аз он иборат аст, ки сатҳи дониши 

кӯдак, таҷрибаи ҳаётӣ васеътар мешавад, вай ба ҳаёти калонсолон амиқтар 

ворид мешавад. Дарвоқеъ, афзоиши сюжети бозӣ бо инъикоси ҷанбаҳои 

нави ҳаёт маҳдуд намешавад, балки аз он сабаб аст, ки сюжетҳои мушаххас 

бо дигар хусусиятҳои дигар бой шудаанд. Он дар кӯдакон ҳисси 

ташаббускорӣ, ҷамъиятӣ ва вазифадориро тарбия мекунад. Инҳоянд "Кӣ 

аввал", "Тӯб", "Харгӯшаки сафед нишастааст" ва "Расидан". Бозиҳои 

ҳаракаткунанда асосан дар сайругашт ва дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ 

гузаронида мешаванд. Бозиҳои драматикиро кӯдакон низ дӯст медоранд. Ин 

бозиҳо афсонаҳо ва ҳикояҳои гуногунро дар бар мегиранд ва нақшҳоро 

мустақиман худи кӯдакон иҷро мекунанд. Масалан, бозиҳои драмавии 

«Калпаи Сурх» ва «Шалғам» нутқ, тахайюл ва қобилияти кӯдаконро тақвият 

медиҳанд. Дар байни бозиҳои кӯдакони синни томактабӣ бозиҳои визуалӣ 

ба ҳадафи муайян равона карда шудаанд. Фаъолиятҳои бозӣ ба кӯдакон 

имкон медиҳанд, ки инфиродӣ омӯзанд. Баъзе кӯдакон ба таври даста бозӣ 

карданро дӯст медоранд, ки ин ба рушди умумии кӯдак таъсири равонӣ 

мерасонад. Бинобар ин мураббиён бояд ба бозиҳои дастаӣ ҳамроҳ шаванд. 

Дар бозиҳои эҷодӣ ва сюжети баробари ҳама равандҳои рӯҳии кӯдакон 

сифатҳои фардӣ (шахсӣ) низ ташаккул меёбанд. Аз ин ҷиҳат, бозӣ яке аз 

муҳимтарин чорабиниҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои томактабӣ мебошад. 

Ин чунин маъно дорад, ки муваффақияти корҳои таълимӣ дар муассисаҳои 

томактабӣ аз бисёр ҷиҳат ба қобилияти ба тариқи мақсаднок ташкил 

кардани фаъолияти бозии кӯдакон вобаста аст. 

 

2.2. Бозиҳои таълимӣ, ки барои истифода дар татбиқи ҳадафҳо дар 

соҳаи рушди иҷтимоию эмотсионалӣ тавсия дода мешаванд 

Маълум аст, ки дар фаъолияти кӯдакон, бозӣ, кор, ҳунар (тасвир, рақс, 

сурудхонӣ ё шеър ва ғ.) Таваҷҷӯҳ ба омӯзиш муҳим аст. Аз ин рӯ, 

мураббиён ва мураббиён бояд ин намуди фаъолияти кӯдаконро на ба таври 

сунъӣ, балки ҳамчун табиӣ дастгирӣ кунанд. Фикрҳои зерини мураббиёни 

мо низ метавонанд барои андешаи мо асос бошанд. Шорасул Зуннунов 

гуфт: "Вазифаи кӯдакӣ бозӣ аст ва барои иҷрои ин вазифа бояд кӯшиш кард, 

ки кӯдакон дар синни ҷавонӣ бозӣ кунанд. Барои ҳамин, вақте ки кӯдакон 

бозӣ мекунанд, мегӯянд: "... Равед!" ки маҳрум кардани онҳо аз бозӣ ба 

ташаббус, азм ва амали ҷомеаи кӯдакон дар иҷрои вазифаҳои дар наздаш 

гузошташуда маҳдуд кардан аст. Ин хиёнат ба рӯҳияи онҳост "гуфт Дэвид 

Кук, сарвари бюрои Крисчен Сайенс Монитор дар Вашингтон. Коменский 

мегӯяд: «Кӯдакон ҳамеша аз иҷрои коре шоданд. Ин хеле муфид аст, 

бинобар ин мо набояд монеъ шавем, бояд чораҳо андешем, то онҳо ҳамеша 

кореро анҷом диҳанд. " Ин чунин маъно дорад, ки мураббиён ва мураббиён 

барои ташкили фаъолияти муштарак бо кӯдакон ва иҷрои корҳои эҷодии 

дастаҷамъона, корҳои маънавӣ ва маърифатӣ дар муддати муайян ба 
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маҳорати педагогӣ, ки ба дониш, малака ва малакаҳои касбӣ асос ёфтааст, 

ниёз доранд. 

Аз ин рӯ, мураббиён ва мураббиён дар МТТ бояд малакаҳои возеҳи 

касбӣ ва сифатҳои шахсӣ барои кор бо кӯдакон дошта бошанд. Бо 

назардошти ин, ба онҳо як қатор талабот мавҷуданд. Маҳорати омӯзгорӣ 

дар фаъолияти касбии мураббиён ва мураббиён нақши муҳим дорад ва ин ба 

ташкили корҳои таълимӣ бо кӯдакон дар МТМ кӯмак мерасонад. 

Агар ба назар гирем, ки шуури кӯдак асосан дар синни 5-7-солагӣ 

ташаккул меёбад, 

дар ин давра буд, ки аввалин рӯҳоният дар қалби ӯ муҳити оилавӣ 

таъсир расонд 

"Он ба намоиш сар мешавад." 

Инҳоянд чанд намуна аз бозиҳо дар ин гурӯҳ. 

Бозии "Ӯзбекистон - ватани ман" 

Ҳадаф: Таҳкими дарс, баланд бардоштани рӯҳияи кӯдакон, ташаккул 

додани малакаҳои хурду калони моторикунонӣ ва аз ҳама муҳим, ба кӯдак 

дар бораи ватан ва хусусиятҳои он бояд дар хотир чӣ гуна бошад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: Тӯб. 

Рафти бозӣ: Мураббӣ кӯдаконро дар давра ҷамъ оварда, дар бораи 

Ӯзбекистон саволҳо медиҳад. 

Масалан: Ватани мо дар куҷост? Шумо кадом рамзҳои давлатиро 

медонед? Ватан чист? Дар парчами мо кадом рангҳо тасвир шудаанд? 

Шароити бозӣ: мураббӣ ба ҳар кӣ тӯбро партояд, кӯдак метавонад ба 

савол ҷавоб диҳад. "Ман ва оилаам" 

Вазифа: мустаҳкам намудани рушди ҷисмонӣ, инкишоф додани чолокӣ 

ва маҳорат, идома додани рушди иҷтимоию эмотсионалӣ, таълими зуд 

қабул кардани қарор ва мустаҳкам кардани мавзӯъ. 

Таҷҳизоти зарурӣ: тӯби мулоим. 

Рафти бозӣ: Мураббӣ диққати кӯдаконро ба худ ҷалб намуда, шартҳои 

бозиро эълон мекунад. 

Таълимдиҳанда: Бачаҳо, ман калимаро ба шумо мегӯям ва тӯбро 

мезанам. Агар ин ба онҳо тааллуқ надошта бошад, онҳо маҷбуранд тӯбро ба 

назди ман партоянд. Масалан: дада узви оила, казан аъзои оила нест… 

Шумо шароити бозиро мефаҳмед? Пас мо оғоз кардем! 

Кӯдаконе, ки дар бозӣ фаъолона иштирок мекунанд, бо кортҳои 

ҳавасмандгардонии мувофиқ мукофотонида мешаванд. Пас аз бозӣ шуморо 

ба машқи амалӣ даъват мекунанд. 

 

Бозии "Ман ва дӯстони ман" (барои гурӯҳҳои калон ва омодагӣ тавсия 

дода мешавад. 

Мақсад: илова кардани калимаи дӯст ба луғати фаъол, тасаввурот дар 

бораи дӯст ва таълим додани рақамҳо ва ҳисоб. 
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Рафти бозӣ: Мураббӣ кӯдаконро ба сари миз даъват мекунад ва зуд 

мекӯшад, ки бо истифода аз секунҷаҳо, росткунҷаҳо ва доираҳои пешакӣ 

омодашуда, коғази ранга бурида модели дӯсти худро дар шакли замима 

кашад. 

Шароити бозӣ: Агар кӯдак супоришро вобаста ба намуна зуд, тоза ва 

бисёр иҷро кунад ва чӣ қадар дӯст дорад, ҳисоб кунад, ӯ ғолиби бозӣ аст ва 

бо унвони дӯсти беҳтарин мукофотонида мешавад. 

Ҷанбаҳои муҳим: риояи қоидаҳои гигиена, дуруст нишастан дар курсӣ 

ва истифодаи дурусти таҷҳизот. 

 

Бозии "дар овоз пайдо кунед" 

Маќсад: Мустањкам намудани дониши парандагон, омўзонидани фарќ 

кардани садоњо. 

Таҷҳизоти зарурӣ: ТИК ва щуввазиёдкунии садо. 

Рафти бозӣ: Мураббӣ диққати кӯдаконро мутамарказ мекунад ва садои 

паррандаҳоро як ба як мешунавад. Мураббӣ тӯбро ба кӯдак медиҳад ва 

кӯдак мегӯяд, ки овози парранда ба кадом парранда тааллуқ дорад. Агар ҳар 

як кӯдаке, ки дуруст ҷавоб диҳад, тасвири парранда ҳавасманд карда шавад, 

ин нури бузурге бар нур хоҳад буд. 

Муҳим: Ҳангоми дарс кӯдакро бо расм ва садои парранда шинос бояд 

кард. 

 

Бозии "Молҳои хатарнок" 

Ҳадаф: Густариш додани дониш дар бораи амнияти шахсии кӯдак дар 

ҳаёти ҳаррӯза ва илова кардани номҳои ашёи хатарнок ба луғати фаъол. 

Таҷҳизоти зарурӣ: Тӯб 

Рафти бозӣ: Мураббиён-кӯдакон барои мустаҳкам кардани мавзӯъ бозӣ 

мекунанд! Вақте ки ман тӯбро гӯгирд меномам, кӯдаке, ки тӯбро мегирад, 

бояд зуд тасмим гирад, ки он чӣ гуфтам, хатарнок аст ё не ва агар он 

хатарнок бошад, бояд тӯбро зуд баргардонад ва агар он хатарнок набошад, 

бояд онро ба оғӯш гирад. Шумо фаҳмидед? Мо оғоз кардем! Китоб, оташ, 

ток, корд…. 

 

Бозии "Ман пиёда ҳастам". 

Мақсад: Муҳофизати фаъолияти ҳаёти кӯдакон ва мустаҳкам намудани 

дониши онҳо дар бораи бехатарӣ. 

Таҷҳизоти зарурӣ: давраҳо дар шакли чароғакҳои ранга, роҳравҳо, 

ғалтакҳои мошин ё мошинҳои бозича. 

Рафти бозӣ: Мураббӣ ҳамчун чароғаки роҳ амал мекунад. Баъзе 

кӯдакон мусофир ва боқимонда ронандаанд. Мураббӣ доираҳои сурх, зард 

ва сабзро гирифта, дар канори долон истодааст. Вақте ки мураббӣ доираи 

сурхро баланд мекунад, мошинҳо аз ҳаракат бозмеистанд ва пиёдагардон аз 

долон мегузаранд. Вақте, ки шумо доираи сабзро боло мебардоред, 
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мошинҳо ҳаракат мекунанд ва пиёдагардон интизоранд. Бозӣ бо ин роҳ 

якчанд маротиба такрор мешавад. 

Аҳамият: Пеш аз бозӣ дониши заруриро пешниҳод кунед. 

 

Бозии калима 

Вазифа: Баланд бардоштани захираи луғавии кӯдакон, фаъол кардани 

луғати ғайрифаъол. 

Шартҳои бозӣ: суханони дигаронро такрор накунед. 

Рафти бозӣ: Мураббӣ калимае мегӯяд ва бозиро оғоз мекунад. Масалан: 

офтоб. Ва кӯдак мегӯяд - осмон, кӯдаки дигар - чашм ... 
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Мавзӯъ: Нақши адабиёти бачагона дар рушди маданияти нутқ 

Нақша: 

1. Нақши адабиёти бачагона дар рушди нутқи кӯдакони томактабӣ 

2. Мазмун ва ҳадафҳои кори таълим додани нутқи бадеии кӯдакон 

3. Усулҳое, ки дар таълими кӯдакони синни томактабӣ барои нақли 

ҳикояҳои бадеӣ истифода мешаванд 

 

Адабиёти бадеӣ барои рушди нутқи кӯдакони синни томактабӣ нақши 

муҳим дорад. Кӯдакон афсонаҳо, шеърҳо ва ҳикояҳои мардумиро гӯш 

карданро дӯст медоранд. Адабиёти бачагона, пеш аз ҳама, кӯдаконро бо 

мундариҷаи ҷолиб, зебоии тасвирҳои бадеии он, ифоданокии забон, 

мусиқии калимаҳои шеърӣ шод мекунад. Дар баробари ин, он ба кӯдакон 

таъсири тарбиявӣ мерасонад. Демократи бузурги рус В.Г. Белинский барои 

тарбия китоби бачагона навиштааст: «Таълим чизи бузург аст, тақдири 

инсонро ҳал мекунад». 

Арзиши бадеӣ дар он аст, ки он ба рушди кӯдак аз ҳар ҷиҳат таъсир 

мерасонад. Бадеият кӯдакро аз табиати диёр, меҳнат ва зиндагии мардум, 

корнамоӣ ва қаҳрамонии онҳо, ҳикояҳо аз ҳаёти кӯдакон, бозиҳо, 

вақтхушиҳо ва меҳнати кӯдакон муҳофизат мекунад. Бо равшан кардани 

ҷаҳони ботинии одамон, хислатҳо, ҳиссиёт, рафтори онҳо, инчунин 

муносибати нависанда ба рӯйдодҳои тасвиршуда, асарҳои бадеӣ кӯдакро ба 

ҳаяҷон меоранд, ба қаҳрамонҳо ошно мешаванд, баробари онҳо дилсӯзӣ 

мекунанд, ғам мехуранд ва ё маҳкум мекунанд. Беҳтарин асарҳои бадеӣ ба 

кӯдакон кӯмак мекунанд, ки чизи хуб ё бад, одилона ё ноодилона, дуруст ё 

нодурустро ёбанд. Мазмуни ҷолиби китоби бачагона намунаҳои дӯстӣ, 

ростқавлӣ, меҳнатдӯстӣ, рафоқатро нишон медиҳад. Бадеии бачагона низ ба 

тарбияи эстетикӣ таъсири калон мерасонад. Кӯдакон тасвирҳои дурахшони 

асарҳои бадеӣ, манзараҳои шоиронаи табиат, мусиқии шеърҳо, тунукии 

забон, ифоданокиро дӯст медоранд. Кӯдакон қудрати ифодаи бадеиро ҳис 

мекунанд, афсонаҳои хурд, сурудҳо ва шеърҳои халқиро зуд ва ба осонӣ ба 

ёд меоранд. 

Муҳаббатро ба каломи бадеӣ аз хурдӣ парваридан лозим аст, кӯдак бо 

ин муҳаббат аз боғча ба мактаб мегузарад ва баъдтар дӯстдори адабиёти 

Ватан мешавад. Фолклор - бисёре аз фолклорҳо - афсонаҳо, муаммоҳо, 

зарбулмасалҳо, сурудҳо - аз асарҳои санъати халқӣ офарида шудаанд, ки ба 

таври куллӣ аз воқеияти гузаштаи дур ва ҳозира фарқ мекунанд. 

