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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзуи таҳқиқот  

Дар охири солҳои 80-уми асри гузашта дар пасманзари бозсозӣ ва 

ошкорбаёнӣ як навъ бедории миллии халқҳо тақрибан дар тамоми ҷумҳуриҳои 

пасошуравӣ сурат гирифт. Он на танҳо дар кӯшиши ба даст овардани мақоми 

махсуси сиёсӣ – истиқлолият аз ҳукумати марказӣ, балки дар дигар соҳаҳои 

ҳаёт, аз ҷумла, ба забонхои миллӣ мақоми махсус додан ҳам зоҳир гардид. Дар 

Тоҷикистон ҳанӯз соли 1989 Қонун дар бораи забон қабул шуда буд, ки мақоми 

забони давлатиро ба забони тоҷикӣ эътироф кард. Ин яке аз аввалин қонунҳо 

дар ин ҷода дар кишварҳои собиқ шуравӣ буд. Дар баробари ин, дар ҷомеаи 

Тоҷикистон як навъ ҷаҳиш ба сӯйи хоҳиши омӯзиши густурдаи алифбои ниёгон 

(классикӣ, арабиасос) ба амал омад (аслан, шакли дурусти калима “ниёкон” ба 

маънои “аҷдод”, “гузаштагон” аст, вале ба хотири он ин ки дар нақша ва 

барномаҳои таълим, ҳамчунин ар китобҳои дарсӣ ба шакли “ниёгон” омадааст, 

мо ҳам аз ҳамин шакл истифода намудем). Зимнан, ҳаводорони ин қазия ҳам 

афроде буданд аз ҷумлаи мутахассисон ва донишмандон, ки дастурҳои 

худомӯзи алифбои ниёгон ва ё китобҳои дарсӣ таҳия ва нашр намуданд ва ҳам 

мақомоти расмии давлатӣ, аз қабили телевизиони Тоҷикистон ва ҳафтаномаи 

«Адабиёт ва санъат», ки дар эфир ва саҳифаҳои ҳафтанома машғулиятҳои 

омӯзиши алифбои ниёгон ташкил карда шуданд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар замони шуравӣ алифбои ниёгонро донишҷӯёни 

факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон) меомӯхтанд, дар факултети забонҳои Шарқ барои 

донишҷуёни ихтисоси «Забони форсӣ» забони форсии Эрон таълим дода мешуд 

ва дар бархе аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзиши забони форсӣ ба 

унвони забони хориҷӣ ба роҳ монда шуда буд.  
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Аммо, дар маҷмуъ, ба даст овардани дониши пурра аз алифбои ниёгон 

барои аксарияти хоҳишмандон дастнорас боқӣ мемонд. Бо таваҷҷуҳ ба он ки 

дар тӯли беш аз ҳазор сол гузаштагони мо аз алифбои арабиасос истифода 

кардаанд ва бо ин алифбо мероси гаронбаҳои илмӣ, адабӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд 

омадааст, пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ, дар ибтидои солҳои 

90-ум дар нақшаи таълими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзиши 

фанни «Алифбои ниёгон» ҷорӣ карда шуд. Он дар ибтидо аз синфи сеюм то 

синфи нуҳум таълим дода мешуд. Аввалин китобҳои дарсии ин фан (Алифбо, 

Шамъ)-ро мутахассисони тоҷик дар ҳамкорӣ бо ҳамкасбони эронӣ таҳия 

кардаанд. Аммо аз сабаби норасоии назарраси омӯзгорони ин фан, нарасидани 

китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ, инчунин камбудиҳои методикаи таълим ва 

дигар мушкилоти иқтисодӣ ҷорӣ намудани омӯзиши алифбои ниёгон натиҷаи 

дилхоҳ надод. Аз ин рӯ, дар ибтидои солҳои 2000-ум нақшаи таълим таҷдиди 

назар гардида, омӯзиши алифбои ниёгон ба синфҳои 4-7 бо кам кардани 

миқдори соатҳои таълимӣ гузаронида шуд (ҳафтае як соат, ҳамагӣ 34 соат дар 

ҳар соли таҳсил). Аммо баъдан бисёре аз омӯзгорону волидон аз мушкилии 

омӯзиши ин фан ва кам будани соатҳои дарсӣ шикоят карданд. Дар ибтидои 

соли 2015, дар партави ҷорӣ намудани барномаи нави таълим ва ташаккули 

раванди муносибати босалоҳият ба таълим омӯзиши фанни алифбои ниёгон бо 

зиёдшавии миқдори соатҳо ба синфҳои 7-8 гузаронида шуд (2 соат дар як ҳафта 

ва 68 соат дар як соли хониш). Миқдори умумии соатҳои таълими фан бетағйир 

боқӣ монд, вале интиқоли он ба синфҳои 7-8 бо якчанд омилҳо, аз ҷумла 

афзоиши миқдори соатҳои таълимӣ дар ҳафта, сатҳи омодагии хонандагон ба 

омӯзиш, робитаи ин фан бо адабиёти тоҷик ва ғайра асоснок карда шуд. 

Сарфи назар аз ин навовариҳо, сифати омӯзиши алифбои ниёгон ҳанӯз ҳам 

мувофиқи мақсад нест. Дар баробари нарасидани омӯзгорон аз рӯйи ин ихтисос, 

сатҳи омодагии онҳо низ хеле нигаронкунанда боқӣ мемонад. Яке аз омилҳои 

муҳимми вазъи ногувор дар ин масъала мавҷуд набудани методологияи 
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муассири таълими алифбои ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим 

аст. Бояд гуфт, ки фанни алифбои ниёгон дар ҳамин шакл танҳо дар Тоҷикистон 

таълим дода мешавад, он маънои омӯзиши забони дигарро надорад. Илова бар 

ин, таҷрибаи таълими забони форсӣ дар кишварҳои ҳамсоя (форсӣ дар Эрон ва 

дарӣ дар Афғонистон) дар шароити Тоҷикистон наметавонад истифода шавад, 

зеро он дар Тоҷикистон бар пояи алифбои кирилии тоҷикӣ таълим дода 

мешавад. Дар ҳалли ин масъала танҳо ба таҷрибаи мутахассисони маҳаллӣ такя 

кардан лозим меояд.  

Бояд махсус қайд намуд, ки дар ҳамаи паёму суханрониҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷанбаҳои гуногуни низоми маорифи ҷумҳурӣ дар 

ҳамбастагӣ бо таълиму тарбияи насли наврас ҳамаҷониба таҳлил гардида, дар 

ин замина дастурҳои мушаххас ироа мегарданд.  

Дар Паёми соли 2021 (21.12.2021) ин нукта чунин таъкид гардидааст: “Мо 

чунин мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат 

ба маориф, сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва 

Ватан мебошад. Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба 

низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд бардоштани 

сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони 

давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати 

хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ 

ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русиву англисӣ 

таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад” [12]. 

Дар Паёмҳои қаблӣ низ масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот дар 

мадди назари Сарвари кишвар буд. Аз ҷумла, дар Паёми худ аз 26 декабри соли 

2018 Сарвари кишвар  оид ба ин масъала чунин таъкид кардаанд: “Бояд гуфт, ки 

дар соҳаи маориф ду проблемаи асосии ҳалталаб вуҷуд дорад. Якум, норасоии 
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кадрҳои соҳибкасби омӯзгорӣ ва дуюм, баланд бардоштани сатҳу сифати 

таълим дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти кишвар.  

Мо заҳмати устодону омӯзгоронро ҳамеша баланд арзёбӣ мекунем ва 

ғамхориро дар ҳаққи онҳое, ки дар ин соҳа хизматҳои шоиста кардаанд, идома 

медиҳем. Лекин пешрафти ҷомеа, тараққиёти илму техника ва технология 

тақозо мекунад, ки онҳо низ барои баланд бардоштани сатҳи касбияти худ 

мунтазам кӯшиш кунанд. Агар омӯзгор сатҳи баланди касбият надошта бошад, 

мо ҳеҷ гоҳ ва бо ягон восита сифати таълиму тарбияро беҳтар карда 

наметавонем” [10]. 

Масъалаи мазкур дар Паёми соли 2016 чунин матраҳ гардидааст: “Дар 

шароити кунунӣ баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот вазифаи аввалиндараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. 

Ҳарчанд ки дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст омадаанд, вале онҳо ҳанӯз 

қонеъкунанда нестанд. Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро 

зарур аст, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот, бахусус, дар зинаи таҳсилоти касбӣ, 

на ба шумора, балки ба сифати он диққати ҷиддӣ дода, мутахассисони ҷавобгӯи 

талаботи замони муосирро тарбия намоем” [8]. 

Ба ин масъала дар Паёми соли 2017 ба тарзи зайл таъкид шудааст: “Моро 

зарур аст, ки боз ҳам зиёдтар заҳмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия 

афзалияти бештар диҳем, сатҳу сифати таълимро дар ҳамаи зинаҳо беҳтар 

кунем, барои таҳсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминаҳои 

моддиву техникии муассисаҳои таълимиро таҳким бахшем ва самарабахшии 

фаъолияти онҳоро таъмин намоем. Барои ин, мо бояд нишондиҳандаҳои 

таъмини сифатро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик 

созем, ҳамкории муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбиро бо субъектҳои 

бозори меҳнат густариш бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва 

нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро 

беҳтар гардонем” [9]. 
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Ин таъкиду супоришҳои Сарвари давлат мо, муҳаққиқони соҳаро водор 

месозад, ки дар ин самт чораҳои саривақтӣ андешем ва дар иҷрои ҳадафҳои 

судманд саҳм дошта бошем. 

Аз ин рӯ, таҳия ва татбиқи усулҳои муассири таълими алифбои ниёгон дар 

асоси муносибати босалоҳият ба таълим дар амалияи низоми маорифи муосири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзуи хеле мубрам ба ҳисоб меравад. Натиҷаҳои он, 

бешубҳа, ба баланд шудани сатҳи салоҳиятмандӣ ва тайёрии касбии омӯзгорон 

ва вобаста ба он, беҳтар шудани сифати омӯзиши ин фан аз тарафи хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат мекунад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот  

Тавре ки дар боло зикр гардид, омӯзиши алифбои ниёгон хусусияти 

истисноии низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин фан дар ҳамин 

шаклу мазмун дар ягон кишвари дигар таълим дода намешавад. Бо вуҷуди ин, 

дар тӯли асри гузашта олимон – мутахассисони ватанию хориҷӣ дар таълими 

алифбои ниёгон таҷрибаи назаррас ба даст овардаанд. Ба инҳо, пеш аз ҳама, 

олимони намоёни давраи шуравӣ М. Н. Қосимова ва Ҳ. Каримовро дохил 

кардан мумкин аст.  

Китоби дарсии М. Н. Қосимова «Хат ва имлои матни классикии тоҷик» [52] 

солҳои зиёд ҳамчун китоби дарсии донишҷӯёни ихтисосҳои филологӣ хизмат 

мекард ва ҳоло ҳам мавриди истифода қарор дорад.  

Китоби дарсии Ҳ. Каримов «Забони форсӣ» (барои хонандагони синфҳои 5-

6-уми макотиби миёна) аз солҳои 50-уми асри гузашта борҳо нашр шудааст 

[50]. Он на танҳо барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти  миёнаи умумӣ, 

балки барои донишҷӯёни факултети забонҳои Шарқ – ягона маркази омӯзиши 

забони форсӣ дар Тоҷикистон дар замони шуравӣ, китоби дарсӣ буд.  

Баробари ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ва тавсеаи эҳтиёҷоти 

омӯзиши алифбои ниёгон аз ҷониби мутахассисони ватанӣ оид ба ин фан 

китобҳои гуногуни таълимӣ ва дастурҳои худомӯз, аз ҷумла китобҳои расмии 
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М. Лутфуллоев (бо ҳаммуаллифон), У. Каримов, М. Ансор, А. Байзоев, Ш. 

Кабиров, У. Сафаров, инчунин дастурҳои худомӯз оид ба омӯзиши алифбои 

ниёгон аз ҷониби  У. Сулаймонӣ, Ф. Раҷабова, С. Ҳалимов ва дигарон таҳия 

гардида, ба табъ расиданд. Солҳои охир дар қатори А .Байзоев ва Ш. Кабиров ба 

ҳайати муаллифони китоби дарсии алифбои ниёгон С. Амонӣ ва Ҷ. Абдулҳадов 

низ шомил гардиданд. 

Ҷанбаҳои мухталиф ва усулҳои умумии таълими ин алифбо дар осори 

сершумори муаллифони эронӣ ва хориҷӣ, умдатан дар мисоли забони форсии 

Эрон баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, дар Эрон тайи ин солҳо китобҳои мухталифи 

дарсӣ ва васоити таълимӣ, аз ҷумла дастурҳои омӯзиши забони форсӣ ба унвони 

забони хориҷӣ ба табъ расидаанд. Муаллифи яке аз онҳо – Ядуллоҳ Самара 

мебошад. Китоби дарсии ӯ «Озефо» (  آزفا  - омӯзиши забони форсӣ) дар панҷ 

ҷилд тибқи забони асосии таълим (англисӣ, арабӣ, туркӣ, фаронсавӣ) дар 

кишварҳои мухталиф нашр шудааст [138; 139; 140; 141; 142]. Ҳамчунин, яке аз 

роиҷтарин китобҳои дарсии забони форсӣ барои хориҷиён, китоби Алоуддин 

Пазарғадӣ “Форсии осон” ( آسان  аст, ки дар чаҳор ҷилд бо сабти овозии (فارسی 

матнҳо чанд бор бознашр шудааст [131; 132; 133; 134; 135; 136]. 

Барои муайян кардани бархурдҳои муассир дар таҳияи усулҳои таълими 

алифбои ниёгон дар таҳқиқоти мазкур таҳлили мукоисавии китобҳои дарсии 

забони форсӣ барои макотиби миёнаи Эрон, ки дар давраҳои мухталиф (пеш аз 

инқилоби исломӣ дар Эрон ва баъд аз он) ба табъ расидаанд, сурат гирифтааст. 

Дар баробари китобҳои дарсии муаллифони шуравӣ/русӣ, хориҷӣ ва тоҷик 

ба таҳлили масъалаи мавриди баррасӣ асарҳои олимон – муҳаққиқони 

забоншиносии Эрон бахшида шудаанд. Дар байни онҳо Е. Бертелс,                              

К. Овчинникова, Ю. Рубинчик, А. Кобидзе, Ҷ. Гюнашвили, Ф. Амонова, К. 

Залеман, В. Жуковский, Ж. Лазар, Д. Эделман, Ф. Шпигел, В. Соколов, А. 

Алиев, А. Байзоев, А. Муҳаббатов ва бисьёр дигаронро номбар кардан мумкин 

аст. 



9 
 

Асарҳои забоншиносони эронӣ П. Н. Хонларӣ, Б. Алавӣ, М. Баҳор, А. 

Таботабоӣ, М. Ҷавод, М. Муин ва дигарон низ ба масъалаҳои мубрами 

фаъолияти забони форсӣ бахшида шудаанд. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки ба масъалаҳои умумии забони форсӣ ва 

алифбои ниёгон корҳои зиёде бахшида шудааст. Аз ҷумла, хусусиятҳои 

таълими забони форсӣ вобаста ба забони таълим (аврупоӣ, туркӣ, арабӣ ва ғ.), 

ки тавассути он забон омӯхта мешавад, баррасӣ шудаанд. 

Мутаассифона, оид ба методологияи таълими алифбои ниёгон дар шароити 

Тоҷикистон то ҳол таҳқиқоти бунёдӣ анҷом наёфтааст. То имрӯз ягона дастури 

методӣ, ки баъзе аз вижагиҳои омӯзиши алифбои ниёгонро барои тоҷикон 

мавриди баррасӣ қарор додааст, асари А.Байзоев «Мушкилоти таълим ва 

омӯзиши алифбои ниёгон» мебошад, ки бори аввал соли 1996 ва бори дуюм 

соли 2004 нашр шудааст [28]. 

Муаллифи диссертатсия вазифа гузоштааст, ки усулҳои таълими алифбои 

ниёгон бо назардошти омилҳое, ки то имрӯз таъсири манфӣ мерасонанд, 

таҷдиди назар гардад. Аз ҷумла, нарасидани кадрҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 

дахлдор, паст будани сатҳи тайёрии омӯзгорон, масъалаҳои роҳандозии усул ва 

принсипҳои такмили ихтисос, нокифоя будани миқдори соатҳои таълимӣ, 

ташкили хонишҳои беруназсинфӣ, рушди салоҳиятҳои китобхонии 

мустақилонаи хонандагонро номбар кардан мумкин аст. Намунаҳои маводи 

аёнӣ, ки дар диссертатсия пешниҳод шудаанд, ба беҳтар шудани сифати таълим 

ва омӯзиши фан мусоидат менамоянд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот  

Ҳадафи асосии таҳқиқот таҳияи методологияи боз ҳам муассир ва 

инноватсионии таълими алифбои ниёгон, муайян намудани роҳҳои баланд 

бардоштани салоҳияти омӯзгорон, ташаккули салоҳиятҳои шахсӣ ва омӯзишии 

хонандагон бо назардошти арзишҳои миллӣ, ташаккули меҳру муҳаббат барои 
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омӯхтани адабиёти ғании классикӣ, мустаҳкам намудани қобилияти баргардон 

кардани матн аз як алифбо ба алифбои дигар аст. 

Объекти таҳқиқот китобҳои дарсие буд, ки дар замонҳои мухталиф аз 

ҷониби муаллифони ватанӣ оид ба омӯзиши алифбои ниёгон дар Тоҷикистон ва 

ҳамчунин, забони форсӣ, чи дар дохили Эрон ва чи берун аз он нашр шудаанд. 

Илова бар ин, дар диссертатсия аз таҳқиқоти бунёдии муаллифони ватанӣ ва 

хориҷӣ истифода шудааст, ки ба масъалаҳои бунёдии методология ва усулҳои 

омӯзиши забонҳо, аз ҷумла, забони тоҷикӣ бахшида шудаанд. 

Мавзуи таҳқиқот усулҳои инноватсионӣ ва шартҳои лингводидактикии 

таълими алифбои алифбои ниёгон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси 

муносибати босалоҳият ба таълим аст.  

Фарзияи таҳқиқоти илмӣ  

Самаранокии таълими алифбои ниёгон ба хонандагон дар асоси 

муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

Тоҷикистон (ки таълим дар онҳо бо забони тоҷикӣ сурат мегирад) таъмин карда 

мешавад, агар: 

-таҳия ва татбиқи стандартҳо ва нақшаҳои таълим дар асоси муносибати 

босалоҳият ба таълим ба роҳ монда шавад; 

-таҳия ва татбиқи роҳу усулҳои инноватсионӣ ва самараноки таълим, аз 

ҷумла коркарди воситаҳои методӣ ва аёнӣ барои омӯзгор, таъмин карда шавад; 

- тайёр кардан ва бозомӯзии кадрҳои омӯзгорӣ дар сатҳи дахлдор таъмин 

гардад; 

- таълими алифбои ниёгон бо назардошти робитаи байнифаннӣ (пеш аз 

ҳама, бо забон ва адабиёти тоҷик), ташаккули салоҳиятҳои умумӣ ва фаннии 

хонандагон ба роҳ монда шавад.  

Бо назардошти ҳадаф, объект, предмет ва фарзияи илмии таҳқиқот ҳалли 

вазифаҳои зерин муайян карда шуд: 
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1. Таҳлили ташаккул ва рушди раванди ҷорӣ намудани фанни “Алифбо ва 

матни ниёгон” дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон бо дарназардошти 

таърихи пешина ва таълими хонандагону донишҷӯён дар замони шуравӣ, 

сабабҳои тағйири нақшаҳои таълим ва натиҷаҳои онҳо.  

2. Муайян намудани нақш ва мавқеи фанни “Алифбо ва матни ниёгон” дар 

ташаккули маърифатнокӣ ва тарбияи ахлоқии насли наврас бо назардошти 

мушкилоти муосир дар соҳаи маориф. 

3. Таҳияи усулҳои мушаххаси инноватсионии таълим дар асоси 

муносибати босалоҳият ба таълим, роҳҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва 

салоҳияти омӯзгорон аз рӯйи ин фан.  

Методҳои таҳқиқ 

Барои ба даст овардани вазифаҳои гузошташуда ва санҷиши фарзияҳои 

пешниҳодшуда методҳои зерин мавриди истифода қарор дода шуданд: таҳлили 

адабиёти ватанӣ ва хориҷии илмӣ-методӣ оид ба методикаи таълим, таҳлили 

муқоисавии адабиёти таълимии ватанӣ ва хориҷӣ, таҳлили асноди меъёрию 

ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф, аз ҷумла, стандарту барномаҳои таълим, методҳои 

педагогӣ-психологӣ, забоншиносӣ, мушоҳидаи дарсҳо, пурсиши омӯзгорон, 

озмоиши педагогӣ ва коркарди омории маълумот.  