Кӯдакон аз афсонаҳои бо иштироки қаҳрамонони ҷасур, бовиҷдон, ки 

ҳама душвориҳоро бо ақл ё мардонагӣ, сабр ва ё меҳнати душвор паси сар 

мекунанд, ҳайрон мешаванд, чунин афсонаҳо ба кӯдакон меомӯзанд, ки ба 

қаҳрамонони мусбат ниҳоят меҳрубон бошанд. Маҷбур мекунад, ки ба бадӣ, 

беадолатӣ, ҳасад, қаллобӣ нисбатан оштинопазир бошанд. 

Одатан зери ин мафҳум асарҳои сершумори халқӣ, осори пандомези 

классикони адабиёти форс-тоҷик, инчунин намунаҳои адабиёти ҷаҳонӣ 
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«Робинзон Крузо»-и Д. Дефо, «Саргузашти Гулливер»-и Ҷ. Свифт, 

«Саргузашти Чипполино»-и Ҷ. Родари, «Саргузашти Мюнҳаузен»-и 

Р. Э. Распе, Л. Кэролл «Алиса дар ҷазираи мӯъҷизаҳо», М. Твен 

«Саргузашти Том Сойер», романҳои Жул Верн ва ғайраро низ асарҳо барои 

кӯдакон номидан мумкин аст. Таърифу тавсифи адабиёти бачагон дар осори 

мунаққиди машҳури рус В. Г. Белинский омадааст. Ба ақидаи вай адабиёти 

бачагон барои тарбия навишта мешавад, тарбия бошад фаъолияту кори 

бузургест, вай тақдири инсонро ҳал мекунад. Тарбият одамро намеофарад, 

вале кумак мекунад, ки тағйир ёбад, нек ё бад шавад". Инчунин 

В. Г. Белинский андешаашро оид ба нависандае, ки барои кӯдакон 

менависад, иброз доштааст. Ин гуна нависанда бояд истеъдод, афкору 

андешаи баланд, парвози шоиронаи тахайюлот ва ғайра дошта бошад. 

Асарҳои адабиёти бачагон дар тарбияи маънавию ахлоқӣ ва зебоипарастӣ, 

дар рушди тафаккури бадеию илмӣ ва парвози хаёлоти бачагон мақоми 

барҷаста доранд. Фарқи адабиёти бачагон аз адабиёти калонсолон на дар 

мавзӯъ, балки дар тарзу сабку навишти он аст. Барои бачагон асар бояд 

тарзе нигошта шавад, ки ба дараҷаи дарку фаҳмиш, табъу завқу салиқа, 

авзои рӯҳию равонӣ ва синну соли онҳо мувофиқ бошад. Адабиёти бачагон 

саршор аз ҷӯшу хурӯши зиндагӣ, шавқу шодӣ, ҳаракату амалиёт буда, бо 

забони равону сода, оҳанги муассири шоирона ва пур аз самимияту 

дилгармӣ навишта мешавад, то ки бачагон ҳангоми мутолиа ба шавқ омада, 

дилашон ба зиндагӣ гармтар гардад. Нависандаи атфол бояд зода, халқ 

шавад, на сохта. Адабиёти бачагон дар тарбияи инсонсозии насли наврас 

нақши комил дорад адабиёти бачагон ҳам мисли тамоми адабиёти 

калонсолон муҳимтарин масъалаҳои давр — ҷангу сулҳ, мубориза барои 

тантанаи адлу инсофу ростӣ, озодию истиқлоли миллӣ ва адолати иҷтимоӣ 

дар рӯи замин, ҷоннисорӣ дар роҳи саодати халқу ватани азиз, далерию 

мардонагӣ, муҳаббат ба арзишҳову муқаддасоти миллию аҷдодӣ, арҷ 

гузоштан ба анъанаҳои бузурги гузаштагон, ба одобу ахлоқи ҳамида, 

одамият, таълиму тарбия, ҳусни инсон ва ғайраро дар рӯҳи башардӯстии 

олӣ таҳлилу баррасӣ ва тадқиқ менамояд. 

Адабиёти бачагони форс-тоҷик ба мисли адабиёти он таърихи беш аз 

сеҳазорсола дорад. Авесто китоби динӣ буд, вале дар қадим баъзе бахшҳои 

он ба кӯдакон омӯзонда мешуд. Баъзе андарзномаҳои адабиёти паҳлавӣ 

(форсии миёна), масалан, «Андарзи кӯдакон», «Хусрави Қубодон ва ридаки 

ӯ» барои тарбияи кӯдакон навишта шудаанд. Каҳрамони достони «Ёдгори 

Зарирон» Баставри наврас мебошад, ки пас аз кушта шудани падар ба 

муқобили душманон мубориза мебарад ва қаҳрамониҳо нишон медиҳад. 

Эҷодиёти шифоҳии халқ низ беҳтарин намунаҳои адабиёти бачагонро 

дар бар мегирад, ки ҳиссае аз онҳо дар маҷмҳои «Афсонаҳои халқи тоҷик», 

«Латифаҳои тоҷикӣ», «Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ», «Чистонҳо», 

«Фолклори тоҷик», «Намунаҳои фолклори Дарвоз», «Намунаҳои фолклори 

диёри Рӯдакӣ», «Фолклори сокинони саргаҳи Зарафшон», «Фолклори 
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Норак», «Таронаҳои Самарқанд», «Сумане аз ҳар чамане», инчунин 

китобчаҳои махсуси атфол («Эраҷи тилисмшикан», «Алоуддин ва чароғи 

сеҳрнок», «Алибобо ва чил роҳзан», «Бузаки ҷингилапо», «Лаку Пак», 

«Дарвоза нигин дорад», «Баҳори лолазор омад», «Як лаъли марҷон», «Лелак 

лелаки Боқӣ», «Алла, ҷонам аллаё», «Хурӯси хушсадои ман», «Олуча гули 

бодом» ва ғайра) ба табъ расида, дар инкишофу ғанӣ гардонидани адабиёти 

бачагони тоҷикӣ саҳми арзанда гузоштаанд. 

Як қисми осори классикони адабиёти форс-тоҷик, ки ба масъалаҳои 

тарбияи ахлоқи ҳамида бахшида шудаанд, дар шакли насиҳатнома таълиф 

ёфтаанд. Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» («Насиҳатнома»)-аш, 

ки яке аз асарҳои пурарзиши насри дидактикист, зимни насиҳати фарзанди 

худ бисёр масъалаҳои вобаста ба одобу ахлоқ, илму дониш, одоби 

муошират, муносибатҳои оилавӣ ва ғайраро ба миён гузоштааст. Чунин 

насиҳатномаҳои падар ба фарзанд дар адабиёти классикии мо зиёданд 

(«Насиҳат ба фарзанди худ Муҳаммад»-и Низомии Ганҷавӣ, «Панд ба 

фарзанди арҷманд»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, «Дар насиҳати фарзанди 

арҷманд»-и Шамсиддин Шоҳин ва ғайра), инчунин «Панднома»-и 

Фаридуддини Аттор, «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насруллоҳ, 

«Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Муш ва Гурба»-и Убайди Зоконӣ, 

«Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Анвори Суҳайлӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, 

«Баҳориёт»-и Сайидо ва ғайра гарчанде дар асл барои бачагон навишта 

нашудаанд, вале ба сабаби мазмуну мундариҷа, сужети ҷолиб ба бачагон 

низ писанд меомаданд. 

Устод Айнӣ чун асосгузори адабиёти бачагони шӯравии тоҷик дар 

навиштану тартиб додани китобҳои дарсӣ ва офаридани асарҳои бадеӣ 

барои бачагон хизмати арзандае кардааст. Ӯ дастовардҳои ғании адабиёти 

хаттию шифоҳии халқи тоҷик ва таҷрибаи ғании адабиёти русу халқҳои 

собиқ шӯравӣ ва ҷаҳониро ба ҳам омезиш дода, «Хонадони хушбахт», 

«Таҳзиб-ус-сибён» (1910), «Қизбола ё ки Холида» (1924), «Аҳмади девбанд» 

(1928), «Мактаби кӯҳна» (1934), «Ятим» (1939) барин асарҳо навишта, 

бачагонро дар рӯҳи нотарсию далерӣ, ҷавонмардӣ, садоқат ба халқу ватан, 

илму ҳунаромӯзӣ, накӯкорӣ ва ғайра тарбия кардааст. Устод Лоҳутӣ низ дар 

ташаккулу инкишофи назми бачагон хидмати арзандае дорад ва аксар 

шеърҳояш сурудҳои атфоли тоҷикӣ шудаанд. Пайрав, А. Ҳамдӣ, М. Раҳимӣ, 

А. Деҳотӣ, Ҷ. Суҳайлӣ, Б. Азизӣ, М. Аминзода, Н. Шерзода, Ҳ. Карим, М. 

Турсунзода, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, Б. Раҳимзода, Ф. Ниёзӣ, П. Толис, А. 

Шукӯҳӣ, М. Фарҳат, Ф. Ансорӣ, Б. Ҳоҷӣ, У. Раҷаб, А. Сидқӣ, А. Баҳорӣ, А. 

Шарифӣ, Б. Ортиқов, Озод Аминзода, М. Ҳакимова, Нӯъмон Розиқ ва 

дигарон ба воситаи осори худ ва тарҷумаи беҳтарин асарҳои кӯдакони русу 

халқҳои собиқ шӯравӣ ва ҷаҳонӣ дар рушду камол ва инкишофи адабиёти 

бачагони тоҷик саҳми бориз гузоштаанд. Шеъру суруд, тарона ва достонҳои 

сершумори М. Миршакар («Мо аз Помир омадем», «Неъмат», «Федка», 

«Бачагони Ҳиндустон» ва ғайра) аз дӯстдоштатарин асарҳои бачагони мо 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%81
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буда, дар ташаккулу инкишофи адабиёти бачагони тоҷик таъсири зиёд 

расондаанд. Охири солҳои 50 ва аввали солҳои 60 садаи XX чун дар тамоми 

адабиёти калонсолони шӯравии собиқ ва адабиёти тоҷикӣ гардиш ё давраи 

тоза дар адабиёти кӯдак маҳсуб мешавад. Ин солҳо давраи мубориза дар 

роҳи даст кашидан аз умумигӯии безоркунанда, осори берӯҳу забонзаду 

такрори маҳз ва рӯ овардан ба мушаххасгӯиву муассирнависӣ, ба сӯи 

хаёлангезӣ, латофату назокат ва равонию поккорӣ дар забону тарзи баён аст. 

Бори нахуст дар таърих шеъри кӯдакони тоҷик ба шеъри шифоҳии кӯдакон 

дар ҳамоғӯшии танготанг қарор дошт ва шеъри шоирони тоҷик ба шеъри 

шифоҳии кӯдакон сахт даромехту омезиш ёфт. Беҳтарин шеърҳои барои 

атфол навиштаи М. Миршакар, Ғ. Мирзо, А. Шукӯҳӣ, У. Раҷаб, Гулчеҳра, 

Н. Бақозода, Н. Розиқ, Ҷ. Ҳошимӣ ва дигарон ҳамон шеърҳоеанд, ки дар 

тарзи сухани шифоҳии кӯдакони тоҷик, дар оҳангу зарб, вазн қофия, забони 

нобу поку содаву равони он офарида шудаанд. Солҳои озодӣ ва истиқлол 

Гулназар, Н. Қосим, С. Маъмур, Р. Назрӣ, К. Насрулло низ дар ҳамин сабку 

услуб, вале бо роҳи хоси хеш шеър иншо карданд. Ин шоирон на танҳо 

андарзу ҳикмат, афсонаю ҳикоёти халқиро ба назм даровардаю такмил дода, 

ба рӯҳи замон ва талаботи хонандаи имрӯз мувофиқ мекарданд, балки 

асарҳои худро низ бо ҳамон сабки нигориши хос, зарбу оҳанги шӯхи 

таъсирбахш ва ҳаяҷонангезии асарҳои халқӣ навиштаанд. Маҳз ба воситаи 

навиштаҳои онҳо жанрҳои гуногуни асарҳои бачагона — шеъру тарона, 

достону афсона, суруду марш, чистону кистону тезгӯяк, достон, повесту 

ҳикояҳои реалистӣ ва ғайра хеле равнақ ёфт. Китоби шеъру достонҳои Ғ. 

Мирзо («Санговдавак», «Баррача рӯяд аз замин», «Чилдухтарон», 

«Гунҷишкак», «Достак», «Шайтони бекалӯшу маҳсӣ», «Афсонаи сесона, се 

мурғи дари хона», «Гулҳои даста баста», «Аз гаҳвора то майдон», «Як қатра 

офтоб», «Як даста гул»…), А. Шукӯҳӣ («Баррачаи гурезпо», «Ил-18 омад», 

«Об аз куҷо меояд», «Асад ва Самад»), Б. Ҳоҷӣ («Бузи айнакдор», 

«Шукуфаҳои чаман», «Гурбаи посбон», «Садарайҳон» ва ғайра), У. Раҷаб 

(«Орзуҳои ширин», «Қиссаи модаркалон», «Ҳамсӯҳбати ширинзабон», 

«Нинӣ чӣ ном дорад?», «Саду як барг», «Рӯи замин», «Хӯшаи гандум», 

«Ману ҷӯраҳои ман», «Як дона марворид», «Себаки ғелон», «Яккабурс», 

«Тиру камон дар рӯйи бом», «Куҷо шуд пинҳон тафси тобистон», «Як лаъли 

марҷон»), Гулчеҳра «Имрӯз ид», «Ду бех олу», «Наргис», «Аспак», «Чил 

кокули бозигар», «Шаддаи марҷон», «Илҳом», «Рангинкамон», «Себи 

хубон», «Ниҳол», «Айёми гули лола», «Таронаҳои офтобӣ», «Сичароғ», 

«Куртаи чакан», «Лолаҳои дасти ман»), Н. Розиқ, («Телефони гунҷишк», 

«Гулмоҳӣ», «Бузғолача», «Лона», «Чароғҳои гуногун», «Гулистон»), Н. 

Бақозода («Гулдара», «Ҳандалак», «Сурнайчӣ», «Оши ҳалол», «Чӣ хуш 

аст?», «Иди алифбо омад», «Дунё ба умеди ман», «Сайри боғи даҳ адад», 

«Алифбои дилкушо»), Гулназар («Аз барои Гулъизор», «Се кулчаи 

тандурӣ», «Девори сабз», «Гунҷишки наққош»), О. Аминзода («Чаро гӯши 

вай дароз», «Ман ҳам шудам мактабхон», «Қиссаи хартуми фил», 
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«Афсонаҳои оча», «Ман хонда метавонам»), А. Бобоҷон («Бачаҳои хуб», 

«Мусича», «Парвози орзу», «Некӣ ба некӣ», «Осмондара», «Зардолуи 

маҳтобӣ», «Атри кӯҳистон», «Пайғоми парасту» ва ғайра), М. Ҳакимова 

(«Мошин дар мошин», «Дастони моҳир», «Баҳори шукуфон», «Шаршара», 

«Маро нағз мебинед?»), Ҷ. Ҳошимӣ («Соябони садранга», «Офтобак», 

«Хати амонӣ», «Парасту», «Ман алифбо мехонам» (бо ҳамқаламии А. 

Баҳорӣ), «Нинӣ ба по шуд», «Аз як-як то лак-лак», «Кулча чаро ширин 

аст?» «Ре мегӯям ман бурро!» «Бачаҳову кӯчаҳо», «Чаро шамолак вазид? 

(Чигилакҳо»), С. Маъмур («Навоҳои гулдара», «Ашӯраҷон ҷони мо»), М. 