Соҳаи таҳқиқот 

Мазмуни таҳқиқоти диссертатсионӣ бо соҳаи зерини шиносномаи ихтисоси 

13.00.02 – “Назария ва методикаи омӯзишу парвариш” (тибқи соҳаҳо ва 

дараҷаҳои таҳсилот) дар самтҳои зерин мувофиқат мекунад: таърихи ташаккул 

ва рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои 

таҳсилот; рушди методҳои таҳқиқоти педагогӣ бо дарназардошти вижагиҳои 

соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот; ташкил ва истифодаи методҳои нав, 

равишҳои методӣ, воситаҳои техникии омӯзиш дар соҳаҳои гуногуни дониш; 

фаъолияти инноватсионӣ ва таҷрибавӣ-озмоишии муаллимони фанҳо ҳамчун 
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яке аз сарчашмаҳои рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи соҳаҳои дониш 

ва дараҷаҳои таҳсилот 

Марҳилаҳои таҳқиқот 

Таҳқиқот аз соли 2014 то соли 2021 дар се марҳила анҷом дода шуд:  

Дар марҳилаи якуми таҳқиқот (2014-2015) мавзуи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ муайян гардида, проблемаи таҳқиқот, ҳадаф ва вазифаҳо 

мушаххас шуданд. Фарзия, методология ва усулҳои таҳқиқот тарҳрезӣ шуда, 

нақшаи кор тартиб дода шуд. Адабиёти илмӣ, педагогӣ ва методӣ оид ба 

мавзуъ, аз ҷумла, доир ба масъалаҳои назариявӣ ва амалии муносибати 

босалоҳият ба таълим мавриди омӯзишу таҳлил қарор гирифт. Таърихи 

гузаштаи омӯзиши алифбои ниёгон (даврони шуравӣ) ва густариши таълими он 

дар даврони истиқлолият таҳқиқ гардид. Вобаста ба рушди низоми маориф дар 

замони ҷаҳонишавӣ ва ислоҳоти соҳа тағйирот дар нақшаҳои таълим дар замони 

истиқлолият аз ҷиҳати илмӣ баррасӣ шуда, асоснокии он собит гардид. 

Озмоиши ибтидоии вазъи таълими фанни “Алифбо ва матни ниёгон” дар чанде 

аз МТМУ н. Фирдавсии ш. Душанбе ба роҳ монда шуд.       

Марҳилаи дуюми таҳқиқот солҳои 2016-2018-ро дар бар мегирад.  Дар ин 

давра нақшаи таълим, барномаҳо, китобҳои дарсии нав ва роҳнамои омӯзгор 

дақиқ таҳлил ёфта, муҳимтарин тарзу усулҳои таълим, аз ҷумла, методҳои 

таълими ҳарфу овозҳо, қоидаҳои алоҳидаи имло таҳия гардиданд ва ҳамбастагӣ 

ва тафовутҳои таълим дар Тоҷикистон (алифбои ниёгон) ва кишварҳои 

ҳамҷавор (забони форсӣ дар Эрон ва забони дарӣ дар Афғонистон) мушаххас 

гардонида шуданд.  

Марҳилаи сеюми таҳқиқот (2019-2021) ба омӯзиши вазъи кунунии 

таълими фанни “Алифбо ва матни ниёгон” дар муассисаҳои таълимии ноҳияи 

Фирдавсии шаҳри Душанбе, гузаронидани семинарҳои машваратӣ бо омӯзгорон 

доир ба муайян намудани сатҳи омодагии касбии онҳо, мушкилот ва роҳҳои 

ҳалли онҳо, сатҳи таъмини омӯзгорону хонандагон бо китобҳои дарсӣ ва маводи 
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методӣ, мушоҳидаи дарсҳо, санҷиши сатҳи дониши хонандагон ба воситаи 

навиштани диктант ва баррасии дигар масоили марбут ба мавзуи таҳқиқ 

бахшида шуд. Дар асоси натиҷаҳои омӯзиши ибтидоӣ (2015) намунаҳои маводи 

аёнӣ ва дарсҳои намунавӣ дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим таҳия 

гардида, дастраси омӯзгорон гардонида шуд. Барои санҷиши таъсири омилҳои 

инноватсионӣ ба сатҳу сифати таълим омӯзиши такрории омӯзгорону 

хонандагони муассисаҳои номбурда амалӣ гардиданд, ки натиҷаҳои он дар 

хулосаи диссертатсия сабт гардидаанд.  

Заминаи таҷрибавӣ-озмоишии таҳқиқот  

Таҳқиқоти озмоишӣ дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии  

№№ 3, 5, 17, 18, 22, 24, 30, 42, 45, 49, 51, 57, 58, 72, 77 ва 78-и ноҳияи 

Фирдавсии шаҳри Душанбе сурат гирифт. Дар маҷмуъ, дар давраи аввал (2015) 

ба таҳқиқоти озмоишӣ 18 нафар омӯзгори фанни “Алифбо ва матни ниёгон” ва 

263 хонанда ва дар давраи дуюм (2021) 21 нафар омӯзгор ва 267 хонанда ҷалб 

гардиданд. Ҳамчунин, дар ин давра бо иштироки бевоситаи муаллифони китоби 

дарсӣ се маротиба (2018, 2019, 2021) семинарҳои машваратӣ бо ҷалби ҳамаи 

омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгони муассисаҳои таълимии ноҳияи 

номбурда ва се дарси кушод – яке аз ҷониби омӯзгори МТМА №3 Шарипова А., 

дигаре – аз ҷониби омўзгори МТМА №22 Мирзосафарова Н., сеюм – аз ҷониби 

омӯзгори МТМУ № 78 Ҳабубуллоева Д. гузаронида шуд. Барои таҳияи 

фарзияҳо ва мулоҳизаҳо нишондиҳандаҳои маълумотномаи кормандони АТТ, 

ки соли 2018 дар шаҳри Норак ва ноҳияи Ёвон вазъи таълими фанни “Алифбо 

ва матни ниёгон”-ро санҷида буданд, низ мавриди омӯзишу таҳлили муқоисавӣ 

қарор гирифтанд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот 

Барои таъмини эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот чунин фаъолиятҳо доир 

гардиданд: таҳияи методҳои инноватсионии таълим ва дастраси омӯзгорон 

гардонидани онҳо дар муассисаҳои озмоишӣ (аз ҷумла, намунаҳои маводи аёнӣ 
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ва дарсҳои намунавӣ), гузаронидани семинарҳои машваратӣ, пурсиши афкори 

омӯзгорон ва таҳлилу коркарди омории натиҷаҳои он, муқоисаи натиҷаҳои 

таҳқиқот бо омӯзишҳое, ки аз ҷониби кормандони АТТ дар шаҳру ноҳияҳои 

дигар сурат гирифтаанд, таҳия ва нашри мақолаҳо оид ба ҷанбаҳои гуногуни 

таҳқиқот, санҷиши маводи диссертатсия, аз ҷумла фарзия ва ҳадафҳои таҳқиқот 

дар раванди таълими фан ва мушоҳидаи бевоситаи дарси баъзе омӯзгорон.  

Навгонии илмии таҳқиқот аз инҳо иборат аст: 

1. Бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи таълим ва омӯзиши фанни 

“Алифбо ва матни ниёгон” ҳамаҷониба мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода 

шуд. Аз ҷумла, таърихи ташаккул ва рушди таълими ин фан дар ду давра – 

замони шуравӣ ва даврони истиқлолият ба тариқи муқоиса мунъакис гардид. 

2. Сабабҳо ва заминаҳои тағйироте, ки дар давраҳои гуногун дар нақша ва 

барномаҳои таълими ин фан ба вуҷуд омаданд, асоснок гардида, афзалияту 

норасоиҳои ҳар яке аз онҳо муайян гардиданд.  

3. Бори аввал ҳамаи китобҳои дарсии фанни “Алифбо ва матни ниёгон” ва 

барномаҳои таълими он дар се давра (ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта – 

соли 2007; солҳои 2008-2016; соли 2017 то имрӯз) пурра таҳлил гардида, 

ҷанбаҳои мусбат ва норасоиҳои онҳо мушаххас гардиданд. 

4. Бо назардошти муносибати босалоҳият ба таълим методҳои 

инноватсионии таълими ҳарфу овозҳо, қоидаҳои имло ва тарзи навишти 

калимаҳои иқтибосӣ бо хатти ниёгон дар заминаи муқоисаи онҳо бо кишварҳои 

ҳамзабон дар шакли мукаммал ва пайдарпайии мантиқӣ ва методӣ таҳия 

гардиданд. 

5. Масъалаҳои ташкилӣ ва амалии тайёр кардани кадрҳои тахассусӣ оид ба 

ин фан таҳлил гардида, барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта, аз ҷумла, дастгирии 

методии омӯзгорон пешниҳодҳои мушаххас ироа гардиданд. 

6. Роҳу усулҳои инноватсионии таълим, баланд бардоштани сифати 

омӯзиши фан, аз ҷумла, бо роҳи таҳияи маводи аёнӣ, таъсис ва муҷаҳҳаз 
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сохтани кабинетҳои фаннӣ ва густариши дарсҳо дар заминаи муносибати 

босалоҳият ба таълим муайян ва пешкаши муҳаққиқону омӯзгорон гардиданд. 

7. Салоҳиятҳои умумӣ ва фаннӣ, робитаи байни онҳо ва тарзу усулҳои 

рушди онҳо дар ҷараёни таълим муайян гардида, нақши таълими алифбои 

ниёгон барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи пос доштани мероси гаронбаҳои 

ниёгон, арҷгузорӣ ба намояндагони илму адаб ва ҳифзи арзишҳои миллӣ 

мушаххас гардиданд. 

8. Роҳу усулҳои таъмини сифати хуби таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон 

вобаста ба камбуди соатҳои таълимӣ бо роҳи таҳкими робитаҳои байнифаннӣ, 

пеш аз ҳама, ба роҳ мондани таълим дар ҳамбастагӣ бо забони тоҷикӣ ва 

адабиёти тоҷик, ҳамчунин ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ таҳия ва ироа 

гардиданд.  

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот 

Дар диссертатсия ҷанбаҳои илмӣ-педагогии таълими алифбои ниёгон пурра 

таҳлил ёфта, дар заминаи онҳо методҳои муассири таълими ҳарфҳо ва 

вазифаҳои онҳо, муҳимтарин қоидаҳои имло ва истифодаи хатти ниёгон дар 

замони муосир муайян гардиданд. Масъалаҳои таълими хат вобаста ба 

хусусиятҳои алифбои кириллӣ ва қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки аз 

муҳимтарин хусусиятҳои таълими алифбои ниёгон дар Тоҷикистон мебошад ва 

маҳз ҳамин чиз тафовути асосии таълими ин хатро дар кишвари мо дар муқоиса 

бо кишварҳои ҳамзабон таъмин мекунад, ҳамаҷониба баррасӣ шудаанд. 

Ҳамзамон, истифодаи дониши бадастовардаи хонандагон дар ислоҳи 

норасоиҳои имлои забони тоҷикӣ ва нигоҳ доштани тозагиву равонии забони 

тоҷикӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснок гардид. Заминаҳои таъмини сифати 

таълим дар шароити камбуди миқдори соатҳои таълимӣ бо истифода аз роҳҳои 

инноватсионӣ, пеш аз ҳама, ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба таълим 

муайян гардида, дар асоси он методҳо ва омилҳои баланд бардоштани маҳорату 
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малакаҳои хонандагон дар самтҳои хониш, навиштан ва баргардон кардани 

матн аз алифбои ниёгон ба алифбои кириллӣ ва баръакс пешниҳод гардиданд.  

Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он бевосита 

дар раванди таълим дар муассисаҳои таълимашон ба забони тоҷикӣ истифода 

хоҳанд шуд. Методҳои пешниҳодшудаи таълим метавонанд як ҷузъи 

ҷудонопазири барномаҳои такмили ихтисоси омӯзгоронро аз фанни “Алифбо ва 

матни ниёгон” ташкил диҳанд, дар семинарҳои машваратии омӯзгорон мавриди 

истифода қарор гиранд. Истифода аз намунаҳои маводи аёнӣ раванди таълимро 

шавқовар намуда, шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши хатти ниёгон бештар 

мекунад. Ҳамчунин таҳияи маводи аёнӣ аз рӯйи намунаҳо барои муҷаҳҳаз 

намудани кабинетҳои фаннӣ кумаки амалӣ мерасонад. Натиҷаҳои таҳқиқот 

метавонанд аз ҷониби муҳаққиқони дигари соҳа ва муаллифону мураттибони 

китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва маводи дигари иловагии таълим истифода 

шаванд.  

Ба ҳимоя мулоҳизаҳои зерин пешниҳод мешаванд:  

1. Таҳлили раванди ташаккул ва рушди таълими алифбои ниёгон дар 

давраҳои муайяни таърихӣ (даврони шуравӣ ва замони истиқлолият), нақши 

олимону муҳаққиқони тоҷик дар таълиму омӯзиши ин фан. 

2. Таҳлили ҷараёни татбиқи таълими фан дар замони истиқлолият вобаста 

ба дигаргуниҳо ва тағйирот дар нақшаҳо ва барномаҳои таълим (дар се давра), 

муайян ва асоснок намудани ворид намудани чунин тағйирот. 

3. Муайян намудани ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълими 

“Алифбо ва матни ниёгон”, мушаххас намудани салоҳиятҳои умумӣ ва фаннӣ, 

робитаҳои байнифаннӣ ва роҳҳои ба даст овардани онҳо.  

4. Таҳия ва пешниҳоди методҳои мураттаб ва асоснокшудаи таълими ҳарфу 

овозҳо ва қоидаҳои имло. 

5. Муайян намудани тарзу усулҳои навишти калимаҳои иқтибосии аврупоӣ 

(байналмилалӣ) бо дарназардошти хусусиятҳои миллии забони тоҷикии муосир. 
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6. Таҳия ва пешниҳоди намунаҳои маводи аёнӣ ҳамчун яке аз василаҳои 

муҳимми баланд бардоштани сифати таҳсилот. 

7. Таҳлил ва баррасии таъмини таълими фан бо омӯзгорони касбӣ, 

масъалаҳои тайёр кардан ва бозомӯзии омӯзгорон ва дастгирии методиву 

моддии онҳо. 

8. Таҳияи намунаҳои дарсҳо дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим ва 

таҳлили ҳамаҷонибаи онҳо.  

9. Таҳияи хулосаҳо ва пешниҳодҳои мушаххас барои ҷорӣ намудани 

методҳои инноватсионии таълим.  

Саҳми шахсии унвонҷӯ 

Унвонҷӯ ғояҳо, ҳадафҳо ва мулоҳизаҳои асосии диссертатсияро аз ҷиҳати 

илмӣ асоснок намуда, дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим тарзу 

усулҳои инноватсионии таълими фанни “Алифбо ва матни ниёгон”-ро дар 

муассисаҳои таълимашон ба забони тоҷикӣ таҳия намудааст. Таҳлили 

муқоисавии раванди таълим дар давраҳои гуногун дар Тоҷикистон ва дигар 

кишварҳои ҳамзабон имкон додааст, ки амсилаи таълими ин фан бо назардошти 

хусусиятҳои забони тоҷикии муосир ва ҳифзи тозагиву равонии он таҳия 

гардад. Истифодаи методҳои инноватсионии таълим ба ташаккул ва рушди 

шахсияти ҳамаҷониба инкишофёфта, ҳомии арзишҳои миллӣ, посдори мероси 

гаронбаҳои ниёгон ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат равона гардидааст. 

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот барномаҳои семинарҳои машваратӣ бо 

омӯзгорони ин фан таҳти унвони “Татбиқи принсипҳо ва хусусиятҳои 

муносибати босалоҳият дар таълими Алифбо ва матни ниёгон” таҳия гардида, аз 

рӯйи он чанд семинари машваратӣ баргузор гардидааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи он  

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар мавридҳои зерин баррасӣ ва истифода 

шудаанд:  
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- гузориш ва муҳокимаҳои мунтазам дар ҷаласаҳо, мизҳои мудаввар ва 

семинарҳои илмӣ-методии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи 

рушди маориф; 

- маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ оид ба татбиқи муносибати 

босалоҳият ба таълим, методҳои инноватсионии таълим, баланд бардоштани 

сифати таҳсилот дар АТТ ва ПРМ; 

- маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ оид ба масъалаҳои ислоҳоти 

маориф, масъалаҳои назариявӣ ва амалии муносибати босалоҳият ба таълим, 

таҳияи салоҳиятҳои фаннӣ; 

- натиҷаҳои пешакии таҳқиқот дар семинарҳои машваратӣ бо омӯзгорон 

санҷида шуда, таъйид ёфтаанд.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсия 

Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли мақолаҳои илмӣ дар конференсияҳо ва 

семинарҳои илмӣ-амалӣ баррасӣ гардида, аз санҷиш гузашттанд ва дар 

нашрияҳои Паёми ДМТ, Паёми АТТ, маҷмуаи мақолаҳои конференсияҳо нашр 

шудаанд. Дар маҷмуъ, аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 7 мавод ба табъ расидааст, 

ки 6-тои он дар нашрияҳои тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. 2 мақола аз ин номгӯ дар ҳаммуаллифӣ эҷод шудааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия 

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, феҳристи адабиёт ва замимаҳо 

иборат буда, дар ҳаҷми 175 саҳифаи чопи компютерӣ (А-4) таҳия шудааст. Дар 

матн 8 ҷадвал ва 3 тасвир истифода шудааст. Феҳристи адабиёт аз 167 номгӯй 

иборат буда, аз ҷумла, 34-тои онҳо бо забони форсӣ ва 6-тои онҳо  бо забони 

англисӣ мебошад. Дар замимаҳо намунаи мусоҳиба бо омӯзгор ва намунаҳои 

маводи омӯзишӣ барои мусоидат ба рушди салоҳиятҳо дар зинаҳои ибтидоӣ, 

миёна ва пешрафтаи омӯзиш оварда шудаанд.   
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БОБИ I. ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ТАЪЛИМИ АЛИФБОИ 

НИЁГОН ДАР ТОҶИКИСТОН 

1.1. Аз таърихи таълими хатти ниёгон дар Тоҷикистон ва нақши он дар 

ташаккул ва рушди ҳувийяти миллӣ ва худшиносии насли наврас  

Вобаста ба таҳаввулоти сиёсӣ ва фарҳангие, ки бар асари пойдоршавии 

Ҳукумати Шуравӣ дар Осиёи Марказӣ ва таъсиси ҷумҳуриҳои шӯравии 

сотсиалистӣ дар ин минтақа ба вуҷуд омаданд, соли 1929 алифбои арабиасос бо 

алифбои лотинӣ иваз гардид. Лозим ба ёдоварист, ки ин табдили алифбо на 

фақат барои тоҷикон, балки барои тамоми халқҳои мусалмони маскуни шуравӣ, 

аз ҷумла, ӯзбекон, озарбойҷониҳо, тоторҳо ва дигар халқу миллатҳо хос буд. 

Ҳукумати Шуравӣ дар алифбои арабиасос заминаи зуҳури ҷунбишҳои 

исломгароиро медид, аз ин рӯ ба ин иқдоми нангин даст зада буд. Ҳамзамон бо 

татбиқи сиёсати нави таълиму тарбия, боз шудани макотиби типи нав бо ин 

алифбо аввалин китобҳои дарсӣ таълиф ёфтанд. Аз ҷониби дигар, барои 

калонсолон низ китобҳои маҳви бесаводӣ ва хониш таҳия ва нашр гардиданд. 

Аммо дере нагузашта, соли 1940, ҳамагӣ пас аз 11 соли арзи вуҷуд, алифбои 

лотиниасоси тоҷикӣ бо алифбои кириллӣ иваз гардид. Зимни таҳияи алифбои 

тоҷикӣ ҳамаи ҳарфҳои алифбои русӣ пазируфта шуда, илов бар он барои 

ифодаи ҳарфу овозҳои хосси тоҷикӣ шаш ҳарфи нав сохта шуд.  

Бояд зикр кард, ки новобаста ба иваз шудани алифбо эҳтиёҷ ба донистани 

алифбои ҳазорсолаи арабиасоси тоҷикӣ боқӣ мемонд: барои китобҳои дарсӣ 

матнҳои адабиёти классикиро аз алифбои форсӣ ба алифбои кириллӣ баргардон 

кардан, осори гаронбаҳои муаллифони классикиро таҳия ва нашр кардан лозим 

меомад. Солҳои аввал ин корро насли калонсоли соҳибмаълумот, ки ин 

алифборо балад буд, анҷом медод. Баъдтар ба ин кор муҳоҷирони сиёсии эронӣ, 

ки муқими Тоҷикистон гардида буданд, ҷалб гардиданд. Дар ин кор кадрҳои 

ангуштшумори маҳаллӣ низ саҳм мегирифтанд.  
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Омӯзиши алифбои ниёгон ва забони форсӣ танҳо пас аз таъсиси шуъбаи 

шарқшиносӣ дар Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, факултети таъриху 

филология бо шуъбаи забонҳои Шарқ дар Донишгоҳи навтаъсиси давлатии 

Тоҷикистон расман оғоз гардид. Аз ҷумла, дар факултети филология омӯзиши 

хат ва имлои матни ниёгон ҳамчун фанни алоҳида ба роҳ монда шуд, дар 

шуъбаи забонҳои Шарқ гурӯҳи забони форсӣ таъсис ёфт.  