Ғойиб («Тути дара», «Пойгоҳ»), Ю. Аҳмадзода («Тӯҳфаҳо», «Мурғобӣ, чӣ 

мекобӣ?», «Хурсандӣ», «Ҳулбӯ», «Садсола шаве, дурроҷ», «Чидамағз барои 

кӯдакони нағз», «Панҷоҳ барг», «Парвин», «Мӯрчае дона ёфт»), Латофати 

Кенҷа («Лолаарӯсак», «Таронаҳо», «Марҷони ранга», «Сандуқчаи 

марворид», «Афсонаи Тиллонур», «Мусича ва Дурдона», «Гурбаи Сомон ва 

чӯҷаи Ораш», «Қофиябозӣ», «Нома ба бародар», «Наҷотбахши дунё кист?» 

ва ғайра), А. Раҳмон («Чорбоғ», «Гулбоғи саодат»), Ҳ. Усмон («Бозори 

Ҳисор»), Ш. Маҳмадёр («Обшори Зидеҳ»), М. Собир («Субҳи Варзоб»), Э. 

Нарзуллоҳ («Асо чӣ сеҳр дорад?»), А. Абунаср, Қ. Муҳаммадӣ, С. 

Садриддин, А. Азиз, Маҳбуба, Фаридун ва дигарон асосан барои бачагони 

синну соли томактабӣ ва хурди мактабӣ навишта шуданд. Иншои ин навъ 

шеърҳо мушкил буда, аз шоир заҳмати зиёд ва истеъдоди баланд металабад 

ва маҳз ҳамин шоирон ин қисмати шеърро равнақу инкишоф доданд. Дар 

инкишофи адабиёти бачагони садаи бистуми тоҷик саҳми М. Миршакар, Ғ. 

Мирзо, У. Раҷаб, Гулчеҳра, Н. Бақозода, Ҷ. Ҳошимӣ, Гулназар хеле чашмрас 

аст. 

Дар адабиёти бачагон баробариинкишофишеъру достон ва ҳикояю 

афсона ба воситаи асарҳои М. Миршакар («Айёми шубоби Бирбал ва 

Акбар», «Дурдонаҳои Амрита»), А. Баҳорӣ («Ҷасорати доктор Мансур», 

«Мулоқот», «Занбӯри айнакдор», «Аҷоиботи Нодар», «Бозгашт», 

«Сумбула» ва ғайра), А. Истад («Мавҷи хаёлот», «Суруди офтоб», «Замир», 

«Дарахти пахта», «Баъд аз ҳазор сол» ва ғайра) қиссаю ҳикояҳои тахайюлӣ 

равнақ ёфтанд. Ба воситаи асарҳои А. Шукӯҳӣ («Об аз куҷо меояд?», «Асад 

ва Самад»), Б. Ортиқов («Таътил», «Полвон», «Бачаҳои Лолазор», «Қиссаи 

мӯмиё», «Дурдонаҳои Зарафшон» ва ғайра), А. Самад («Баъди сари падар», 

«Аспи бобом»), К. Мирзо («Дар ҷустуҷӯи падар»), Н. Раҷаб («Рӯзномае, ки 

бояд навишта мешуд», «Ҷонам фидои яхмос», «Фара, Фира Зара», «Хонае, 

ки сӯяш мешитобам», «Ишқи духтари яҳудӣ»), Д. Раҷабӣ («Нони ҷуворӣ», 

«Шабе, ки борон меборид», «Модари нав»), Ҳ. Имодӣ («Ҷасорат»), Ғ. 

Ҷӯразода («Рахсеб»), С. Зарафшонфар («Ду овора», «Шоҳасп»), М. Субҳон 

(«Қиссаи лаклаки сафед») ва дигарон повести реалистӣ такмил ёфта, ба 

жанри дӯстдоштаи бачагон мубаддал шуд. 

Соҳаи дигари адабиёти бачагон таълифи асарҳои драматургӣ барои 

бачагон мебошад («Тошбек ва Гулқурбон», «Дур аз сарҳад»-и М. 
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Миршакар, «Ғори аҷинаҳо»-и Гулрухсор, нахустин операҳо барои кӯдакон 

бо унвонҳои «Хонаи Заргӯшбибӣ», «Ҷингилапо»-и Н. Бақозода) ва ғайра 

Суруднависӣ барои бачагон хеле равнақ гирифт.  

Солҳои охир хидмати Ҷ. Ҳошимӣ дар инкишофи шеъри кӯдак чашмрас 

буда, «Чигилак»-ҳои ӯ дар адабиёти кӯдакони мо сухани нав аст. Нақшу 

нуфузи тарҷумаи асарҳо барои кӯдакону наврасон аз адабиёти русу 

адабиёти халқҳои шӯравии собиқ ва олам дар такмил ва инкишофу равнақи 

адабиёти бачагони тоҷик басо бузург аст. Хусусан асарҳои барои кӯдакон 

иншонамудаи А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Толстой, М. Горкий, В. 

Маяковский, Н. Островский, К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, В. 

Катаев, Н. Носов, А. Барто, А. Алексин ва дигар адибони ҷаҳон ганҷинаи 

адабиёти бачагони тоҷикро ғанитару пурсарваттар гардонда, дар қувват 

гирифтани ҷанбаи ҳаётию реалистӣ ва ташаккули сабки хоси ин адабиёт 

нақши бузург гузоштаанд. Дар айни замон, беҳтарин намунаҳои осори 

адибони тоҷик ба забони русӣ ва забони халқҳои олам тарҷума ва нашр 

шуда, ба хазинаи маънавии халқҳои ҷаҳон ворид гардиданд. 

Яке аз комёбиҳои бузурги адабиёти бачагони Тоҷикистон ба Дипломи 

ифтихории байналхалқии ба номи Ҳ. Андерсен соҳиб гаштани шоири 

бачагони тоҷик Убайд Раҷаб мебошад. Барои бачагон маҷалаҳои «Чашма», 

«Гул-гул» ва ғайра чоп мешаванд. Барои қонеъ гардондани завқи 

зебоипарастии кӯдакон ва наврасон телевизиони «Баҳористон» низ ташкил 

карда шуд (4. 9. 2006). 

Ба ғайр аз афсонаҳои халқии тоҷику ӯзбек, бисёр афсонаҳои русӣ ва 

дигар халқҳои мамлакати мо ба кӯдакон тавсия карда шудаанд. Дар байни 

намояндагони адабиёти классикии рус асарҳои А.С.Пушкин, Н.А. Некрасов, 

Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский ва дигаронро метавон номбар намуд. 

Нависандагон ва шоирони узбек барои кӯдакон бисёр асарҳои аҷоиб эҷод 

карданд. Инҳо асарҳои Ғ.Ғулом, Н.Орифҷонов, И.Муслим, П.Момин, 

Ш.Саъдуллоҳ, Қ.Ҳикмат, Қ.Муҳаммадӣ ва дигарон бойтарин сарчашмаҳое 

мебошанд, ки барои кӯдакон муносибанд. Ба рӯйхати адабиёти ба кӯдакони 

томактабӣ бахшидашуда асарҳои тарҷумашудаи нависандагон ва шоирони 

рус: В.Маяковский, А.Кононов, С.Михалков, А.Гайдар, К.Чуковский ва 

дигарон дохил карда шудаанд. Дар ин рӯйхат адибони хориҷӣ Ш. 

Афсонаҳои Перро, Ҳ.К.Андерсен ва дигарон низ дохил карда шудаанд. 

Доираи асарҳое, ки барои кӯдакон хондан мумкин аст, асарҳои жанрҳои 

гуногун: ҳикояҳо ва ривоятҳо, афсонаҳо дар шакли наср ва назм, достонҳо, 

ашъори ҳаҷвӣ, муаммоҳо, масалҳо мебошанд. 

Бисёре аз асарҳое, ки дар барномаи кӯдакистон ҷой дода шудаанд, 

Фонди тиллоии адабиёти кӯдаконро ташкил медиҳанд. Ҳар сол китобҳои 

нав барои кӯдакон нашр мешаванд. Мураббӣ бояд китобҳои нашршударо 

назорат кунад, дар маҷаллаҳо мақолаҳои танқидӣ хонад ва дар муҳокимаи 

китобҳои бачагона ширкат варзад. Мураббӣ бояд кӯдаконро дар ҳар як 
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гурӯҳи синну сол бо асарҳои бадеии бачагона шинос кунад. Вазифаи 

муҳими кӯдакистон кумак ба кӯдакон дар азхуд кардани мундариҷаи асарҳо, 

дуруст дарк кардани онҳо мебошад. Кӯдакон бояд қодир бошанд, ки баъзе 

асарҳоро аз ёд кунанд ва баъзеи онҳоро ба матн наздиктар қироат кунанд. 

Мураббӣ қобилияти дарки кори асари бачагонаро инкишоф медиҳад. 

Кӯдак бояд на танҳо асарро гӯш кунад ва мундариҷаи онро аз худ кунад, 

балки эҳсосот ва кайфияти тасвиркардаи муаллифро низ эҳсос кунад. Боғча 

инчунин баъзе унсурҳои таҳлили мундариҷа ва шаклҳои асарро дар бар 

мегирад. Ҳар як кӯдак бояд тавонад қаҳрамонҳои асосии бозиро ҳангоми 

гузариш ба мактаб муайян кунад, муносибати худро нисбати онҳо баён 

кунад (кӣ сабаби онро дӯст медорад), шакли асарро (шеър, ҳикоя, афсона) 

муайян карда тавонад. 

Ба кӯдакон малакаҳои якҷоя гӯш кардан, муташаккилона ҷавоб додан 

ба саволҳо ва додани саволҳоро дар асоси чизҳои хондашуда, бодиққат аз 

назар гузаронидани тасвирҳо ва муносибат бо китобҳо омӯхтан лозим аст. 

Боғча бояд таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба китоб, кунҷковӣ, хоҳиш ва қобилияти 

мубодилаи таассурот дар бораи кори гӯшкардашуда инкишоф диҳад. 

Китоби бачагона танҳо дар сурате нақши тарбиявиро мебозад, ки агар 

он барои кӯдак фаҳмо бошад, ба ақл ва қалби ӯ роҳ ёбад, яъне кӯдак он 

чиро, ки муаллиф мегӯяд, фаҳмад ва ҳис кунад. Мураббиён бояд донанд, ки 

дар гурӯҳҳои синну соли гузашта бо кадом асарҳо шинос шудаанд, то 

дониши кӯдаконро дар бораи асарҳо мустаҳкам кунанд. Барои ин, дар 

аввали сол бояд барномаи қаблии гурӯҳиро баррасӣ ва баррасӣ кунад. 

Ҳангоми сохтани тақвим мураббӣ аз рӯйхати тавсияҳо асарҳоеро 

интихоб мекунад, ки дар давоми як-ду ҳафтаи оянда барои кӯдакон хонда 

мешаванд. Дар ин кор, он аз вазифаҳои умумии тарбияи муҳим, аз қабили 

ташаккули ҳиссиёт ва рафтори кӯдакон, манфиатҳо ва муносибатҳои 

гуногун бо муҳити атроф пайравӣ мекунад. Риояи манфиатҳои кӯдакон, 

муносибати муштараки онҳо ва бозиҳои онҳо метавонад ба онҳо дар 

интихоби китоби хуб кумак кунад. Чунин фикр кардан хатост, ки ҳар як 

асар бояд бо рӯйдодҳои муайяне алоқаманд бошад ва танҳо дар он вақт 

хонда шавад. Албатта, шумо бояд дар бораи рӯйдодҳои китоб хонед. Аммо 

шумо бояд ин китобро дар вақтҳои дигар низ хонед. 

Пас аз он ки мураббӣ асареро интихоб мекунад, ӯ бояд муайян кунад, 

ки чӣ гуна онро ба бачаҳо мерасонад. Беҳтараш асареро, ки кӯдакон 

намефаҳманд, нахонед, зеро калимаҳои ношинос хеле зиёданд. Дар асарҳои 

ходимони адабиёти классикӣ, ки бо давраи таърихии гузашта алоқаманданд, 

масалан, А.С. Оё бисёр калимаҳои ношиносро, ки дар афсонаҳои Пушкин ва 

афсонаҳои халқӣ мавҷуданд, шарҳ додан зарур аст? саволе ба миён меояд. 

Агар ин калимаҳо ба кӯдакон барои фаҳмидани мундариҷаи асар халал 

расонанд, пас онҳоро шарҳ додан лозим нест. 

Дарсҳое, ки адабиёти бадеиро истифода мебаранд, муҳити хеле оромро 

талаб мекунанд. Муҳим он аст, ки ҳеҷ чиз кӯдаконро аз шунидани чизе дур 
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накунад. Машғулиятҳо бояд зуд, солим, хушбинона ва хушхолона, ки ба 

адабиёти бачагона хос аст, ташкил карда шаванд. Мураббӣ кӯдаконро 

даъват мекунад, ки боадабона ва ором нишинанд, ҳолати нишастани 

кӯдаконро санҷида, дарсро сар кунанд. Ҳамин ки оғози дарс диққати 

кӯдаконро ҷалб кардан муҳим аст. Инро на бо огоҳӣ ё таҳдид ("Гӯш кунед, 

пас ман аз шумо мепурсам"), балки бо муқаддимаи ҷолиб, сӯҳбати 

муқаддимавӣ ба даст овардан мумкин аст. Зеро онҳо вобаста ба мундариҷаи 

китоб метавонанд тасвирҳои дурахшон, муаммоҳо, таҷрибаҳои кӯдакон ва 

ғайраҳоро истифода баранд. Корҳои аввалия бо кӯдакон пеш аз хондан ва 

баъд аз он аз мундариҷаи асари бадеӣ вобастаанд. Баъзан мураббӣ 

сарсухани асар, номи муаллиф, мавзӯъро дар муқаддима муаррифӣ мекунад. 

Масалан, имрӯз ман ба шумо аз афсонаҳои халқии узбакӣ "Чӣ гуна як 

духтари ҳушманд духтари ҳасудро фиреб дод" -ро ба шумо мехонам. Шумо 

метавонед сессияро бо пешгуфтор оғоз кунед. Масалан, пеш аз хондани 

афсонаи С.Я.Маршак «Дувоздаҳ моҳ»: 

Мураббӣ: Бачаҳо, шумо медонед, ки дар як сол чанд моҳ аст? 

Кӯдакон ё мураббӣ: дувоздаҳ моҳ. 

Мураббӣ: Он моҳҳо чӣ ном доранд? 

Кӯдакон номҳои моҳҳоро мегӯянд ва мураббӣ дар ҳолати зарурӣ 

ҷавобҳои онҳоро ислоҳ мекунад. 

Мураббӣ: Ҳамин ки як моҳ гузашт, моҳи дуюм оғоз меёбад. ҳеҷ гоҳ то 

охири моҳи феврал ё январ наомадааст, ё моҳи май пас аз апрел наомадааст. 

Моҳҳо яке паси дигар меоянд ва ҳеҷ гоҳ бо ҳамдигар вомехӯранд. Аммо 

мардум мегӯянд, ки дар Бегимия, кишвари кӯҳистонӣ, як духтар дувоздаҳ 

моҳро якбора дидааст. Чӣ хел буд? 

Манна чунин .... 

Пас мураббӣ ба хондани китоб шурӯъ мекунад. 

Пас аз хондани ҳикоя, хуб аст, ки дар бораи он ки чӣ тавр духтар 

дувоздаҳ моҳро якбора дид, чӣ гуна моҳҳо ба духтар дар рӯзҳои душвор 

кӯмак карданд ва ғайра гуфтан хуб аст. Хусусан ҳангоми хондани китобҳои 

ахлоқӣ, эстетикӣ ва маърифатӣ омодагии ҷиддӣ талаб карда мешавад. 

Китобҳои дорои мундариҷаи ахлоқӣ ва эстетикӣ ба кӯдакон дар ташаккули 

сифатҳои ахлоқӣ, ҷанбаҳои мусбии рафтор кӯмак мерасонанд. Ш. 

Саъдуллоҳ 'Духтари шарир', Л.Н. Ба ин гуна китобҳо «Данак» -и Толстой, 

«Каломи сеҳрнок» -и В.Осеева ва дигарон дохил мешаванд. 

Муҳим он аст, ки кӯдакон баробари шунидани он мазмуни ғоявии 

китобро дарк кунанд. Дар ин гуфтугӯи муқаддимавӣ нақши муҳим дорад. 

Тарбиягар таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба чизҳои муҳимтарин ҷалб мекунад. 

"Бачаҳо, хуб фикр кунед ва бигӯед: чӣ гуна духтар духтари хуб аст ва чӣ 

гуна духтар духтари бад?" 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Таълимдиҳанда: Бачаҳо, шумо дуруст мегӯед, ки кӣ духтари хуб асту 

кӣ духтари бад. Ҳоло ман ба шумо шеъре дар бораи духтаре бо номи 
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Гулбодом мехонам. Шумо бодиққат гӯш мекунед ва баъд ба ман мегӯед, ки 

Гулбодомро наметавон духтари хуб номид. Ин шеър Духтари кунҷкоб ном 

дорад. Шеърро шоир Шукур Саъдулло навиштааст. 

Пас мураббӣ ба хондани шеър шурӯъ мекунад. 

Сӯҳбати муқаддимавӣ пеш аз хондани китоби мундариҷаи ахлоқӣ ва 

эстетикӣ бояд кӯтоҳ бошад - на бештар аз 3-5 дақиқа ва албатта, бо 

таҷрибаи кӯдакон алоқаманд бошад ("Мо духтари хубро кӣ мегӯем?") - ин 

савол аз таҷрибаи кӯдакон ва мундариҷаи китоб вобаста аст. нигаронида 

шудааст). 

Китобҳои ахлоқӣ-эпикӣ пас аз хондан сӯҳбатро талаб мекунанд. Дар 

чунин сӯҳбатҳо набояд саволҳо ва тавзеҳот аз ҳад зиёд бошад, зеро кӯдакон 

ҳангоми хондани китоб хусусияти амалҳои қаҳрамонҳоро амиқтар 

мефаҳманд. Ҳангоми сӯҳбатҳо дар бораи асари хондашуда, ба кӯдакон бояд 

ба рафтори қаҳрамонҳо баҳо додан ва ба кӯдакон тавсия додани нуқтаи 

назари худро нисбати қаҳрамон ва амали ӯ омӯзонидан лозим аст». 

Ш. Дар як сӯҳбат пас аз хондани шеъри Саъдуллоҳ, ба кӯдакон бояд 

саволҳо дода шаванд, ки ба онҳо ба рафтори духтари ҳайратангез дар арзёбӣ 

кӯмак кунанд. 

Мураббӣ: Оё Гулбодом духтари хуб аст? 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Мураббӣ: Чаро? 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Мураббӣ: Мехоҳед бо чунин духтар дӯст шавед? Чаро? 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Омӯзгор: Агар бо Гулбодом вохӯред, ба ӯ чӣ мегуед? 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Омӯзгор: Шумо ба Гулбодом дар бораи чӣ гуна нигоҳубин ва кӯмак ба 

модаратон мегӯед? 

Ҷавобҳои кӯдакон. 

Китобҳои таълимӣ, аз қабили китобҳои меҳнатӣ, пас аз мутолиа 

сӯҳбати муқаддимавӣ ва мундариҷаи дигарро талаб мекунанд. Китоби 

меҳнат барои кӯдакон ҳамчун манбаи дониш дар бораи касбу кори одамон, 

мошинҳо ва асбобҳо хизмат мекунад. 

Китобҳои таълимӣ на танҳо манбаи донишанд, балки воситаи тарбияи 

эҳтиром ба меҳнати инсон, муҳаббат ба табиат ва ғайра мебошанд. Аз ин рӯ, 

кор бо китобро тавре ташкил кардан хеле муҳим аст, ки дар кӯдакон 

сифатҳои олии ахлоқӣ инкишоф ёбад (масалан, ҳангоми хондани шеъри 

“Этика”-и Қ.Муҳаммадӣ дар гурӯҳи калон). 

Нутқи монолог нисбат ба нутқи муколама, ки нутқи якнафара аст, 

мураккабтар аст. Дар нутқи монологӣ (нақл) як нафар сухан мегӯяд ва 

дигарон гӯш мекунанд. Азбаски нутқи монологӣ нутқи оммавӣ мебошад, он 

бояд ҳамеша аз рӯи мантиқ мувофиқ, аз нигоҳи грамматикӣ ташаккулёфта, 

барои ҳама фаҳмо ва равон бошад. 
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Суханронии монологӣ (нақл) хотираи хуб, диққат ба шакл ва 

мундариҷаи нутқро талаб мекунад. Дар айни замон, нутқи монологӣ ба 

далелҳо асос меёбад. 

Нутқи монологӣ аз ҷиҳати забонӣ низ мураккаб аст. Барои он ки 

монолог барои шунавандагон фаҳмо бошад, аз вожагони маъмул истифода 

бурдан лозим аст. Қобилияти нақл кардани ҳикоя дар муоширати одамон 

нақши калон дорад. Барои кӯдак ин қобилият воситаи шинохтан, василаи 

тафтиши дониш ва тахайюлоти онҳост. Ташаккули нутқи монологӣ дар 

кӯдакон бо рушди тафаккури мантиқӣ дар онҳо алоқаманд аст. Ғайр аз ин, 

барои он ки нутқи кӯдак монолог шавад, вай бояд луғат ва грамматикаи 

забонро аз худ карда бошад. 

Равоншиносон мегӯянд, ки нутқи монологӣ дар кӯдакон аз синни 

панҷсолагӣ рух медиҳад. Равоншинос Д.В.Элканин менависад: “Тағирот дар 

тарзи ҳаёти кӯдак, ташаккули муносибатҳои нав бо калонсолон ва намудҳои 

нави фаъолият боиси фарқияти шакли нутқ ва функсияи (хидмати) он 

мегардад. Вазифаҳои нави рафтор ба миён меоянд, кӯдак, мекӯшад, ки 

нақшаҳои (ниятҳои) худро ба калонсолон расонад. Шакли нави нутқ - 

монолог - дар бораи чизҳои дидаву шунидаашон нақл мекунад”, тарбияи 

гуногуни ҳамоҳанг дар раванди таълим додани кӯдакон. мушкилотро ҳал 

мекунад, ба рушди равонӣ мусоидат мекунад. Дар ҳикоякунӣ тафаккури 

мантиқӣ, диққат, грамматика ташаккул ёфта, қобилияти рафтор ва 

суханронӣ дар байни мардум инкишоф меёбад”. 

Аз ин лиҳоз, барномаи таълимӣ дар боғча вазифаҳо ва мундариҷаи кор 

барои ҳар як гурӯҳи синну солро оид ба таълими ҳикояҳо ба кӯдакон 

муайян мекунад. Ба кӯдакони гурӯҳи Wu таълим додани ҳикояҳо ва 

афсонаҳои шинос омӯхта мешавад (бо истифода аз саволҳо ва расмҳои 

муаллим дар китоб, сипас мустақилона), қобилияти такрори ҳикоя (3-4 

ҷумла) аз рӯи мундариҷаи бозичаҳо, ашё ва тасвирҳо, омӯхта мешаванд, ки 

дар саҳнасозии порчаҳои ҳамшираҳои шинос ширкат варзанд. 
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Мавзӯъ: Нутқи муаллим ва маҳорату маданияти сухани ӯ 

Нақша: 

 1. Мафҳуми техникаи педагогӣ. 

 2. Ҷузъҳои техникаи педагогӣ. 

 3. Роҳҳои ташаккули техникаи педагогии омӯзгор. 

 4. Мафҳуми нутқ.  Нақши нутқ дар таълим. 

 5. Техникаи нутқ: нафаскашӣ, садо, диксия, ритм. 

 6. Роҳҳои ташаккул додани малакаи нутқи муаллим. 

 

Мафҳуми техникаи педагогӣ. Техникаи педагогӣ маҷмӯи донишҳо ва 

малакаҳои умумии педагогӣ мебошад, ки барои омӯзгор на танҳо дар 

раванди таълим, балки дар тамоми фаъолияти касбӣ зарур аст. Ҷанбаҳои 

муҳими техникаи педагогӣ, пеш аз ҳама, малакаҳои касбие мебошад, ки 

маҳорати омӯзгорро муайян мекунад, яъне қобилияти суханварии равону 

фасеҳ, бо забони фаҳмо баён кардани фикру андеша, ифодаи эҳсосот,  

қобилияти идоракунии овозро дошта бошад. Малакаҳои тақлидӣ хоси 

хусусиятҳои шахсии муаллим буда, бо воситаи имову ишораҳои равшан, 

нигоҳи пурмазмун, табассуми рӯҳбаландкунанда ё кинояомез бо қудрати 

бепоёни сухан ба ақлу тафаккури донишҷӯён бирасад. 

Маҳорат ва салоҳияти техникаи педагогии омӯзгор кадомҳоянд, 

омӯзгор фаъолияти таълимиро дар муассисаҳои таълимӣ дар асоси талаботи 

муосир бо воситаи техникаи педагогӣ чӣ гуна ташкил мекунад, таъсири 

омӯзгорӣ ба донишҷӯён чӣ нақше дорад?  чунин мушкилот то ҳол диққати 

олимони тамоми дунёро ҷалб карда истодааст. 

Дар айни замон, мафҳуми техникаи педагогӣ дар ду гурӯҳ омӯхта 

мешавад. Ҷузъҳои гурӯҳи якум бо сифатҳои ахлоқии шахсӣ ва рафтори 

муаллим алоқаманд буда, дар малакаҳои худидоракунӣ (инъикос) дар 

раванди таълим инъикос меёбанд: 

 · Рафтори онҳоро дар раванди таълим (ифодаҳои рӯй, пантомима) 

назорат кардан; 

 · Эҳсосот ва кайфияти худро дар раванди таълим назорат карда 

тавонанд ва ба таъсири гуногуни тарафҳо дучор нашаванд; 

 · Малакаҳои аълои дарккунии иҷтимоӣ (диққат, мушоҳида, хаёлот); 

 · Донистан ва истифода бурдани техникаи нутқ (нафаскашӣ, назорати 

овоз, ҳарорат). 

 Гурӯҳи дуюми ҷузъҳои техникаи педагогӣ бо қобилияти 

таъсиррасонии омӯзгор ба шахс ва ҷомеа иртибот дорад ва ин гурӯҳ 

ҷанбаҳои технологии раванди таълимро фаро мегирад: 

 · Маҳорати дидактикӣ, ташкилотчигӣ, созанда, коммуникатсионии 

муаллим; 

 · Назорати иҷрои талаботи нақша; 

 · Фаъолияти эҷодии марбут ба таълимро дар муассисаи таълимӣ ва 

ҳайати донишҷӯён ташкил карда тавонад; 
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 · Раванди муоширати педагогиро бо донишҷӯён ба тарзи мутаносиб 

идора карда тавонад. 

 Хусусиятҳои актёрӣ, ба монанди тақлид ва пантомима, дар қобилияти 

идоракунии ҳаракатҳои худ дар назди ашё нақши муҳим мебозанд. Агар 

актёр дар муддати муайян тасвиреро омода карда, бо ҳамин тарз як ё якчанд 

маротиба онро дар саҳна иҷро кунад, муаллим дар давоми соли таҳсил аз 

навовариҳои муосир истифода бурда, мавзӯи навро бо мавзӯъҳои дар ҳар як 

дарс омӯхташуда пайваст мекунад. Барои бо зеҳни донишҷӯён расонидан 

амиқ омодагӣ мебинад, вазифадор аст, ки фаъолияти педагогиро бо 

назардошти муҳити мушаххаси педагогӣ ва психологӣ дар ҷомеаи синфӣ, 

хусусиятҳои фардии ҳар як донишҷӯ анҷом диҳад. Дар сатҳи баланд иҷро 

кардани чунин масъулияти бузург аз омӯзгор сатҳи баланди омӯзгорӣ ва 

техникӣ талаб мекунад. 

 Нақши техникаи педагогӣ дар системаи маҳорати педагогии омӯзгори 

муосир бебаҳост.  Зеро муаллим қодир аст, ки аъзоҳои худро (ифодаи рӯй, 

пантомима) идора кунад, эҳсосот, орзуву ҳавас, таҷриба, техникаи суханро 

идора кунад ва онҳоро дар корҳои таълим ва тарбияи беруназсинфӣ 

истифода барад.   

 Ҳамин тариқ, техникаи педагогӣ маҷмӯи таҷрибаҳои касбӣ ва шахсӣ 

дар фаъолияти касбии омӯзгор аст, ки ба фаъолияти педагогии муаллим 

таъсир мерасонад ва барои идоракунии раванди таълим дастурамали асосӣ 

мебошад.   

 

Ҷузъҳои техникаи педагогӣ 

  Мимикрия ва пантомима дар системаи техникаи педагогӣ дар намуди 

зоҳирии муаллим муҳим аст.  Ифодаҳои тақлидӣ ва пантомимӣ, ки рафтори 

муаллимро мустақиман нишон медиҳанд, дар имову ишораи муаллим, 

назарҳои пурмазмун, табассумҳои ҳавасмандкунанда ё истеҳзоомез инъикос 

меёбанд ва барои омӯзиши муассир ва пурмазмун замина омода мекунад. 

 Пантомима ин ҳаракати аъзоҳо, даст ва пойҳо мебошад.  Ин ба шумо 

имкон медиҳад, ки ғояи асосиро қайд кунед.  Вақте муаллим тавонад 

тавассути ҳиссиёт тасвири ҳама гуна маълумоти педагогиро "кашад", 

донишҷӯён аз он лаззат мебаранд, онҳо метавонанд ҳиссиёти ботинии худ, 

ҳиссиёти беруна ва тамоми шуури худро ба ҳам пайванданд.  Диққати худро 

ба азхудкунии мундариҷаи маводи таълимӣ равона кунанд.  Пантомима ин 

қобилияти ба таври возеҳ ва пурра баён кардани фикр, бо ҳаракатҳои 

гуногун ифода кардан ва эътимоди муаллим ба дониш ва нерӯи ӯ мебошад.  

Аз ин рӯ, муаллим бояд қобилияти рафторро дар назди донишҷӯён 

парварад. Роҳравӣ, имову даст ва пойи муаллим бояд аз ҳаракати аз ҳад зиёд 

холӣ бошад.  Масалан, дар толор пасу пеш гаштан, бо дастҳои худ 

ҳаракатҳои гуногун кардан, сар ба ҳар тараф партофтан ва ғайра.  Чунин 

ҳолатҳо метавонанд дар вақти дарс хонандагонро парешон ва нороҳат 
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кунанд ва эҳтироми беэҳтиромӣ нисбат ба мавзӯи таълим додашуда ва 

муаллимро ба вуҷуд оранд. 

 Барои муаллим муҳим аст, ки ҳолати эмотсионалии худро дар 

системаи ҳаракатҳои пантомима идора карда тавонад.  Муаллим робитаи 

донишҷӯёнро бодиққат назорат мекунад.  Тағирот дар кайфияти ӯ дар 

ҳаракатҳои пантомимикии ӯ инъикос меёбанд.  Аз ин сабаб, дар раванди 

таъсири тарбиявӣ ба хонандагон (дар синф, ҳангоми корҳои беруназсинфӣ, 

дар раванди корҳои тарбиявӣ) қобилияти идоракунии эҳсосоти худ, ҷиддӣ 

будан, дар ҳолати умед, меҳрубонӣ будан  бояд қобилияти ба даст 

оварданро дошта бошад.  Системаи ҳаракатҳои пантомимӣ маҳорате нест, 

ки ногаҳон дар назди муаллим пайдо мешавад.  Барои ин, муаллим бояд 

беохир кор кунад, камбудиҳоро дар марҳилаҳои аввали фаъолияти педагогӣ 

зуд пайдо ва бартараф кунад.  Зеро дар тӯли солҳо муаллим метавонад ба 

ҳар як ҳаракати худ одат кунад.  Омӯзгоре, ки дорои малакаҳои олии 

пантомимӣ аст, қодир аст худро идора кунад, дар тӯли фаъолияти бисёрсола 

системаи солими асабро тарбия кунад ва аз асабоният, фишори равонӣ ва 

рӯҳӣ эмин монад. 