Ҷорӣ гардидани омӯзиши алифбои ниёгон ва забони форсӣ, ки он ҳам 

заминаи асосӣ барои донистани алифбои арабиасоси тоҷикӣ маҳсуб меёбад, 

бевосита ба рушду такомули илми шарқшиносӣ дар Тоҷикистон алоқаманд аст. 

Дар аввал, то замоне ки Тоҷикистон ҳамчун давлати худмухтори Иттиҳоди 

Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ шинохта намешуд, маҳдудиятҳои зиёде 

барои мустақил гаштани ин илм вуҷуд доштанд, вале баробари таъсисёбии 

Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар соли 1929 шарқшиносии 

тоҷик вобаста ба сиёсати Ҳизби Коммунист ва Ҳукумати Иттиҳоди Шуравӣ 

мутобиқи методологияи нав ва дар заминаи таҳқиқоти муосири илмӣ арзи ҳастӣ 

намуд. Дар ин марҳила олимони бузурги рус, ки дар таҳқиқи мушкилоти Шарқ 

то Инқилоби Октябр таҷрибаи кофӣ ва донишҳои амиқ доштанд, дар 

роҳандозии усулҳои тозаи таҳқиқ ва тарбияи шарқшиносони тоҷик саҳми 

арзанда гузоштанд. Дар меҳвари ин таҳқиқотҳои бузургу гуногунҷабҳа 

мактабҳои шарқшиносии собиқ Ленинград (ҳоло – Санкт-Петербург) ва баъдан 

Москва меистоданд. Уламои саршиноси рус, ба монанди С. Ф. Олденбург, А. А. 

Семенов, М. С. Андреев, В. В. Бартолд ва дигарон дар тадқиқу таҳқиқи 

масъалаҳои улуми таърих, адабиётшиносӣ, нашри осори тоҷикӣ-форсӣ хидмати 

бузурге карданд ва осори гаронбаҳое ба мероси ояндагон боқӣ гузоштанд [74, 

с.14]. Метавон донишмандони зикргардидаро аз зумраи аввалин асосгузорони 

шарқшиносии тоҷик ном бурд, зеро маҳз онҳо буданд, ки роҳи баъдии 

таҳқиқоти шарқшиносони тоҷикро ҳамвор сохтанд ва мунҷар ба эҷоди як қатор 

офаридаҳои илмӣ аз ҷониби уламои дохилӣ гаштанд. Гузашта аз ин, онҳо 
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аввалин муаррифи фарҳанги моддиву маънавии халқи тоҷик барои собиқ 

ҷумҳуриҳои ИҶШС маҳсуб меёбанд, ки хосатан ба шарофати онҳо ва осори 

офаридаашон фарҳанги халқи тоҷик пешниҳоди дигар миллатҳо гардид. 

 Бо таъсиси Шуъбаи шарқшиносӣ ва осори хаттӣ дар Академияи илмҳо ва 

ҳамзамон ифтитоҳи шуъбаҳои арабӣ ва форсӣ дар факултети таърих ва 

филологияи тоҷики собиқ Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (имрӯза Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон) дар соли 1958 марҳилаи муҳим дар таҳқиқи муназзами 

шарқшиносӣ оғоз гардид. Заминаи аслии пайдоиши шуъбаҳои мазкур заҳматҳо 

ва кӯшишҳои муқаддамотиву ғамхоронаи академик Бобоҷон Ғафуров, 

Президенти Академияи илмҳои собиқ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон  Султон Умаров ва академик Абдулғанӣ Мирзоев буданд, ки ахиран 

натиҷаи мақбулро соҳиб гаштанд. 

 Конференсияи умумииттифоқии шарқшиносони Иттиҳоди Шуравӣ, ки 

моҳи июли соли 1957 дар шаҳри Тошканд бо эҳтимом ва ташаббуси хоссаи 

Бобоҷон Ғафуров барпо гашт, барои роҳандозии муассисаи илмии академии 

шарқшиносӣ дар Тоҷикистон заминаи ҷиддӣ гузошт. Маърузаи академик 

Бобоҷон Ғафуров, ки ба ҳайси сармаърузаи конференсия пазируфта шуда буд, 

таъкид ба он мекард, ки дар баробари вазоифи шарқшиносии Иттиҳоди Шуравӣ 

бунёди як институт ва ё шуъбаи шарқшиносӣ дар Тоҷикистон лозим аст. Ин 

нукта дар маърузаи дигаре, ки аз ҷониби Султон Умаров ироа гардид, 

равшантару мушаххастар таъкид гардид. Ин буд, ки саркардагони ҳукумати 

Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистиро ба фикри жарфтаре дар масъалаи 

таъсиси муассисаи илмии шарқшиносӣ дар Тоҷикистон водор сохт ва  ахиран 

ин ҳадаф амалӣ гашт ва саъю кӯшиши ҳамаҷонибаи родмардони тоҷик баръабас 

нарафт ва ояндаи дурахшони шарқшиносии тоҷикро мунаввартар сохт. 

Дар замони начандон тӯлонии вақти сипаригашта аз замони конференсия, 

моҳи январи соли 1958 Қарори КМ ҲК Тоҷикистон ва Шӯрои вазирони 

ҷумҳурӣ оид ба таъсиси Шуъбаи шарқшиносӣ ва мероси хаттӣ дар назди 
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Раёсати Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид ва устод 

Абдулғанӣ Мирзоев сарвари он интихоб гашт. Фаъолияти академик Абдулғанӣ 

Мирзоев барои муайян намудани самтҳои асосии илми шарқшиносии тоҷик, 

ҷалб кардани кадрҳои болаёқат, ташкили ганҷинаи осори хаттӣ, тарбияи 

олимони шарқшиноси тоҷик боиси қадршиносӣ мебошад. Маҳз ҷиддият ва 

бомасъул будани устод Абдулғанӣ Мирзоев буд, ки як идда шарқшиносони 

тоҷик ҳамчун донишманди шуҳратёфтаву шинохта ба воя расиданд [74, с.14]. 

Аз ҷониби дигар, дар ҳамон соли таъсиси Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 

(1948) дар Қарори Шӯрои Комиссариати халқи Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии 

Сотсиалистӣ таъсиси факултети таъриху филология бо шуъбаи шарқшиносӣ дар 

назар дошта шуда буд [169, с.95]. 

 Бо назардошти умумиятҳо ва муносибатҳои  деринаи фарҳангӣ, таърихӣ ва 

илмии мардуми тоҷик бо халқҳои Осиёи хориҷӣ, ҳамчунин дурнамои инкишофи 

иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамгироии минбаъдаи он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

аз ҷумла, бо системаи кишварҳои Осиё – кишварҳои араб, Эрон, Афғонистон, 

Ҳиндустон, Покистон ва ғ., дар Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон соли 1958 

шуъбаи шарқшиносӣ бо ихтисосҳои забони арабӣ ва форсӣ ифтитоҳ ёфт. Соли 

1970 дар заминаи ин шуъба факултети забонҳои Шарқ ба фаъолият шуруъ кард. 

Шуъбаи форсии факултети забонҳои Шарқ ба маркази асосии тайёр 

кардани мутахассисон – донандагони алифбои ниёгон табдил ёфт ва агарчи 

забони форсиро ба ҳайси забони хориҷӣ таълим медоданд, ҳадафи асосӣ ба воя 

расонидани мутахассисони соҳа буд, ки дар амри баргардон кардану дастраси 

омма гардонидани осори гаронбаҳои классикӣ ва асарҳои маъруфи ҳамзабонон 

аз Эрону Афғонистон ва Покистон ва анҷом додани пажӯҳишҳои қобили назар 

дар ин самт саҳмгузор гардиданд. Агар сухан дар бораи таъсис ва инкишофи 

факултети забонҳои Шарқ равад, пеш аз ҳама, саҳми бузурги ректори 

ҳамонвақтаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, академики АИ Тоҷикистон, 

профессор С. А. Раҷабов ва академики АИ Тоҷикистон А. М. Мирзоевро қайд  
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кардан бамаврид аст. Устод А. М. Мирзоев солҳои тӯлонӣ сарварии шуъбаи 

шарқшиносиро ба уҳда дошт ва осори гаронбаҳои илмии ӯ доир ба соҳаҳои 

гуногуни илми шарқшиносӣ то ба имрӯз низ аҳамияти худро ҳифз кардаанд.  

Аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ дар факултети забонҳои Шарқ профессор 

Ҳилол Каримов, ки аввалин декани факултет низ буд, профессорон Владимир 

Павлович Демидчик, Алберт Леонидович Хромов, дотсентон Ҳасан-ан-Наққош, 

Файзалӣ Наҷмонов ва дигарон садоқатмандона ва самаранок фаъолият 

мекарданд, ки дар рушду нумуи факултет, тайёр кардани мутахассисон-

шарқшиносони варзида ва инкишофи илми шарқшиносӣ дар ҷумҳурӣ саҳми 

арзанда доранд. 

Дар айни замон дар факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 

Тоҷикистон (ҳоло – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) омӯзиши алифбои ниёгон 

ба нақшаи таълим ворид карда шуд. Таълими ин фан аз ҷониби устодони худи 

факултети филологияи тоҷик ба роҳ монда шуд. Ҳамзамон бо ин, дар давоми як 

семестр донишҷӯёни ин факултет забони форсиро низ меомӯхтанд, ки онро 

устодони кафедраи забони форсии факултети забонҳои Шарқ дарс медоданд.  

Дар тӯли солҳои дароз ин ду факултет марказҳои асосии тайёр кардани 

мутахассисон – донандагони алифбои ниёгон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб мерафтанд.   

Нахустин китобҳои дарсӣ оид ба омӯзиши алифбои ниёгон ва 

методикаи таълими онҳо. Вақте сухан аз омӯзиш ва усулҳои таълими алифбои 

ниёгон меравад, ду асари олимони варзидаи тоҷикро ҳамчун асосгузорони 

методикаи таълими ин фан метавон ном бурд: яке – китоби профессор, доктори 

илмҳои филология М .Н. Қосимова таҳти унвони “Хат ва имлои матни 

классикии тоҷик” [52] ва дигаре китоби “Забони форсӣ”-и профессор Ҳилол 

Каримов аст [50]. Ҳардуи ин китоб аз солҳои шастуми асри гузашта борҳо 

бознашр шудаанд. Китоби “Хат ва имлои матни классикии тоҷик” барои 
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донишҷӯёни факултети филологияи тоҷик ва китоби “Забони форсӣ” китоби 

дарсии асосӣ барои донишҷӯёни шуъбаи форсӣ буд. Зимнан, бояд ёдовар шуд, 

ки ин китоб, асосан, барои хонандагони синфҳои панҷум ва шашуми 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳия гардида буд, ки дар онҳо ин фан ба сифати 

забони хориҷӣ таълим дода мешуд. Ҳамзамон ин китоб ба сифати китоби 

асосии дарсӣ аз забони форсӣ барои донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии 

Тоҷикистон низ буд [169, c.98].  