 Ифодаи чеҳра ва намуди зоҳирии муаллим баъзан метавонад ба 

шогирдон бештар аз калимаҳо таъсир расонад.  Ифодаи чеҳра аҳамияти 

иттилоотро афзоиш медиҳад ва азхудкунии онро беҳтар менамояд.  

Донишҷӯён метавонанд тавассути чеҳраи ӯ кайфият ва муносибати 

муаллимро хонанд.  Аз ин рӯ, чеҳраи муаллим бояд на танҳо ҳассосияти ӯро 

инъикос кунад, балки онҳоро пинҳон кунад.  Ташвишҳои оилавӣ ва 

ихтилофи берунаро набояд муаллим ифода кунад.  Ифода ва амалҳои рӯй 

бояд танҳо ба ҳадафи дарс, барои такмил додани раванди таълим равона 

карда шаванд.  Чашмҳо дар ифодаи мушоҳада нақши муҳим доранд.  

Чашмони ҷолиб рӯҳи бемаъниро инъикос мекунанд.  Муаллим бояд диққати 

худро ба донишҷӯён равона кунад, алоқаи бевоситаи визуалӣ кунад ва 

кӯшиш кунад, ки ҳамаи донишҷӯён дар маркази диққат бошанд. 

  Ифодаи чеҳраи муаллим, гуфтор ва муносибати муштарак бо 

донишҷӯён бояд ба хислати фардии ӯ мувофиқ бошад.  Муаллим метавонад 

мутобиқи қонунҳои тарбия ифодаҳои мушоҳида, аз қабили эътимод, тасдиқ, 

раддия, эътироз, шодмонӣ, ғурур, кунҷковӣ, бетафовутӣ, дудиларо ифода 

кунад.  Муҳим он аст, ки овоз тағйир ёбад ва сухан равшан бошад.  Абрӯ, 

чашм ва рӯ дар нишон додани хусусиятҳои асосии ифодаи мим иштирок 

мекунанд. 

Роҳҳои ташаккули техникаи педагогии омӯзгор 

  Омӯзгор бояд равандҳои зеринро донад, то таҷрибаи худро такмил 

диҳад: 

 Барои азхуд кардани таҷрибаҳои техникаи педагогӣ, пеш аз ҳама, 

муаллим бояд фанни худ, мавзӯи ҳамкорӣ бо дигар фанҳо, технологияҳои 

педагогӣ ва иттилоотӣ, асосҳои педагогика ва психологияро дар сатҳи 

рушди давра, худшиносии касбӣ донад.   Зеро техникаи педагогӣ аз 
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хусусиятҳои фардии муаллимон низ вобаста аст.  Ҳар як омӯзгор бояд 

тафаккур, малакаи тафаккури худ, самти касбии худ, озмоишгоҳи касбии 

худро дошта бошад.  Ин самт ва озмоишгоҳро худи омӯзгорон тавассути 

тафаккури мустақилона, омӯзиши мустақилона, малакаи омӯзгорӣ ва 

ташаккули сифатҳои омӯзгори хуб, инчунин дар ҷустуҷӯи идеалҳои касбӣ 

ба даст меоранд. 

 Дониши мукаммали сирри техникаи педагогӣ аз маҳорати 

ташкилотчигӣ ва методии омӯзгор низ вобаста аст.  Ин малакаҳо тавассути 

гӯш кардани лексияҳо ва мутолиаи адабиёти махсус ба даст оварда 

мешаванд.  Маҳорати ташкилӣ ва методӣ муфид аст, агар дастурҳо бо роҳи 

санҷиши дастурҳо дар таҷрибаи касбии худ таҳия карда шаванд. 

 Хеле матлуб аст, ки таҷрибаи ташкилотчигӣ ва методӣ ба хусусиятҳои 

инфиродӣ, кори дастҷамъона, таҳсил, фаъолият асос ёбанд. Ин заминаи 

худшиносӣ, худомӯзӣ хоҳад буд ва платформаи таҷрибаҳоро барои 

омӯхтани роҳҳои нави вазифаҳои педагогӣ, ҳалли масъалаҳои назариявӣ 

фароҳам меорад.  Ин чунин маъно дорад, ки ҳангоми ба даст овардани 

малакаҳои ташкилотчигӣ ва методӣ, машғулиятҳои гурӯҳӣ имконият 

медиҳанд, ки асосҳои техникаи педагогӣ азхуд карда шавад. 

 Роҳҳои асосии азхудкунии техникаи педагогӣ иштироки муаллим дар 

курсҳои такмили ихтисос, мураббигӣ (аз онҳо омӯхтани сирри усулҳои 

педагогӣ) ва кори мустақилона (худидоракунии касбӣ) мебошанд.  Бо 

назардошти он, ки ба даст овардани малака ва техникаи педагогӣ як 

иқтидори инфиродӣ-шахсӣ, худомӯзии касбӣ ҳангоми азхуд кардан ва 

такмил додани усулҳои педагогӣ, яъне ташаккули сифатҳои шахсӣ ва 

малакаҳои касбии омӯзгорони ботаҷриба дар солҳои донишҷӯӣ мебошад.  

Метавон гуфт, ки фаъолият нақши роҳбариро мебозад.  Ин ҳаракат дар 

азхудкунии техникаи омӯзгорӣ дар самти идеалҳои касбӣ нақши муҳим 

мебозад. 

 Тадқиқоти омӯзгорон ва равоншиносон нишон дод, ки сабаби асосии 

душвориҳое, ки муаллимоне, ки нав ба кор шурӯъ мекунанд, дучор меоянд, 

надонистани усулҳои педагогӣ мебошанд.  Сарфи назар кардани фикру 

мулоҳизаҳои дар боло зикргардида оид ба техникаи педагогӣ, надоштани 

таҷрибаи назариявӣ ва амалӣ дар фаъолияти омӯзгорӣ, баҳои мунаққидона 

ба кори худ надоштан, инчунин рушди методикаи инфиродии педагогӣ дар 

муаллим, таҳлил  Бояд дар назар дошт, ки яке аз сабабҳои асосии ин 

душвориҳо набудани фаъолияти мақсадноки омӯзгорӣ оид ба чӣ гуна кор ва 

такмил додани он мебошад. 

 

Мафҳуми сухан.  Нақши нутқ дар таълим 

 Сухан ғояест, ки бо истифода аз воситаҳои мавҷудаи ифода дар забон 

ба воқеият табдил ёфтааст ва дар ду шакл зоҳир мешавад: 1) нутқи дохилӣ;  

2) сухани беруна. 



117 

 

 Ин як сухани ботинӣ аст, ки дар зеҳни муаллим ташаккул ёфтааст, ки 

аз унсурҳои забоне, ки ҳанӯз амалӣ нашудаанд, иборат аст, ки инсон бе 

кушодани даҳонаш метавонад фикр кунад, мулоҳиза кунад ва фикр кунад. 

 Сухан, ки ҳамчун садоҳои воқеӣ тавассути таъсир ва амали андеша ва 

ғояҳои муаллим ба узвҳои нутқ тавассути забон рух медиҳад, нутқи беруна 

мебошад, ки падидаи иҷтимоӣ мебошад. 

 Фаъолияти нутқии муаллим иборат аз суханронӣ, хондан ва гӯш 

кардан аст.  Ҳодисаҳои суханронӣ метавонанд дар шакли монологҳо, 

муколамаҳо, полилологҳо, декларацияҳо ва матнҳо ва китобҳои инфиродӣ 

сурат гиранд.  Сухан ба гӯянда бо тартиби махсус ва дар ҳаҷми худ 

пешниҳод карда мешавад. 

 Дар асоси таҳлили адабиёти педагогӣ ва психологӣ, хусусиятҳои 

зерини нутқро фарқ кардан мумкин аст: 

 1. Вазифаҳо: муошират, таъсири шахсӣ, воситаҳои таълим ва тарбия. 

 2. Шаклҳо: нутқи беруна (шифоҳӣ): монолог, муколама, полилог;  

навишта шудааст: маърӯза, реферат, эзоҳ ва ғ.;  нуқтаи дохилӣ. 

 3. Техникаи нутқ: сифати касбии овози муаллим: тембр, интонация, 

дикция, темиритм (120 калима дар як дақиқа). 

 4. Намудҳои фаъолияти нутқ: хондан, навиштан, сухан гуфтан. 

 5. Услубҳои нутқ: илмӣ, расмӣ, гуфтугӯӣ, бадеӣ, маъмул. 

 6. Талабот ба сухан: дақиқии талаффуз, ифодаёбӣ, эмотсионалӣ, фаҳмо 

будани диктант, талаффузи возеҳи овозҳо, тасвир, маданияти сухан, риояи 

қоидаҳои истифодаи калима, риояи ҳарорат. 

 7. Камбудиҳои азхудкунии нутқ: якрангӣ, баланд шудани ҳарорат, 

диксияи нодуруст, истифодаи нодурусти калимаҳо, вайрон кардани 

қоидаҳои забон. 

 Самаранокии нутқи муаллим яке аз сифатҳои асосии нутқ буда, дақиқӣ 

ва дақиқӣ, мантиқ ва тозагии сухан ба шунаванда таъсир расонидан аст. 

 Самаранокии нутқ пеш аз ҳама ба раванди нутқи шифоҳии муаллим 

дахл дорад ва ҳолати эҳсосиро, ки дар дарки хонандагон ба вуҷуд меояд, ба 

назар мегирад.  Яъне, нотиқ бояд донишҷӯёнро ба назар гирад, сатҳи 

дониши онҳо, ҳатто синну сол, кайфияти онҳоро ҳангоми суханронӣ назорат 

кунад ва назорат кунад, ки нутқи онҳоро донишҷӯён чӣ гуна қабул 

мекунанд.  Сухан гуфтан ба муаллимони дорои маълумоти касбӣ мувофиқи 

мақсад нест ва муаллимони ҷавоне, ки дониши ибтидоии кофӣ надоранд, 

набояд кӯшиш кунанд бо забони илмӣ ё расмӣ сухан гӯянд.  Ҳамин тариқ, аз 

муаллим талаб карда мешавад, ки мувофиқи вазъ амал намуда, кӯшиш 

кунад, ки ҳар як нуқтаи дилашро ба донишҷӯён расонад. 

 Сухан гуфтан бо забоне, ки донишҷӯён онҳоро мефаҳманд ва бовар 

кунонда метавонанд, яке аз шартҳои асосии омӯзгор аст.  Барои ин, 

муаллим бояд илова ба дониши мукаммали мавзӯъ, тавре ки дар боло 

гуфтем, нақшаи муқарраршудаи презентатсияро дошта бошад.  Ғояҳо дар 

нутқ бояд бо тартиби аввал ва дуввум сохтор карда шаванд, бо ҳам пайваст 
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карда шаванд ва донишҷӯён бояд аввал бо нақшаи нутқ шинос шаванд ва 

суханро оғоз кунанд.  Ба эътибор гирифтани вақт яке аз сифатҳои суханвар 

аст.  Зеро агар мӯҳлат эълон ва риоя карда шавад, агар имкон бошад, агар 

каме пештар ба охир расад, донишҷӯён дилгир намешаванд. 

 Дар бораи самаранокӣ ва ифодаи сухан сухан рондан, ба маънои 

муайян хулосаи он чизе аст, ки дар бораи сифатҳои сухан гуфта мешавад.  

Зеро нишон додани сифатҳои нутқи хуб, таҳлили баъзе хатогиҳои маъмулии 

сухан, дар ниҳоят барои ташаккули нутқи муассир хизмат мекунад.  Роҳҳо 

ва усулҳои расонидани ғояҳо ба донишҷӯён гуногунанд.  Онҳоро инчунин 

асбобҳои ёрирасон номидан мумкин аст.  Масалан, юмор ё ҳикояро гиред.  

Ҷараёни доимии афкори илмӣ ва оммавӣ дар суханронӣ, пешниҳоди 

ритмикии он метавонад ҳам барои хонанда ва ҳам барои ҳар як шунаванда 

дилгиркунанда бошад.  Дар баробари ин, барои омӯзгор гуфтани юмор, 

ҳикояҳо, ҳикояҳои ҷолиб хеле муфид аст.  Боз ҳам беҳтар аст, ки мазҳакаро 

ба мундариҷаи сухан мувофиқ созем.  Ин кор ҳам донишҷӯро ором мекунад 

ва ҳам таваҷҷӯҳро ба мавзӯи омӯхташуда бармеангезад. 

 Инчунин як идеяи хуб аст, ки баъзе фикрҳо ва ғояҳоро ба нутқ дохил 

намоед.  Чунин ғояҳо барои исботи фикри гӯянда истифода мешаванд, аммо 

набояд аз онҳо сӯиистифода кард.  Истифодаи намунаҳои бадеӣ, суханони 

оқилона ва ибораҳо дар забон низ ба натиҷаҳои мусбат мусоидат мекунад. 

 Омилҳое, аз қабили рафтор, имову ишора ва ҳатто тарзи рафтори 

муаллим дар раванди нутқ дар таъсир ва таъсироти сухан ба хонандагон 

нақш доранд.  Сифатҳое чун самимият, хушмуомилагӣ, эҳтиром ба 

донишҷӯён водор месозад, ки донишҷӯён нутқро бодиққат гӯш кунанд. 

Азхуд кардани санъати нутқи оммавӣ як раванди мураккабест, ки аз 

муаллимон кори зиёдеро талаб мекунад.  Таззирӣ, возеҳӣ ва асолати сухан 

барои шунаванда ва хонанда эҳсосот ва шавқро бедор кардан, диққати ӯро 

ҷалб кардан ва маънои суханонро гуфтан зарур аст. 

 Ин маънои онро дорад, ки нутқ бояд равшан ва равон, аз ҷиҳати 

грамматикӣ дуруст, қоидаҳои талаффузи адабиро риоя кунад ва аз аввал то 

ба охир мувофиқ бошад.  Донише, ки аз чунин нутқ ба даст омадааст, дар 

ёди донишҷӯ муддати дароз боқӣ хоҳад монд.  Чунин суханронӣ ба 

талаботи нутқи фарҳангӣ ҷавобгӯ мебошад.  Ин аз муаллимон талаб 

мекунад, ки доимо дар бораи худ, дониши филологӣ ва амалияи доимии 

суханронӣ таҳқиқ ва кор кунанд. 
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Мавзӯъ: Техникаи нутқ: нафаскашӣ, садо, диксия, ритм 

 Яке аз ҷузъҳои техникаи педагогӣ ба даст овардани малакаи 

суханварии муаллим, яъне қобилияти хуб сухан гуфтан, сухани худро зебо 

ва возеҳ баён кардан, ба таври муассир баён кардан, фикру ҳиссиёти худро 

бо калима ифода кардан аст.  . 

 Бузургтарин арзиши муаллим метавонад фарҳанги сухан ва рушди 

нафасгирии дуруст бошад.  Баланд бардоштани малакаҳои муоширати 

шифоҳӣ, на танҳо нақл ва шарҳ, балки таъкид низ имкон медиҳад, ки 

таъсири омӯзгорӣ беҳтар истифода шавад. 

 Омӯзгор бояд қодир бошад, ки овоз ва намуди зоҳирии худро идора 

карда тавонад, зоҳир ва чеҳраи худро назорат кунад. 

 Ман танҳо вақте устоди ҳақиқӣ шудам, ки метавонистам калимаи 

"барои ранг кардан биёям" -ро бо тарзи 15-20 гӯям ва чеҳра, намуди зоҳирӣ 

ва садоямро ба тариқи 20 гуногун баён кунам "гуфт А.С.  Макаренко. 

 Қобилияти бо забони олӣ сухан рондани муаллим кафолати 

азхудкунии хонандагон мебошад.  Донишҷӯён ба нутқи муаллим диққати 

махсус медиҳанд.  Талаффузи нодурусти ҳарф ё садо метавонад боиси ханда 

гардад.  Суханронии ҳамон лаҳза донишҷӯёнро зуд хаста мекунад. 

 Баъзе коршиносон мегӯянд, ки садо ва тембри он модарзодӣ аст, аммо 

физиологияи ҳозираи таҷрибавӣ тасдиқ мекунад, ки сифати овоз метавонад 

тағир ёбад.  Амалиёте бо забони равон ва возеҳ ба шумо кӯмак мекунад, ки 

андешаҳои худро равон нигоҳ доред.  Сухан бо имову ишора, рӯй ва имову 

ишора ҳамроҳӣ мекунад ва рафтори пайваста имкон медиҳад, ки интихоби 

василаи муассир ислоҳи бомуваффақият шавад. 

 Имрӯзҳо якчанд намуди машқҳои логопед мавҷуданд.  Онҳо асосан ба 

таҷрибаи педагогикаи театрӣ асос ёфтаанд, ки малакаҳои нафаскашӣ, 

ташаккули овоз ва баёни пурмазмунро ҳангоми сухан такмил медиҳанд, ки 

ин ба муаллим имкон медиҳад, ки маънои суханони худро ба донишҷӯён 

пурра расонад.  расониданро имкон медиҳад. 

 Нафас вазифаи физиологиро иҷро мекунад, ки ба организм ҳаёт 

мебахшад.  Он инчунин манбаи энергияи нутқ мебошад.  Нафаскашӣ 

ҳангоми сухан гуфтан нафасгирии фонатӣ номида мешавад.  Дар ҳаёти 

ҳаррӯза сухан бештар дар шакли муколама сурат мегирад.  Барои ҳамин 

нафаскашӣ душвор нест.  Дар давоми дарс муаллим бисёр сӯҳбат мекунад, 

мавзӯи навро мефаҳмонад, лексия мехонад.  Вобаста аз он ки мушакҳо дар 

сухан иштирок мекунанд, чор намуди нафаскашӣ мавҷуданд. 

 Нафаскашии болоӣ аз баланд шудани китфҳо ва қисми болоии қафаси 

сина ба амал меояд.  Ин як нафаси холии набуда мебошад, ки танҳо қисми 

болоии шушро дар бар мегирад. 

 Нафасгирии сина тавассути мушакҳои байни қабурға ба вуҷуд меояд.  

Ин ҳаҷми transverse нафасро тағир медиҳад.  Нафасгирии диафрагматикӣ аз 

зиёд шудани ҳаҷми дарозии қафаси сина ба амал меояд.  Диафрагма - 
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нафасгирии қабурғаӣ, кашишхӯрии диафрагма дар ҳузури мушакҳои 

нафаскашии байни қабурға ба амал меояд. 

 Овоз аз ларзиши ришҳои овоз ба амал меояд, зеро ҳавои нафаскашӣ аз 

гулӯ мегузарад  Овоз бо хусусиятҳои зерин тавсиф мешавад: 

 Қувваи садо - аз фаъолияти фаъоли узвҳои дастгоҳи овозӣ вобаста аст.  

Чӣ қадаре ки фишори ҷараёни ҳавои ихроҷшуда ба садо зиёдтар бошад, садо 

баландтар мешавад. 

 Аммо, ҳаво дар нафасгирии муқаррарӣ барои нутқ норасост.  Вақте ки 

шумо сухан мегӯед, шумо назар ба нафаскашӣ хеле дарозтар нафас 

мекашед.  Ҳангоми нафас баровардан садо пайдо мешавад.  Машқҳои 

махсус мавҷуданд, ки диафрагма, мушакҳои шикам ва мушакҳои 

байниқабатиро тақвият медиҳанд.  Ба ин нафаскашии амиқи бинӣ дохил 

мешавад, ки он ҷо мерасад.  Шумо мушоҳида мекунед, ки қисматҳои хурди 

шушатон аз нафас пур шуда, мушакҳои шикаматон шиддат мегирад ва 

қабурғаҳои поёнии шумо васеъ мешаванд.  Шумо бояд кӯшиш кунед, ки 

ҳамон як машқро рост истода иҷро кунед.  Аммо, ҳарчи бештар ҳаво бояд 

дар қисми поёнии шуш бошад. 

Садо ҳангоми аз гулӯ (шуш) гузаштани ҳаво тавассути риштаҳои овоз 

ҳосил шуда, тавассути даҳон баланд мешавад.  Дар сурати табобат 

накардан, баъзан садо гум мешавад. 

 Системаи садо аз се қисм иборат аст: 

 1. Генератор - тавлиди овоз дар зеҳи овоз ташаккул меёбад, ки дар он 

нақши ковокии даҳон хурд аст.  Саҳмҳои садо аз садо ва оҳангҳо фарқ 

мекунанд. 

 2. Системаи резонатор - он гулӯ, ҳалқ, пуфак ва биниро дар бар 

мегирад ва онҳо қувват (статикӣ) ва динамикаи овозро таъмин мекунанд. 

 3. Системаи энергетикӣ - миқдор ва суръати нафасгирии қавӣ аз 

шушро таъмин мекунад. 

 Қудрати овоз пеш аз ҳама барои нутқи мураббӣ зарур аст.  Ин аз 

қувват ва суръати нафасе, ки аз шуш меояд, вобаста аст. 

 Баландии садо ин қобилияти дур бурдани садо ва баланд кардани садо 

мебошад. 

 Вобаста аз мундариҷаи овоз, шароит ва табъи шунаванда ҳаракат ва 

тағирёбандаи садоро ба осонӣ танзим кардан мумкин аст.  Ҳаракатро ба 

намудҳои паст, миёна ва баланд ҷудо мекунанд. 

 Парвози садо ин интиқоли садо ба масофаҳои дароз ва танзими 

баландии овоз мебошад. 

 Ҷузъӣ ва ҳаракатнокии садо маънои онро дорад, ки шунаванда 

метавонад онро ба мундариҷа мутобиқ кунад. 

 Диапазон ҳаҷме мебошад, ки дар боло ва поён муқаррар карда 

шудааст.  Кам кардани диапазон нутқро якранг месозад.  Сухан бо як оҳанг 

дарки иттилоотро суст мекунад, хоб меорад. 

 Тимбре ранг, тобиши садо, инчунин ҷаззобӣ ва беҳамтоии он мебошад. 



121 

 

 Дикция талаффузи возеҳ аст.  Дурустии талаффуз кафолат медиҳад, ки 

нутқи муаллим аз ҷониби донишҷӯён дуруст фаҳмида мешавад. 

 Ритм ин вақти баёни калимаҳо ва ҳиҷаҳои алоҳида ва истифодаи 

таваққуф, гуфтор ва ибораҳо дар ҷои худ мебошад.  Ритм ҷузъи 

муҳимтарини нутқ аст, зеро ҳам оҳанг ва ҳам таваққуфи сухан ба шунаванда 

ногузир таъсири эҳсосии махсус доранд.  Ҳангоми суханронӣ ба расм ворид 

шудан, дар ҷойҳои зарурӣ паст кардани садо ва нарм сухан гуфтан ҳама ба 

маҳорати муаллим вобаста аст. 
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Мавзӯъ: Роҳҳои ташаккул додани таҷрибаи нутқи муаллим 

 Бодиққат тамрин кардани овоз муддати тӯлонӣ, мунтазам ва инфиродӣ 

мегирад.  Тадқиқоти бисёр олимон нишон медиҳанд, ки овозҳои пастро 

донишҷӯён хубтар дарк мекунанд.  Онҳо овози пастро аз болои овози 

баланд дӯст медоранд.  Садои баланд метавонад ҳам донишҷӯён ва ҳам 

муаллимро хаста кунад.  40,2% бемориҳои касбии касби омӯзгориро 

ихтилоли овоз ташкил медиҳад.  Сабабҳои бемории овоз инҳоянд: а) сухани 

баланд;  б) истифодаи нодурусти таҷҳизоти овозӣ;  в) риоя накардани 

гигиенаи солим;  г) нуқсонҳои модарзодии дастгоҳи овозӣ.  Барои пешгирии 

ихтилоли гуногуни овоз муаллим бояд пас аз кор 2-3 соат оҳиста ва оҳиста 

сухан гӯяд.  Пас аз 3-4 соати дарсдиҳӣ шумо бояд як соат дар болои 

таҷҳизоти овозӣ истироҳат кунед. 

 Муаллимон набояд асабонӣ шаванд, алахусус дар мавриди хӯрокхӯрӣ.  

Масалан, талх, гарм, хунук, машрубот, тамокукашӣ метавонад сурхӣ ва 

илтиҳоби рагҳои овозро ба вуҷуд орад. 

 Барои пешгирӣ аз хушк шудани гулӯ, мутахассисон тавсия медиҳанд, 

ки гулӯро бо маҳлули сода ва йод шӯед.  Маслиҳатҳои зерин барои 

омӯзгорон низ муфиданд: 

 1) Бо ҳамон оҳанг сухан рондан мушакҳои овозро хаста мекунад.  Агар 

шумо бо аломатҳои мухталиф ва ифодакунанда ҳарф занед, риштаҳои 

овозатон солимтар хоҳад шуд; 

 2) ғубори тунуки бор барои риштаҳои овоз хеле зарарнок аст, ҳамеша 

тахтаро бо матои намӣ пок кунед; 

 3) Агар ҳаво сард бошад, пас аз дарс зуд роҳ наравед.  Зеро ҳавои сард 

мардуми маро асабонӣ мекунад. 

 Барои он ки донишҷӯён сухани муаллимро фаҳманд, муаллим бояд 

садоҳо ва калимаҳоро возеҳу равшан ифода кунад.  Талаффузи дурусти 

садоҳо, ҳиҷоҳо ва калимаҳо аппаратҳои овозиро дар бар мегирад: лабҳо, 

забон, дандонҳо, ҷоғҳо, даҳон, забони хурд, гулӯ, ришҳои овоз.  Нуқсонҳои 

органикии нутқро бо усулҳои ҷарроҳӣ ва логопедӣ ислоҳ кардан мумкин 

аст. 

 Ба нуқсонҳои ғайриорганикӣ садо баланд шудан, гунгӣ, карахтӣ, 

қобилияти талаффузи садоҳои муайян, бандии бинӣ, сухани тез, лаҳни суст 

дохил мешаванд. 

 Барои рафъи инҳо тавсия дода мешавад, ки ҳаракати узвҳои нутқ 

тавассути гимнастикаи артикуляторӣ амалӣ карда шавад.  Ин бо ду роҳ 

анҷом дода мешавад: а) бо роҳи омӯзонидани дастгоҳҳои нутқ ва б) бо 

амалияи дуруст баён кардани ҳар як садонок ва ҳамсадо. 

 Суръати нутқ, садои ҳиҷоҳо ва калимаҳои алоҳида, инчунин таваққуф 

дар ритми сухан ритми нутқро ташкил медиҳанд.  Тибқи гуфтаи 

К.С.Станиславский, худи интонация ва таваққуф ба шунаванда нисбат ба 

калима бештар эҳсосотӣ таъсир мерасонад.  Сатҳи нутқ вобаста ба 
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хусусиятҳои фардии омӯзгор, мундариҷаи нутқ ва вазъи муошират фарқ 

мекунад. 

 Роҳҳои асосии азхудкунии техникаи педагогӣ инҳоянд: дарсҳои 

роҳбарии муаллимон (омӯхтани техникаи педагогӣ) ва кори мустақилона 

(худтаълими касбӣ). 

 Бо дарназардошти хусусияти фардии маҳорати педагогӣ, худомӯзии 

касбӣ, яъне ташаккули сифатҳои шахсӣ ва малакаҳои касбии омӯзгори 

бомаҳорат дар дарёфт ва такмил додани усулҳои педагогӣ нақши асосӣ 

дорад.  Метавон гуфт, ки. 

 Дарсҳои техникии педагогиро аз нуқтаи назари ташкилӣ ва методӣ 

метавонанд ба таври инфиродӣ, гурӯҳӣ ё пайдарпай гузаронанд.  Масалан, 

дониши заруриро дар лексияҳо ё мутолиаи мустақили адабиёти марбута ба 

даст овардан мумкин аст. 

 Баъзе амалҳои оддии автоматизатсияро (артикуляцияи дуруст, 

техникаи нафаскашии фона, техникаи истироҳат ва ғ.) Пай дар пай нишон 

додан мумкин аст. 

 Вобаста аз сатҳи ибтидоии рушди техникаи педагогӣ, барномаи 

инфиродии азхудкунии он баъзе машқҳо ё маҷмӯи пурраи машқҳоро дар бар 

мегирад, ки ба рушди малакаҳои норасо равона карда шудаанд. 

 Азхудкунии усулҳои педагогӣ дар раванди таълими касбӣ дар 

мактабҳои олӣ ба муаллим кӯмак мекунад, ки дар оғози фаъолияти худ ба 

хатогиҳои зиёд роҳ надиҳад ва дар таълим додани донишҷӯён ба 

самаранокии баланд ноил гардад. 

Суханронии Воситаҳои рушд.  Матнро хонед.  Матн баланд садо дод.  

Дар ин ҳолат, гоҳ-гоҳ тамошобинон чашм мепӯшиданд.  Дар ин ҳолат, 

кӯшиш кунед, ки тавассути презумпсияи озодии сухан ба озодии сухан ноил 

шавед.  Дар баробари ин, калимаҳои навбатии матнро азёд кунед, азёд кунед 

ва пас онҳоро талаффуз кунед.  On goh suxani shumo kandaameshavad. 

  Маънои матн дуруст аст.  Матнро аз ду то панҷ ҷумла хонед ва нақл 

кунед.  Кӯшиш кунед, ки калимаи аслиро дуруст нависед. 

  Фикрҳо.  Суханронии намегардад аз хон ё хифз кардан гаштаю 

баргашта.  Баръакс, барои ноил шудан ба ин, гуфтор, ғояи асосии реферат ва 

ибораро ташкил кардан лозим аст. 

  Ман ибораи "тафаккур" -ро барои тавсифи муносибати тафаккури 

қавӣ ва нутқ истифода мекунам.  Ин маънои онро дорад, ки ғоя дар як қатор 

калимаҳои асосӣ асос ёфтааст.  Як идея метавонад ба калимаҳои калидии 

гуногун асос ёбад. 

  Ҳикоя.  Дар ин бора бо худ ё ягон каси дигар нақл карданро машқ 

кунед. 

  Маълумот танг аст.  Маҷмӯи калимаҳои калидиро аз мақолаи газета 

омода кунед ва маънои онҳоро бо тарҷумаи "калимаҳои худ" равшан 

намоед.  Пас мақоларо ба як ҷумла кӯтоҳ кунед ва пас ғояҳои худро илова 

кунед. 
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  Шарҳ ва тасвир метавонад хеле муассир бошад. 

  Суханронī, ки нуқтаи назари гяндароро ифода мекунад.  Дар бораи як 

мавзӯи муайян (маҳфилӣ, касб ва ғ.) Ҳадди аққал аз 3 то 5 дақиқа маълумот 

омода кунед.  Калидаҳои калидиро бо истифода аз даҳони танг мебардоранд 

ва қисми он дар ниҳоят озодона сохта мешавад (сухан ҳам баланд ва ҳам 

такрор мешавад).  Муносибати шумо ба иттилоот дар мақола муайян карда 

шудааст: Шумо розӣ ҳастед ё розӣ нестед?  Барои маълумоти иловагӣ, 

лутфан бо мо тамос гиред. 