Таҳлили муқоисавии ин ду китоб нишон медиҳад, ки дар баробари 

умумиятҳо дар усули таълими хат баъзе хусусиятҳои фарқкунанда низ ба 

мушоҳида мерасанд. Умумиятҳои таълими хат дар ҳарду китоби номбурда аз 

инҳо иборат аст:  

1. Тарзи таълими чоршаклаи ҳарфҳои муттасила (пайваст);  

2. Истифода аз хатти настаълиқ дар таълим; 

3. Омӯзиши ҳарфҳои хосcи форсӣ ва муштараквазифа дар аввал ва 

омӯзиши ҳарфҳои хоси арабӣ дар охири таълими ҳарфу овозҳо; 

4. Принсипи ҷобаҷогузории мавзуъҳои умумӣ: таълими ҳарфҳо, қоидаҳои 

имло, матнҳо барои хониш ва луғат.  

Вале дар тартиби таълими ҳарфҳо, ҷудо кардани вақт барои омӯзиши 

мавзуъ ва тарзу усулҳои таълим тафовути қобили назар низ ба мушоҳида 

мерасад.  

Тафовути аввалин дар он зоҳир мегардад, ки забони форсӣ ба сифати 

забони хориҷӣ пазируфта шуда буд ва аз ин рӯ таълими забон, тибқи қоидаҳои 

маъмули таълими забони хориҷӣ, аз омӯзиши фонетика (овошиносӣ) оғоз 

гардидааст. Аз ҷумла, барои омӯзиши муҳимтарин овозҳои забони форсӣ ва 

муқоисаи онҳо бо овозҳои тоҷикӣ як бахши алоҳида ҷудо шудааст, ки дар он 

овозҳо бо транскрипсия (дар асоси алифбои русӣ) омӯхта мешаванд.  

Дар қисмати омӯзиши ҳарфҳо низ чанд тафовут ба мушоҳида мерасад: Дар 

китоби “Хат ва имлои матни классикии тоҷик” сараввал ҳамаи ҳарфҳои 
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мунфасила омӯхта мешаванд, ки барои он як соати таълимӣ ҷудо шудааст. 

Сипас дар ҳар як соати дарсӣ якчанд ҳарф омӯхта мешавад. Масалан, ҳарфҳои 

“бе”, “пе”, “те” ва “се”, ҳарфҳои “нун” ва “йо” ҳар гурӯҳ дар як соати таълимӣ 

оварда шудаанд. Соати чоруми таълимӣ ба омӯзиши ифодаи садонокҳои кӯтоҳ 

(ҳаракатҳо) бахшида шуда, сипас дар ҳар дарс маъмулан чор ҳарф омӯхта 

мешавад. Ба тариқи истисно барои омӯзиши ҳарфи “ҳои ҳавваз” ва вазифаҳои 

он як соат, ҳамчунин барои омӯзиши шаш ҳарфи дигар низ як соати таълимӣ 

ҷудо шудааст. Пас аз омӯзиши ҳарфҳо дар ҳудуди чор соат ифодаи садонокҳо, 

тарзи навишти йотбарсарҳо, ҳарфҳои хосси арабӣ ва калимаҳои ҳамшакл 

омӯхта мешаванд. Қисмати дуюми китобро қоидаҳои имло ташкил мекунад, ки 

дар он муҳимтарин нозукиҳои алифбои ниёгон, тарзи навишти бандакҳо, 

аломати ҳамза, шумораҳо, танвин, ташдид, имлои пасвандҳо (калимаҳои сохта), 

калимаҳои мураккаб, артикли “ал”, солшумориҳои ҳиҷрӣ, ҳисоби абҷад ва 

мӯлҷар, тарзи истифода аз луғатҳо ва ғайра дар ҳаҷми 24 соат омӯхта мешаванд. 

Ниҳоят, дар боби сеюми китоб, ки бештар аз 60 саҳифаро дар бар мегирад, аз 

осори классикӣ матнҳо барои хониш оварда шудаанд.  

Дар китоби “Забони форсӣ” тартиби омӯзиши ҳарфҳо ба тарзи дигар аст. 

Барои омӯзиши ҳамаи ҳарфҳо 34 соати таълимӣ ҷудо гардидааст. Маъмулан, 

барои ҳар як ҳарф як соати таълимӣ ҷудо шудааст, танҳо ҳарфҳои “йо” ва “вов” 

ҳар кадом дар ду соати таълимӣ ва ҳарфҳои “алиф”-у “бе” ва “ре”-ву “зе” 

дуҳарфӣ дар як соати таълимӣ омӯхта мешаванд. Гузашта аз ин, ҳарфҳои 

мунфасила ва муттасила на яке паси дигар, балки дар омехтагӣ омӯхта 

мешаванд. Масалан, пас аз ҳарфи якум, ки “алиф” аст (мунфасила), ҳамоно 

ҳарфи “бе” оварда мешавад (дар як соати таълимӣ). Сипас, ҳарфҳои мунфасилаи 

“ре”, “зе” (ҳар ду дар як соат), “дол” омӯхта шуда, пас аз онҳо ҳарфҳои дигари 

муттасила омадаанд. Ҳарфҳои мунфасилаи “зол” ва “же” дар охир таълим дода 

мешаванд. 
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Таълими қоидаҳои имло низ дар ин ду китоб бо роҳҳои гуногун ба миён 

гузошта шудааст. Масалан, дар китоби “Забони форсӣ” баъзе қоидаҳои имло 

(ҳаракатҳо ва ифодаи овозҳои кӯтоҳ, имлои бандаки изофа, вови маъдула, 

артикли номуайянӣ (йои накара), йои мақсура ҳамзамон бо омӯзиши ҳарфҳо 

таълим дода шуда, имлои артикли арабии “ал”, аломати ҳамза, шумораҳо ва 

имлои онҳо пас омӯзиши ҳарфҳо омӯхта мешаванд. Дар китоби “Хат ва имлои 

матни класссикии тоҷик” принсипи асосии таълим бар он такя мекунад, ки 

аввал ҳарфу овозҳо омӯхта шуда, сипас қоидаҳои имло таълим дода мешаванд. 

Аз ин ҷост, ки барои омӯзиши 32 ҳарф ҳамагӣ 9 соати таълимӣ, вале барои 

таълими қоидаҳои имло бештар аз 20 соат ҷудо шудааст.  

Албатта, пайдарпайии омӯзиши ҳарфҳо ва роҳҳои таълими онҳо ба 

маҳорату истеъдод ва таҷрибаи худи муаллифон вобаста аст ва ҳар кадом оид ба 

мавқеи худ далелҳои шахсӣ дошта метавонанд, аммо, ба андешаи мо, ҷудо 

кардани соатҳо ба таълими ҳарфҳо бештар ба сабабҳои объективӣ вобаста аст. 

Масалан, “Забони форсӣ” аслан барои хонандагони синфҳои 5 ва 6 тахассус 

дода шудааст ва дар ду соли таълим ҳудуди бештар аз 100 соати таълимиро дар 

бар мегирад. Мутаассифона, Барномаи таълими “Забони форсӣ” барои синфҳои 

5 ва 6 ва Нақшаи таълими солҳои 50-70-уми асри гузашта дар дастраси мо қарор 

надорад, то ки миқдори соатҳои таълимиро барои омӯзиши ин фан пурра 

муайян карда тавонем. 

 Дар факултети забонҳои Шарқ, ки аз ин китоб барои донишҷӯёни соли 

якуми шуъбаи форсӣ истифода мешуд, барои таълими фанни забони форсӣ 

бештар аз 300 соат дар як соли таҳсил ҷудо шуда буд.  

Тафовути таълими забони форсӣ дар факултети забонҳои Шарқ аз таълими 

алифбои ниёгон дар факултети филологияи тоҷики ДДТ, пеш аз ҳама, дар он 

буд, ки забони форсӣ ба сифати фанни ихтисосӣ омӯхта мешуд, дар сурате ки 

хат ва имлои матни классикии тоҷикӣ ба сифати фанни иловагӣ ба роҳ монда 

шуда буд. Бинобар ин дар таълими забони форсӣ дарсҳои бевоситаи аудиторӣ 
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бештар буда, дар таълими алифбои ниёгон барои филологҳо ба машғулиятҳои 

мустақилонаи донишҷӯён бештар такя мекарданд.  

Бо вуҷуди тафовутҳои мавҷуда, метавон гуфт, ки ин ду китоб ва ин ду 

махзани илм бо чанд муассисаи таълимие, ки дар онҳо забони форсӣ ба сифати 

забони хориҷӣ таълим дода мешуд, дар замони шуравӣ марказҳои асосии 

омӯзиши ин хат ва тайёр кардани мутахассисон, аз ҷумла омӯзгорон, дар ин 

соҳа буданд. Метавон гуфт, ки маҳз дар заминаи ҳамин ду китоб асосҳои 

методологии таълими алифбои ниёгон дар замони муосир ташаккул ёфтанд. 

Гузашта аз ин, муаллифони ин китобҳо дар ҳар нашри навбатии китоб ин ё он 

тағйироти методӣ илова мекарданд, ё методҳои мавҷудаи таълими фанро 

такмил медоданд. Барои намуна, дар нашрҳои солҳои охири китоби “Хат ва 

имлои матни классискии тоҷик” таълими ҳарфҳо аз рӯйи принсипи якшакла 

(ҳарфҳои мунфасила, “зо”, “то”), душакла (ҳарфҳои муттасила) ва чоршакла 

(“айн”, ғайн, ҳои ҳавваз”) ба роҳ монда шуд.  

Мавқеи фанни “Алифбо ва матни ниёгон” дар миёни фанҳои мактабӣ 

Фанни Алифбо ва матни ниёгон, ки таълими он аз соли таҳсили 2018/2019 

тибқи барномаи нави таълим дар синфи 7 оғоз гардида, дар синфи 8 идома 

меёбад, дар байни фанҳои дигари мактабӣ мавқеи хосса дорад. 