  Сухан гуфтанро омӯхт.  Ҳангоми мушоҳида кардани нотиқ, онро аз ду 

ҷиҳат таҳлил кунед: 

  1) Шумо чӣ гуфтед? 

  2) Чӣ гуфт?  (ҳаҷм, қатрон, таъкид, суръат, талаффуз, имову ишора). 

  Суханронии таҳлилӣ.  Сухани чопи сухани ифодаи дақиқи "зинда" 

нест, аммо он метавонад бисёр чизҳоро таълим диҳад: сохтакорӣ, 

мундариҷа, услуб ва ғайра. 

  Муҳокимахо.  Омодашавӣ аз ҷиҳати назариявӣ, ҳамин ки машқро 

мустақилона ба итмом расондед, шумо бояд шунавандагони хурд дошта 

бошед ва пас суханронӣ кунед. 

  Суханронӣ.  Ҳоло вақт як расидааст, он идома диҳем.  Барои ин, аввал 

як соҳаи донишро, ки ба шумо ошно аст, интихоб кунед ва кӯшиш кунед, ки 

тамоми барномаро ба ёд оред              
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Мавзӯъ: Маданияти нутқи муаллим аз назари донишҷӯ 

Маълум аст,ки ҳар як забон фарҳанги миллатест,ки бо ин забон сухан 

мегӯяд дар худ инъикос мекунад. 

Ҳадафи асосии фанни “Муаллим фарҳанги сухан” ,зеро сухан дар 

бораи омӯхтани асрори санъати суханравӣ меравад барои ҳамаи срҳаҳои 

ҳаёт хизмат мекунанд.Забоншиносӣ ҳангоми изҳори ақидаи худ ба ягон 

шахси фарҳангӣ истифодаи дурусти воситаҳо,истифодаи ҳар як воситаи 

заӣон дар ҷои худ бояд зарурати ҳаёти ҳисобида шавад. 

Маданияти нутқ ҳамчун як ҷузъи фарҳанг ба ҳар як зиёи тааллуқ 

дорад.Меъёрест,ки сатҳи зеҳниро муайян мекунад. 

Хусусан аҳли санъат ҳамеша дар мадди назари мардум хоҳанд 

буд.Ҳамин тавр аст, на танҳо бо оҳанг, суруд ва иҷрои он, балки пурмазмун, 

бо сухани таъсирбахш ва ҷаззоби худ ҳам шунаванда ва ҳам мусоҳибро 

мафтун мекунад, бояд гузошта шавад. 

Дарвоқеъ, сеҳри сухан аз сеҳри оҳанг ва суруд сарчашма 

мегирад.Рассом дар нутқи худ нутқи худ монда нашуда  кор мекунад.Бояд 

аз асрори фарҳанг огоҳӣ дошта бошад.Донишҷӯён аз забонҳои нутқ сару 

садоҳои лингвистии нутқ доранд.Хусусиятҳо ҳамоҳанги бо забони адабӣ 

одобӣ суханронӣ фарҳанги нутқ меъёрҳо дар бораи воситаҳои тасвири 

бадеӣ дониш хоҳанд дошт. 

Он инчунин якест,ки донишҷӯён меъёрҳои фанҳанги нутқро аз худ 

мекунанд.Онҳо инчунин фаҳмиши услубҳои нутқро пайдо мекунанд,ки яке 

аз онҳост бар хилофи яке онҳо малакаҳои дар ҷои худ истифода бурдани 

усулҳоро меомӯзанд.Ҳамзамон донишҷӯён  матнҳои нутқро таҳлил 

мекунанд  созед аз рӯи матни сурудҳоеЮки онҳо  иҷро мекунанд,кор кунед, 

суруд хонед дорои малакаи аз ёд кардани матн, яъне шеър, ифодаи хондан 

дорад мешавад.Ба ибораи Алишер Навоӣ: 

“Сухан гуфтан хуб аст,касби беназир аст”.Пас, то даме ки сухани хуб 

санъат аст, он барои рассом касбист ба қадри зарурӣ. 

Маданияти нутқ яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир ба 

ҳисоб меравад як аст.Ҳалли ин масъала рушди фарҳанги умумии мост, 

инчунин баландтар дар мактабҳо ,мактабҳои миёнаи умумӣ ва инчунин дар 

бораи такмили раванди таълим умуман.Дар назар ,ки бояд имрӯз дар ҳама 

курсҳои фарҳанги нутқ дастрас бошанд.Таълим додан хурсандиовар аст. 

Зеро омӯхтани сирри санъати суханварӣ фикри шумост баёни сухан гуфтан, 

воситаи забонро дар ҷое, ки лозим ва зарур аст, истифода бурда тавонад, ин 

маънои онро дорад барои ҳар як мутахассисе,ки дар тамоми соҳа хизмат 

мекунад,дар маҷмӯъ бояяд барои шахси фарҳанги нутқи ӯзбекӣ мебошад 

бениҳоят муҳим. 

Қонунҳои рушди забони адабӣ,забонӣ адабӣ ҳолати умумии меъёрҳо, 

падидаҳои устувор ва ноустувор дар он дар бораи фарҳанги нутқи забонӣ 

адабӣ ҳеҷ гоҳ бидуни тафтиш ҳарф задан имкон надорад ин не.Ҳам забон ва 

ҳам рафтор бо хун ба инсон ворид мешавад ва ба тамоми бадан  ва ҷони ӯ 
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ворид мешавад. Онҳоро нодида гирифтан ҳамеша хурду калон аст, зеро 

онҳо ананасҳои пароканда  мебошанд боиси фоҷеаҳо  мегардад.Илми 

фарҳанги нутқ як соҳаи амалии беназири забошиносии ӯзбек мебошад.Ӯ дар 

асоси донишҳое,ки аз курсҳои назариявии  забоншиносӣ ба даст оварда 

шудаанд ва тарзи сохтани  сухани зебо ба шумо таълим медиҳад.Ин 

забон,меъёрҳои забон, сухан, сифатҳои сухан, услубҳои нутқ, камбудиҳо ва 

хатогиҳои нутқ, суханронӣ мушкилоти талаҷҷузро баррасӣ 

мекунад.Фарҳанги нутқ  ҳамчун илм дорои  объекти тафтиш ва функсияҳои 

худ мебошад. 

Мавзӯи ташхиси ӯ забони нутқ мебошад сохтмон,меъёрҳои забони 

адабӣ ва коммуникатсионии сухансифатҳо.Дар назарияи фарҳанги нутқ  

меъёри забон мафҳуми марказӣ мебошад.”Объекти асосии омӯзиши 

фарҳанги забон меъёрҳои забони адабӣ,вазифаи асоси мебошад ва дудилагӣ 

дар ин меъёр бояд бартараф карда шавад.”Ҳамин тариқ, илми асосҳои 

фарҳанги нутқ, меъёрҳои забони адабӣ,инкишофи баъзе унсурҳо дар онҳо, 

кӯҳна шудани онҳо пайдоиши нави унсурҳои нави меъёриро мушоҳида ва 

сабт мекунад. Аммо ин аст илм меъёрҳои адабиро ба вуҷуд намеорад, он 

баъзе воқеаҳоро ҳамчун меъёр маҷбур мекунад, дохил намешавад.Шояд бо 

мушоҳида кардани фаъолият ва рушди забони адабии миллии тоҷик 

қонунҳои объективиро кашф мекунад,дар асоси онҳо тавсияҳо медиҳад. 

Забони адабии муосири тоҷик  комилан ташаккул ёфтааст ва дорои як 

иҷтимои азим аст барои ҳеҷ кадоми мо пӯшида нест,ки ӯ вазифаро иҷро 

мекунад. Ин забон барои намояндагони сарзамини мост ҳамчун забони 

умумӣ ташаккул ёфтааст. 

 

Ҳамин тариқ, илми асосҳои фарҳанги нутқ, меъёрҳои забони адабӣ, 

таърихи он, инкишофи он, кӯҳна шудани баъзе унсурҳо дар он, ба ҷои онҳо 

меъёри нав пайдоиши элементҳоро мушоҳида ва сабт мекунад. Вале, ин 

меъёрҳои адабӣ илм афканда баъзе аз он чиро, ки ба меъёрҳои доранд 

девораҳои идома маҷбур. Шояд ӯ фаъолияти забони адабии миллии ӯзбек, 

рушди онро назорат кунад, қонунҳои объективии онро кашф кунад ва дар 

асоси он тавсияҳо диҳад.  афканда баъзе аз он чиро, ки ба меъёрҳои доранд 

е девораҳои идома маҷбур. Шояд ӯ фаъолияти забони адабии миллии ӯзбек, 

рушди онро назорат кунад, қонунҳои объективии онро кашф кунад ва дар 

асоси он тавсияҳо диҳад.  

 

3. Барои касе пӯшида нест, ки забони адабии муосири узбак комилан 

ташаккул ёфтааст вавазифаи бузурги иҷтимоиро иҷро мекунад. Инзабон 

барои намояндагони мамлакати мо ҳамчун забони муштарак ташаккул ёфт. 

Додани  

мақоми забони давлатӣ ба забони ӯзбекӣ барои пешбурди корҳои 

давлатӣ, таълим, таълим, таблиғ бо ин забон дар ҷумҳурии мо хеле муҳим 

аст.имконияти калон фароҳам овард. Муносибат ба забон ба куллӣ тағир 
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ёфт ва омӯзиши тамоми имконоти он дар миқёси васеъ сурат мегирад 

.Аммо, дар хотир доштан лозим аст, ки фарҳанги сухан, ки яке аз омилҳои 

муайянкунандаи сатҳи иҷрои вазифаи иҷтимоии забон аст, мутаассифона 

суст рушд кардааст . Аз ин рӯ, омӯзиши амиқи соҳаи фарҳанги нутқ яке аз 

масъалаҳои муҳим дар назди мост. Зеро рафъи камбудиҳо ва норасоиҳои 

сухани мо, рушди фарҳанги нутқ аз ҳарвақта дида масъалаи сиёсӣ ва 

иҷтимоии дорои аҳамияти давлатӣ мебошад . Ин танҳо як масъала бо ҳалли 

масъала астБояд на танҳо ба забоншиносон, балки ба намояндагони тамоми 

соҳаҳое, ки дар ҷумҳурии мо зиндагӣ мекунанд, низ диққат диҳед. Зеро 

фарҳанги суханронӣ ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги башарист, ки 

фарҳанги баланди одамонро муайян мекунад. Аз як тараф, ин масъала аст, 

аз тарафи дигар, мо дар замоне зиндагӣ дорем, ки муборизаи идеологии ду 

гурӯҳи иҷтимоии ба ҳам мухолиф дар ҳаёти байналмилалӣ шадид аст. Ин 

инчунин талаб мекунад, ки забон, ки воситаи асосии муборизаи идеологӣ 

мебошад, аз ҳарвақта бурртар ва бурротар бошад. Президенти якуми 

моИ.А.Каримов низ ба ин диққати махсус дода, гуфта буд: «Танҳо ғоя бар 

зидди ғоя, танҳо зидди ғояТанҳо бо маърифат бар зидди ҷаҳолат баҳс 

кардан мумкин аст »; «Дар аксари вобастагии сахт дар бораи зеҳнӣ бадарға 

... нигаред ба  

дар мактаб худидоракунии кӯдакон Ил д reso o`rgatiladimi фикр ? 

Боварӣ дорам, ки он таълим дода намешавад. Агар донишҷӯ зидди Муаллим 

эътироз кунад, фардо ӯ дар ҳолате қарор мегирад, ки касе ба ӯ ҳасад нахоҳад 

бурд. Мураббӣ дар мактаб равандро ҳукмфармост. Вай аз кӯдак хоҳиш 

мекунад, ки танҳо он чизеро, ки шарҳ медиҳад, фаҳмад. Принсип омода аст: 

Ман он чиро, ки гуфтам, гуфтам, гуфтам... 

«Барои интизоми бошуур ҷойгоҳи итоаткории ҳатмиро дар муносибати 

байни мураббӣ ва донишҷӯ ба даст овардан хеле душвор аст. Мо аксар вақт 

мефаҳмем, ки вазифаи асосии мураббӣ ташаккул додани малакаҳои 

мустақили тафаккури хонандагон аст, аммо, мутаассифона, дар амал мо 

инро риоя намекунем.  

Талаб кардани соҳибкории нутқ вазифаи асосии Омӯзгор дар мактаб 

мебошад . Он бояд ба тарбияи маданияти нутқ (соҳибкорӣ) дар донишҷӯён 

аз соати аввал то дарси охирин хидмат кунад .  

Барои олимони маъруфи забоншиноси он Низомиддин Махмудов 

оикрлари дилчасп бояд чунин бошад:  

Дар баробари ин, мактаби забономӯзӣ, фарҳангсозӣ, ба истиснои ҳама, 

ҳама илмҳои таълимӣ ва шуг'уллонишии ғайримустақим . Чи математика, 

чи физика ва чи таърих, мураббӣ бояд бо фарҳанги нутқи худ намуна 

бошад, забони мукаммали соҳаи таҳсилро нишон диҳад ва бо ин роҳДар 

донишҷӯ таҳкими дарки калима тавсия дода мешавад. Намоиш ҳамеша 

омили муҳимтарини таҷрибаи таълимӣ ҳисобида мешуд, аз ин рӯ мураббӣ 

вақти зиёдеро барои сохтани асбобҳои аёнии гуногун сарф мекунад . Ин хуб 

аст, аммо мо набояд фаромӯш кунем, ки воситаи асосӣ, зиндаи визуалӣ дар 
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таълими фарҳанги нутқ, инкишофи лаззати калимаҳои зебо, дар маҷмӯъ, 

тарбияи эстетикии забон худи тарбиятгар аст. (Н.Маҳмудов. Суроғаҳои 

Мариоъат.- Тошканд.) 

1. Маданияти нутқ чист? 

2. Сухан ва намудҳои он. 

3. Маданияти нутқ соҳаи лингвистӣ мебошад 

Проблемаҳои фарҳанги нутқ. Илми фарҳанги нутқ яке аз масъалаҳои 

мубрами забоншиносии муосир ба ҳисоб меравад. Тафаккур тавассути 

сухан сурат мегирад ва дар натиҷа одамон бо ҳам муошират мекунанд. 

Маданияти нутқ маънои дуруст гуфтан ва навиштанро бо як забон, кӯтоҳ ва 

возеҳ, содда ва маҷозӣ, бо услуби равон баён кардани ғояҳоро бо ин забон 

дорад.  

Барои он ки ба шунаванда таассуроти сахт бахшад ва суханро ба 

иштибоҳ наандозад, аввал қоидаҳои забонро донистан лозим аст.  

Сухан шаклҳои мухталиф дорад ва ба тариқи зайл тасниф мешавад. 

Сухан аксар вақт дар ҷараёни тафаккур бидуни садо ифода мешавад. 

Чунин шахс дар дарун, яъне сухани ғайрифаъол сухан мегӯяд. Дар чунин 

нутқи дохилӣ доштани шахси дуввум шарт нест. Нутқи дохилӣ ҳамчун 

асоси нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ нақши муҳим мебозад. 

Муҳити беруна тафаккури фаъолро талаб мекунад. Чунин сухан 

шифоҳӣ ва хаттӣ сурат мегирад. Одатан, раванди бо овози баланд сухан 

гуфтанро нутқи шифоҳӣ меноманд. Ғайр аз он, одамон фикру ҳиссиёти 

худро тавассути интонация, ифодаи рӯй ва имову ишора ба дигарон 

мерасонанд. Нутқи шифоҳӣ ҳамеша аз ҷониби як ё якчанд нафар дар шакли 

монолог ё муколама иҷро карда мешавад. Монолог, суханронӣ ифодаи 

андешаи шахс ба омма мебошад. 

Муколама байни ду ва ё зиёда нафар аст. 

Адабиёте, ки ба падидаи фарҳанги нутқ ҳамчун як мафҳуми махсуси 

илмӣ, як соҳаи махсуси забоншиносӣ бахшида шудааст, хеле кам аст. 

Муҳимтарин чизи имрӯза он аст, ки зарурати ҷойгир кардан ва кор 

кардани фарҳанги суханронӣ ҳамчун як проблемаи илмӣ аз ҷониби бисёр 

олимон эътироф шудааст. Далели ин масъала ҳамчун як масъалаи илмӣ бо 

номи забоншиноси машҳури рус Григорий Осипович Винокур (I897-1947) 

алоқаманд аст. 

Дар назди фарҳанги нутқ дар забоншиносии тоҷик масъалаҳои зерини 

актуалии назариявӣ ва амалӣ истодаанд: 

Проблемаҳои умумии фарҳанги нутқ:  

Масъалаҳои фарҳанги нутқи хаттӣ:  

Масъалаҳои фарҳанги шифоҳӣ:  

Ҳалли илмии ин мушкилот соҳаи омӯзиши забоншиносиро ба сатҳи 

баландтар мебардорад. 
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Якчанд масъалаҳои дигари марбут ба мафҳуми фарҳанги нутқ дар 

забоншиносии ӯзбек мавҷуданд, ки онҳоро ба таври мухтасар ва гурӯҳбандӣ 

кардан мумкин аст: 

Мафҳуме, ки бо номи фарҳанги нутқ ё фарҳанги забон маъруф аст, 

бояд моҳияти воқеаро муайян кунад.  

Пайдоиши мафҳуми фарҳанги нутқ дар забоншиносӣ бояд таърихан 

асоснок бошад.  

Хусусиятҳои марбут ва мухталифи мафҳумҳоро, ки истилоҳоти 

фарҳанги нутқ ва фарҳанги забонро ифода мекунанд, муайян кардан лозим 

аст .  

Мафҳуми фарҳанги нутқ, аз як тараф, ҳамчун як проблемаи илмӣ ва аз 

тарафи дигар, ҳамчун соҳаи забоншиносӣ муайян карда шавад.  

5. Ҷанбаҳои таҳқиқоти илмӣ оид ба проблемаи фарҳанги нутқ бояд 

муайян карда шаванд. 

6. Таносуби соҳаи фарҳанги нутқ бо дигар соҳаҳои забоншиносӣ, 

монандӣ ва фарқияти онҳо бояд муайян карда шавад. 

7. Мушкилоти назариявии соҳаи фарҳанги нутқ, масъалаҳои марбут ба 

он бояд муайян карда шаванд. 

8. Масъалаҳои амалии фарҳанги нутқ бояд муайян карда шаванд. 

9. Фарҳанги сухан ва масъалаи нутқи инфиродӣ. 

10. Бояд муайян кард, ки мушкили фарҳанги нутқ ва нутқи оммавӣ дар 

чист. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар соҳаи забоншиносии ӯзбек тафсири 

мафҳумҳо ва мушкилоти дар боло буда ва ҷустуҷӯи посухҳост.  

 

Саволҳо барои тақвият.  

Маданияти нутқ гуфта чиро дар назар доред?  

Дар бораи сухан ва намудҳои он сӯҳбат кунед.  

Дар бораи хусусиятҳои нутқи шифоҳӣ сӯҳбат кунед.  

Талаботи умумӣ барои нутқи хаттӣ кадомҳоянд?  

Таълимоти фарҳанги нутқ дар замонҳои қадим дар куҷо  

ташаккул ёфтааст?  

 

Адабиёт: 

1. Р.Кунгуров, Ё. Тоҷиев, Э.Бегматов. Асосҳои фарҳанги нутқ ва 

методология. - Т., 34-36 - саҳ . 

2. E.Begmatov, A. Бобо Y Ева, М. Asomiddinova, Б. Umur р ulov. Очеркҳо 

дар бораи фарҳанги нутқи узбекӣ. - Т., саҳ. 39-41.  

 

3. http://www.edunet.uz;  http://www.ziyonet.uz;  http://www.istedod.uz 
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Талаботи педагогӣ ба нутқи мураббӣ 

 

1. Ки сухани мураббӣ барои рушди дурусти нутқи кӯдакон намуна 

аст. 

2. мураббӣ бояд барои такмил додани нутқи худ кор кунад. 

3. Таъсирнокӣ ва таъсирбахши нутқи мураббӣ 

  

Мафҳумҳои асосӣ: 

Таҷрибаи пешқадам, таваҷҷӯҳ ба табиат, ростгӯӣ, муносибати 

фарҳангӣ, ахлоқи фарҳангӣ, воситаҳои техникӣ, гардиши мураккаб, ритм, 

нутқи якранг, таваққуф, ритм, тембр, оҳанг, лаҳҷа, нутқи маҳаллӣ, дикс, 

баён, шитоби сухан . 

Нутқи мураббӣ намунаи рушди дурусти нутқи кӯдакон аст. 

Мураббӣ ба кӯдакон дар ҳаёти ҳаррӯза, бозиҳо, машғулиятҳо, 

фаъолиятҳои муштарак ва муносибат бо онҳо таъсир мерасонад. Вай бояд 

ҳар як кӯдакро бодиққат омӯзад, хусусиятҳо, қобилиятҳои шахсии ӯро 

донад, нозукии педагогиро нишон диҳад, рафтори кӯдакон, натиҷаҳои 

меҳнатро софдилона баҳо диҳад, ба онҳо сари вақт кӯмак карда тавонад, ба 

вазъи оила таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. Яке аз сифатҳои асосии омӯзгори муосир 

садоқати ӯ ба касби худ, эътимоди ғоявӣ, дӯст доштани касб ва садоқати 

бепоён ба ин касб мебошад. 

2. Талаботи педагогӣ ба нутқи мураббӣ. Мураббӣ ба кӯдакони 

томактабӣмаълумоти ибтидоӣ ва фаҳмишитабиат, падидаҳои иҷтимоӣ, 

меҳнати калонсолон, одоби фарҳангӣ, муносибатҳои фарҳангӣ бо ҳамсолон 

ва калонсолон, меҳрубонӣ, ростқавлӣ, адолат, далерӣ, фурӯтанӣ, калонсолӣ 

медиҳад.сифатҳои ахлоқӣ, ба монандиэҳтиром, таваҷҷӯҳ ба табиат, 

мушоҳида, ғамхорӣ ба наботот ва ҳайвонот, меҳнатдӯстӣ ва нигоҳ доштани 

натиҷаҳои меҳнати калонсолонро тарбия мекунад. 

Омӯзгор бояд барои устоди касби худ шудан омода бошад, ба шартҳои 

зерин:  

Барои тарбияи насли наврас, мураббӣ бояд дорои маълумоти олӣ, 

дониши зарурӣ бошад, адабиёти заруриро интихоб карда тавонад, бо 

адабиёти илмӣ кор барад, таҷрибаи мураббиёни пешқадамро омӯзад ва дар 

кори худ татбиқ кунад. 

Мураббӣ бояд қобилияти мушоҳидаи кӯдаконро дошта бошад, 

сабабҳои рафтори онҳоро таҳлил кунад, воситаҳоеро пайдо кунад, ки ба ӯ 

таъсири мусбат мерасонанд. 

Барои он ки насли наврасро аз дониш, малака, малакаи зарурӣ огоҳ 

созем, сухани омӯзгор бояд равон, возеҳ, мантиқӣ, мухтасар бошад. Бояд 

дар таълим аз воситаҳои техникӣ самаранок истифода барад. Кӯдакон бояд 

саволҳои фаъолро истифода баранд, то онҳо дониш, малака ва малакаҳоро 

беҳтар аз худ кунанд. 
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Барои иҷрои вазифаи ба зиммааш гузошташуда, мураббӣ бояд тавонад 

таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба фаъолияти онҳо бедор кунад, диққати онҳоро ҷалб 

кунад, фаъолияташонро баланд бардорад, рафтори кӯдаконро баҳои 

объективӣ диҳад. 

Вай бояд барои ҳар як машғулият маводи заруриро пешакӣ омода 

кунад. 

Барои дуруст ташкил кардани рӯзнома, роҳбарии дастаи кӯдакон бо 

назардошти ҳар як аъзои он. 

Онҳо бояд ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии кӯдаконро муайян карда тавонанд 

ва инро дар кори таълимӣ бо кӯдакон ба назар гиранд. 

Мураббӣ бояд мунтазам сӯҳбатҳо, вохӯриҳо гузаронад ва бо волидон 

мубодилаи маълумот кунад. 

Мураббӣ бояд нисбат ба кӯдакон меҳрубон бошад, барои ҳар як кӯдак 

шароити бароҳат фароҳам оварад ва агар ӯ нороҳат бошад, бояд ӯро 

нигоҳубин кунад. 

Вай бояд кори таълимии дар рӯзнома гузаронидашударо таҳлил карда, 

роҳҳои беҳтар намудани онро пайдо кунад. 

3. Зарурати мураббӣ барои такмил додани нутқи худ. Барои он ки 

муаллим-мураббӣ ба фарзандони мо дониши муосир бидиҳад, пеш аз ҳама 

худи мураббӣ бояд дониши амиқ дошта бошад. 

Маданияти нутқи кӯдакон бевосита бо фарҳанги нутқи мураббӣ (ва 

дигар калонсолон) алоқаманд аст. 

Кӯдакон садоҳои забони модарии худро бо кӯмаки мураббии 

бомуваффақият азхуд мекунанд, ки равшан ва фаҳмо сухан мегӯяд, ибораҳо, 

калимаҳо ва ҳар як овозро возеҳ талаффуз мекунад, яъне диксияи хуб дорад. 

Аксар вақт талаффузи мураббиён то андозае норавшан ва номафҳум аст, 

онҳо садоҳо ва калимаҳоро бе даҳон кофӣ талаффуз мекунанд, баъзе садоҳо 

фурӯ бурда мешаванд, садонокҳо нофаҳмо хонда мешаванд. 

Мураббӣ бояд меъёрҳои адабии талаффузро риоя кунад, дар лаҳҷаи худ 

таъсири лаҳҷаҳои гуногун, лаҳҷаҳои маҳаллиро бартараф кунад, таъкидро 

дар калимаҳо дуруст ҷой диҳад. 

Дастгоҳи овозӣ аз се қисм иборат аст: генератор, қудрат, резонатор.  

Ташаккули садо:  

Он ба ҳаҷм алоқаманд аст (марбут ба узвҳои дастгоҳи сухан). 

Садо (баландии овозро бо фиристодани садо ба масофаҳои гуногун). 

Чандирӣ ва ҳаракатнокии садо (қобилияти тағир додани садо, баландии 

садо). 

Диапазон - баландии садо (ҳудуди он рамзи дорои оҳанги баландтарин 

ва пасттарин аст). 

Наздикӣ, мулоимӣ, ҳамворӣ, асолати тембр . Хастагии дастгоҳи овозӣ 

аз иллат ва таҳрифоти садо ба амал меояд. 

Зеро 50 фоизи вақт муаллим аз ҳаррӯза баландтар гап мезанад. Аз ин 

рӯ, ҳангоми ташкили ҷадвали кор, роҳбарият бояд ба назар гирад, ки 
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мураббӣ дар зарфи 3-4 соат хаста мешавад ва садо дар давоми 1 соат 

барқарор карда мешавад. Омӯзгори ботаҷриба дар давоми 2 соат хаста 

мешавад ва пас аз 2 соати истироҳати дигар садо барқарор мешавад. 

Суханронии якранг аппарати садоро хаста мекунад. Худро аз чанг 

муҳофизат кунед ва дар ҳавои сард роҳ надиҳед. 

Диксия ин талаффузи возеҳ ва равонии калимаҳо, садоҳо, ҳиҷоҳо, 

садонокҳо ва садоҳои ҳамсадо (ҳарфҳо) мебошад. Сухан метавонад 

камбудиҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ дошта бошад. Такмили диксия бо 

нутқи якранг алоқаманд аст. Барои ислоҳи камбудиҳои гуфтор дастурҳои 

адабии хонишро истифода бурдан мумкин аст.  

Мураббӣ бояд фарҳанги нутқ дошта бошад, сухани ӯ бояд хусусиятҳои 

зеринро инъикос карда тавонад. 

а) дурустии сухан; 

б) дурустии сухан; 

в) ифодаи баён; 

ж) тозагии сухан ; 

г) равонии сухан; 

 

Саволҳо: 

 1. Сухан чист? 

 2. Кадом шаклҳои нутқро медонед? 

 3. Маданияти нутқ чӣ маъно дорад? 

 4. Ифодаи чеҳра чист? 

 5. Пантомима чист? 

 6. Чаро ба муаллим қоидаҳои нафаскаширо риоя кардан лозим аст? 

 

 

 

Адабиёт: 

1. Р.Кунгуров, Ё. Тоҷиев, Э.Бегматов. Асосҳои фарҳанги нутқ ва 

методология. - Т., 34-36 - саҳ . 

2. E.Begmatov, A. Бобо Y Ева, М. Asomiddinova, Б. Umur р ulov. Очеркҳо 

дар бораи фарҳанги нутқи узбекӣ. - Т., саҳ. 39-41.  

3. http://www.edunet.uz;  http://www.ziyonet.uz;  http://www.istedod.uz 
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Рўйхати адабиёти дастурҳои таълимӣ ва услубӣ, ресурсҳои таълими 

электронӣ. 

Адабиёти асосӣ:  

1. Асқарова М., С.Матжонов ва б. Кичик ёшдаги болалар нутқини 

ӯстириш.Т.: Ӯзбекистон, 2001. -160 б. 

2. Бабаева Д.Р. Нутқ ўстириш назарияси ва методикаси. Ӯқув қӯлланма.          

– Тошкент, 2017. 

3. Шодиева Қ. Мактабгача ёшдаги болаларни тўғри талаффузга ўргатиш. – 

Тошкент, 1995. 

4. Шодиева Қ. Кичкинтойларни ўқиш ва ёзишга ўргатиш. – Тошкент, 

“Ўқитувчи”, 2002. 

5. Камолиддинов Б. Ҳусни баён. – Душанбе: «Маориф» , 1989. -117 с. 

6. Ғаффоров Р. Маданияти сухан ва муҳимтарин вазифаҳои забоншиносии 

тоҷик. М.С. 1989, № 3. 

Адабиёти иловагӣ 

1. С.Ғозийева, Д.Очилова, Л.Долимова. Бадиий терма китоб. – Тошкент, 

“О`қитувчи”, 1994.-Б.222. 

2. М.Р.Қодирова, Ф.Р.Қодирова. Болалар нутқини ривожлантириш 

назарияси ва методикаси. – Тошкент, 2006.  

3. Жўрақулов Р., Тўхтаева Ш. Боғчаларнинг кичик гуруҳларида болалар 

нутқини ўстириш бўйича услубий тавсиялар. – Самарқанд, 1991. 

4. Маъсумӣ Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат. – Душанбе: Ирфон, 1966. 

5. Ғаффоров Р, Ҳошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносӣ. – 

Душанбе: Маориф, 1995. 

6. Ғаффоров Р. Нависанда ва забон. – Душанбе: 1977. 

7. Ғаффоров Р. Нормаи забон ва риояи он, «Газетаи Муаллимон», 4 

июни соли 1985. 

8. Шукуров М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад. – 

Душанбе:1985. 

 

Ресурсҳои таълими электронӣ 

1. www.ziyonet.uz 

2. www.pedagog.uz 

3. www.tdpu.uz 

4. www.edu.uz 

5. tdpu-INTRANET.Ped 

 

http://www.ziyonet.uz/
http://www.pedagog.uz/
http://www.tdpu.uz/