Аввалан, ин фан хосси фақат муассисаҳои таълимии Тоҷикистон ва он ҳам 

муассисаҳои таълимии тоҷикӣ буда, ба ин маъно дар ҳеҷ кишвари дигар 

таҷрибаи таълими он мушоҳида намешавад. Методҳои таълимие, ки дар 

кишварҳои ҳамсояи форсизабон (Эрону Афғонистон) истифода мешаванд, дар 

татбиқи таълими ин фан дар Тоҷикистон қобили қабул нестанд, зеро дар он 

кишварҳо таълими ин фан ҳамчун забони модарӣ аз соли аввали хониш (синфи 

якум) ва вобаста ба хусусиятҳои синнусолии кӯдакони 7-сола ба роҳ монда 

мешавад. Аз ҷониби дигар, дар меъёри талаффузи тоҷикӣ ва форсӣ тафовутҳои 

қобили назар ба мушоҳида мерасанд. Тафовути дигари хусусиятҳои таълими ин 
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фан дар он аст, ки он дар муқоиса бо алифбои имрӯзаи кириллӣ омӯзонида 

мешавад.  

Сониян, ин фанро дар гурӯҳи фанҳои филологӣ ва забонӣ дохил кунанд 

ҳам, дар таълими ин фан омӯзиши забони муайян дар назар дошта намешавад. 

Он омӯзиши навъи дигари алифборо дар назар дорад, ки зарурати онро табдили 

алифбо бар асари ҳодисаҳои сиёсии нимаи аввали қарни гузашта ва аз ҷониби 

дигар, ба истиқлолияти давлатӣ ноил гардидани Тоҷикистон дар ибтидои 

солҳои 90-ум ба миён овардааст [167, c.281].  

Ниҳоят, ин фан ба таври умум “Алифбои ниёгон” номгузорӣ шуда бошад 

ҳам, ҳадафи он натанҳо роҳ ёфтан ва пайдо кардани малакаҳо ба хонишу 

омӯзиши мероси гаронбаҳои беш аз ҳазорсолаи ниёгон аст, ки бо ин хат 

нигошта шудааст, балки рушди малакаҳои баргардон кардани матнҳо, аз ҷумла, 

матҳои забони муосир аз як навъи алифбо ба алифбои дигар, иншои матнҳо бо 

ин алифбо низ мебошад.  

Аз ин рӯ, татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими ин фан дар назди 

муаллифони китобҳои дарсӣ ва маводи методӣ, мутахассисон ва омӯзгорон 

вазифаҳои мушаххасро ба миён гузоштааст. Таҳлили салоҳиятҳои умумӣ 

(калидӣ), ки имрӯз аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пазируфта шудааст, аз мутахассисону муаллифони маводи таълимӣ таҳия 

намудани салоҳиятҳои фаннӣ ва пешниҳоди роҳу усулҳои самараноктари 

таълимро тақозо мекунад.  

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои таълими ин фан алоқамандии қавии ҷараён 

ва мақсади таълим бо фанҳои дигар, пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва адабиёти 

тоҷик аст. Ба назар гирифтани дониши заминавии хонандагон аз забони тоҷикӣ 

ва дар сурати зарурӣ тақвият додани он барои рушди салоҳиятҳои эҷодкорӣ ва 

худомӯзӣ мусоидат мекунад. Аз ҷониби дигар, дониши заминавии хонандагон 

аз фанни адабиёти тоҷик барои осонтар аз худ кардани нозукиҳо ва малакаҳои 

хониш ва навиштан кумаки амалӣ мерасонад, зеро алифбои арабиасоси тоҷикӣ 
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маҳз дар заминаи матнҳои адабиёти пурғановати тоҷик омӯзонида мешавад 

[167, c.282]. 

Масъалаи дигаре, ки таълими алифбо ва матни ниёгон пайгирӣ мекунад, 

ташаккул ва рушди малакаҳои кори мустақилона (хондан, навиштан, баргардон 

кардан, иншо кардан) аст. Миқдори соатҳои таълимӣ, ки дар ду соли таҳсил 136 

соатро ташкил медиҳад, дар муқоиса бо фанҳои забонии дигар (тоҷикӣ, русӣ, 

хориҷӣ) ба маротиб камтар буда, имкон намедиҳад, ки дар ҷараёни таълими он 

ҳамаи малакаҳо ва салоҳиятҳои хонандагон оид ба истифодаи ин алифбо дар 

ҳаёти ҳамарӯза ташаккул ва рушд дода шаванд. Аз ин рӯ, азхуд кардани ин фан 

барои хонандагон роҳнамое мешавад, ки онро дар ҷараёни фаъолияти 

беруназсинфӣ ва минбаъдаи худ мустақилона истифода бурда, қобилияту 

истеъдоди худро такмил диҳанд.  

Бо назардошти ин ҳама мулоҳизаҳо, масъалаи муҳимме, ки дар назди 

омӯзгорон ва муаллифони китобҳои дарсӣ меистад, ҳарчи  бештар шавқовар 

кардани ҷараёни дарс, рушди шавқу ҳавас ва меҳри хонандагон ба омӯзиши ин 

хат аст. 

Оид ба масъалаи гузариш ба алифбои ниёгон. Солҳои охир дар матбуоти 

ғайрирасмӣ, махсусан, дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муайян ва 

шахсони алоҳида масъалаи гузариш ба алифбои ниёгон ба миён гузошта 

мешавад. Таҳлили фикру андешаҳо дар ин масъала гувоҳи он аст, ки гурӯҳҳои 

муайян онро ба манфиатҳои ғаразнок истифода кардан мехоҳанд. Аз ҷумла, агар 

касе муҳим набудани ин  масъала ва ё омода набуданро ба он ба маърази 

муҳокима гузоранд, ҷонибдорони иваз кардани алифбо, ки аксаран дар хориҷ аз 

кишвар зиндагӣ мекунанд, ба лаҳни таҳқиромез онҳоро танқид намуда, ҳатто 

“душмани фарҳангу илму адаби тоҷик” ном мебаранд. Пай бурдан душвор нест, 

ки ин гуна гурӯҳҳо ва шахсони алоҳида бо шиорҳои сохтаи аз нав барқарор 

намудани ягонагии таъриху илму фарҳангу дини тоҷикон бо форсизабонони 

кишварҳои ҳамсоя мехоҳанд ба ҳисси ватандӯстиву забондӯстии мардуми тоҷик 
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латма занад ва таъсири манфӣ расонанд. Ба алифбои лотинӣ гузаштани 

кишварҳои ҳамсояро намуна оварда, имконпазир будани гузариш ба алифбои 

ниёгонро дар Тоҷикистон амри ногузир вонамуд мекунанд. Ҳатто, вақте ки 

Қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ ба тасвиб расид, зимни баррасии баъзе 

паҳлуҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ фикру андешаҳои ғаразноке ба миён 

гузошта шуданд, ки танҳо гузариш ба алифбои ниёгон моро аз ҳар гуна 

иштибоҳу ғалатнависиҳо метавонад раҳо созад. Онҳо табдили алифбои 

ҳазорсолаи моро ба алифбои кириллӣ ҳамчун монеаи асосии рушду густариши 

илму фарҳанги тоҷик ва дуршавӣ аз мероси гаронбаҳои гузашта муаррифӣ 

мекунанд.  

Дар чунин вазъият, ба андешаи мо, яке аз муҳимтарин вазифаҳои 

мутахассисони соҳа он аст, ки ҳақиқати ҳолро ба мардум равшан намоянд ва 

ҷиддияти ин масъаларо ба тарзи возеҳ шарҳ диҳанд.  

Ҳақиқат ин аст, ки имрӯз сиёсати оқилонаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи маориф ба он равона гардидааст, имкониятҳои рушди 

ҳамаҷонибаи насли наврас бо дарназардошти арзишҳои миллӣ ва ҷараёнҳои 

ҷаҳонишавӣ фароҳам гардад. Аз ҷумла, ба барномаи таълими муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ворид сохтани фанни Алифбо ва матни ниёгон низ аз 

ҷунин иқдомҳои нек маҳсуб мешавад. Таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон 

барои ҳар шаҳрванди тоҷик имкон медиҳад, ки бо роҳи азхуд кардани ин 

алифбо ва нозукиҳои он маҳорати хондану навиштан ва таҳқиқи осори 

гаронбаҳои гузаштагон ва ҳамзабононро дошта бошад, бо роҳи баргардон 

кардани осори адабӣ ва илмии муосири тоҷик ва нашри он бо алифбои ниёгон 

дастрасии ҳаводорони омӯзиши забон ва илму фарҳанги тоҷикро барои 

кишварҳои форсизабон таъмин намояд.  

Таърихи начандон дур (ивазшавии алифбои арабиасос аввал ба алифбои 

лотинӣ ва сипас ба алифбои кириллӣ, гузариши баъзе кишварҳои ҳамсоя ба 

алифбои лотинӣ) гувоҳи он аст, ки навъи алифбо худ аз худ монеаи пешрафт 
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буда наметавонад, балки маҳз гузариш аз як алифбо ба алифбои дигар 

мушкилоти зиёдеро ба бор меоварад. Аз ҷумла, аз ибтидои марҳилаи гузариш ба 

алифбои лотинӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон бештар аз 20 сол гузашта бошад ҳам, 

ҳанӯз ҷомеаи ин кишвари ҳамсоя пурра барои истифодаи алифбои нав омода 

нест. Аз ин ҷост, ки то имрӯз нашрияҳо ва китобҳо ҳамзамон бо алифбои нави 

лотинӣ бо алифбои кириллӣ низ ба табъ мерасанд. Мушоҳидаҳо нишон 

медиҳад, ки гузариш ба алифбои лотинӣ масъалаи дигареро низ ба бор 

овардааст, ки он дур шудан аз ганҷинаи бебаҳои адабиву илмии дар қарни 

бистум бадастомада аст.  

Гузариш ба алифбои дигар, аз ҷумла ба алифбои ниёгон, кори саҳл нест. Он 

дар баробари манбаъҳои зиёди молиявӣ (таҳия ва нашри ҳамаи адабиёти 

таълимӣ бо хатти ниёгон аз ҳамаи фанҳо) омода будани ҷомеа, махсусан, тайёр 

кардани кадрҳои нави педагогиро ба миён мегузорад, ки дар шароити имрӯза 

чунин имконият ба тарзи воқеъбинона вуҷуд надорад. 

Ҳамон тавре ки зикр кардем, барои азхуд кардани илму дониш навъи 

алифбо нақш намебозад, илму донишро бо ҳар забону бо ҳар алифбои дилхоҳ ба 

даст овардан мумкин аст, ки дар навбати худ заминаи рушди ҳар кишвар аст. 

Бинобар ин дар чунин шароит ягона роҳи ҳалли ин масъала баланд бардоштани 

сифати таълими алифбои ниёгон ва баланд бардоштани шавқу ҳаваси 

хонандагон ба омӯзиши он аст. Барои ин Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тамоми шароитро муҳайё сохтааст. Тасаввур кунед, ки ҳар сол дар наздик 70 

ҳазор хонаводаи тоҷик китоби дарсии Алифбо ва матни ниёгон барои синфи 7, 

ки омӯзиши ҳарфу овозҳо ва малакаҳои хондану навиштанро дар бар мегирад, 

дастрас аст. Бо истифода аз ин китоб, натанҳо худи хонандаи синфи 7, балки 

аҳли хонавода (махсусан, калонсолон) низ имконияти омӯзиши ин алифборо 

доранд. Ба ин тартиб, дар сурати дуруст ба роҳ мондани таълим ва бедор 

кардани шавқу ҳаваси мардум ба ин хатти ниёгон, ин масъаларо пурра ҳал 

кардан мумкин аст. Вале, ҳамон тавре ки мушоҳидаҳо ва омӯзиши мо нишон 
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доданд, имрӯз худи омӯзгорони ин фан аксаран саводи кофӣ надоранд, аз роҳу 

усулҳои инноватсионии таълим истифода бурда наметавонанд. Аз ҷониби 

дигар, на ҳамаи хонандагон ба омӯзиши ин фан шавқу ҳаваси кофӣ доранд. Дар 

чунин як вазъияти душвор, бо назардошти имкониятҳои гаронбаҳои молиявӣ ва 

кадрӣ дар шароити кунунӣ ба миён гузоштани масъалаи гузариш ба алифбои 

ниёгон на танҳо аз ҷиҳати илмӣ, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ маъно надорад. 

Аз ин рӯ, ба ин масъала оҳанги сиёсӣ бахшидан ҳаргиз қобили қабул нест. Инро 

бояд ҳама, аз ҷумла, онҳое, ки аз ноогоҳии шахсӣ ва ё бо ҳидояти хоҷагони 

хориҷӣ оид ба ин масъала ҷор зада, худро “ғамхори забон ва илму фарҳанг” 

муаррифӣ кардан мехоҳанд, дарк кунанд. Дар акси ҳол, чунин шиорҳои дар 

назари аввал хайрхоҳона ҷомеаи шаҳрвандиро метавонад ба ҷудоиандозӣ барад 

ва оқибатҳои ногуворе ба бор орад.  

Маҳз ба ҳамин хотир мутахассисон ва, махсусан, омӯзгорони ин соҳа, 

ҳамчунин масъулони сохторҳои идораи маориф дар маҳалҳо барои ташаккули 

тафаккури солими ҷомеа дар мавриди истифодаи дурусти алифбои ниёгон ба 

хотири ҳифзи арзишҳои миллӣ ва роҳ надодан ба суиистифодаи ин масъала аз 

ҷониби шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои ҷудоихоҳи ҷомеа бояд саъю кӯшиш ба 

харҷ диҳанд.   

1.2. Таҳлили стандарту барномаҳои таълими алифбои ниёгон, зарурати 

таҷдиди назар ва ворид намудани тағйирот ба онҳо дар даврони 

истиқлолият  

Охири солҳои ҳаштодум ва аввали солҳои навадуми асри гузашта дар 

партави сиёсати бозсозиву ошкорбаёнӣ дар Тоҷикистон, мисли дигар 

кишварҳои собиқ шуравӣ, дигаргуниҳои амиқи сиёсӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд 

омаданд. Ҳамзамон бо талошҳо барои баланд бардоштани мақоми забони 

тоҷикӣ, эҳё кардани арзишҳои миллӣ, болоравии худогоҳиву хештаншиносии 

мардум, ҳифз ва рушди забони шевову равони миллӣ, таҷдиди назар ба алифбо 
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ва дигар иқдомоти илмиву фарҳангӣ таваҷҷуҳи мардум ба омӯзиши алифбои 

ниёгон низ хеле боло рафт.  

Дар ин давра қадамҳои аввалин барои омӯзиши алифбои ниёгон 

ғайрирасмӣ буданд: қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ марказҳои 

хусусии омӯзиши ин хат ифтитоҳ ёфтанд, таълими он тавассути телевизиони 

тоҷик ва нашрияи “Адабиёт ва санъат” низ ба роҳ монда шуд, китобу 

китобчаҳои гуногун бо номи умумии “Худомӯзи алифбои ниёгон” ба табъ 

расиданд [19; 42].  

Дар сатҳи расмии давлатӣ низ ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир гардид. Маҳз 

дар ҳамин солҳо омӯзиши алифбои ниёгон ба барномаи таълими муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ворид гардид. Аввалин китобҳои дарсии омӯзиши хатти 

ниёгон расман аз ҷониби Вазорати маорифи ҶТ таҳия ва нашр гардиданд.  

Дар ибтидо барои таълими хатти ниёгон дар муассисаҳои таълимӣ соатҳои 

зиёд ҷудо шуда буд. Аз ҷумла, тибқи Барномаи омӯзиши алифбои ниёгон ва 

матн (1994), ки аз ҷониби мутахассисони Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогӣ (ҳоло 

– Пажӯҳишгоҳи рушди маориф) таҳия гардида буд, таълими ин фан дар 

синфҳои 3-9 дар назар дошта шуда буд. Омӯзиши ин фан ба ду марҳила ҷудо 

гардида, ҳар яке аз онҳо мақсаду вазифаҳои худро доштанд. Марҳилаи якум 

синфҳои 3 ва 4-ро дар бар гирифта, он ба омӯзиши ҳарфу овозҳо ва хондану 

навиштани калимаҳои ҷудогона ва ҷумлаҳои сода равона шудааст. Дар навбати 

худ, марҳилаи якуми омӯзиш ба се давра ҷудо шуда буд:  

1) давраи омодагӣ; 

2) давраи асосӣ ё омӯзиши ҳарфу овозҳо; 

3) давраи баъдиалифбо ё хониши матнҳо.  

Дар синфи 3 барои давраи омодагӣ 5 соат, давраи асосӣ 63 соат, дар синфи 

4 барои давраи асосӣ 27 соат ва барои давраи баъдиалифбо (хониш) 41 соат 

ҷудо гардидааст. Ҳамин тариқ, дар синфҳои 3 ва 4 алифбои ниёгон дар ҳудуди 
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68 соат дар як сол таълим дода мешуд. Пешниҳоди барномавии таълими 

алифбои ниёгон дар он давра низ ҷолиб аст. Аз ҷумла, лаҳзаҳои дарс ё худ 

“Кори муаллим” тибқи Барнома чунин тавсиф ёфтааст: 1. Суҳбат, 2. Ҷудо 

намудани овози нав аз аввал, мобайн ва охири калима ва ёд додани талаффузи 

он; 3. Нишон додани аломати овоз, яъне ҳарф; 4. Нишон додани ҳарф дар тахтаи 

синф; 5. Машқи ҳарф аз тарафи талабаҳо; 6. Нишон додани тарзи пайвастшавии 

ҳарф; 7. Машқ; 8. Нишон додан навишти ҳарф дар калимаҳо; 9. Машқ; 10. 

Нишон додан ва машқи навиштани калимаҳо дар ҷумлаҳо [1, c.5-6]. 

Тибқи Барнома барои омӯзиши ҳарфу овозҳо як ё дусоатӣ ҷудо шудааст. Аз 

ҷумла, барои ҳарфҳои “бе”, “нун”, “дол”, “ре” ва ғайра яксоатӣ, барои ҳарфҳои 

“мим”, “син”, “те”, “коф” ва ғайра дусоатӣ ҷудо гардидааст. Ҳарфҳои 

бисёрвазифа (вов, алиф, йо) дар тӯли якчанд соат вобаста ба вазифаҳои 

мушаххаси онҳо таълим дода мешаванд. Гузашта аз ин, вазифаҳои ҳарфҳои 

бисёрвазифа на пай дар пай, балки дар марҳилаҳои гуногун омӯхта мешаванд. 

Масалан, вазифаҳои гуногуни ҳарфи “йо” дар дарсҳои 19-20, 33-34 ва 46-47 

пешниҳод шудаанд. Тартиби омӯзиши ҳарфҳо тибқи Барнома дар синфи сеюм 

чунин аст: алиф, бе, нун, дол, ре, алиф, мим, син, те, вов, йо, зе, коф, вов, пе, вов, 

йо, ҳои ҳавваз, шин, фе, хе, қоф, че, йо, гоф, ҷим, ҳои ҳавваз, лом. Ҳарфҳои 

дигар, аз ҷумла, ҳарфҳои хосcи арабӣ дар синфи чорум таълим дода мешуданд. 

Дар синфи чорум, дар баробари омӯзиши ҳарфҳои боқимондаи алифбои ниёгон 

инчунин муҳимтарин қоидаҳои имло низ дар Барнома ҷой дода шудаанд.  

Лозим ба ёдоварист, ки таълими алифбои ниёгон дар шароити бисёр 

мураккаби сиёсиву иқтисодии солҳои навадуми асри гузашта сурат мегирифт. 

Дар баробари мушкилоти иқтисодӣ мавҷуд набудани кадрҳои баландихтисос, ки 

таълими ин фанро ба уҳда гиранд, аз муҳимтарин омилҳои монеъшаванда дар 

роҳи расидан ба ҳадафҳои таълими ин хат буд. Бо назардошти шароити воқеӣ, 

мураттибони Барнома кӯшиш ба харҷ дода буданд, ки кори омӯзгорро осонтар 

созанд. Маҳз ба ҳамин хотир онҳо тарзу усулҳои гуногуни ташкили дарсро низ 
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дар барнома нишон дода буданд. Аз ҷумла, дар Барномаи мазкур се нусхаи 

ташкили дарс пешниҳод шудааст (айнан):  

1. Хониши муаллим; саволу ҷавоб бо муҳокимаи матн; хониши бачаҳо ва 

саволу ҷавоб; навиштани ҷумлаҳои ҷудогона, имло ва муҳокима; 

рӯнавис; имло ва шарҳдиҳӣ.  

2. Рӯнавис ва имло; муҳокима; хониш ва саволу ҷавоб; хониши шогирдон 

ва муҳокима; имло ва шарҳдиҳӣ. 

3. Хониши шогирдон ва муҳокима; рӯнавис ва имло; хониши муаллим ва 

саволу ҷавоб; имло ва муҳокима; хониши хонандгон ва риояи қоидаҳои 

талаффуз [1, c.12-13].  

Тибқи Барнома дар синфҳои 5-7 барои таълими алифбои ниёгон 68-соатӣ 

ва барои синфҳои 8-9 34-соатӣ ҷудо шуда буд. Мавзуъҳои таълим дар синфҳои 

5-9 ба тарзи умумӣ зикр гардида, муҳтавои асосии онро кор  бо матн (хониш, 

бозгӯ, омӯзиши луғат, навиштан, такрор ва таҳкими қоидаҳои имло ва ғ.) 

ташкил додааст.  

Дар охири Барнома таваҷҷуҳи омӯзгорони фанни Алифбои ниёгон ба се 

нуктаи ҷолиб ҷалб гардидааст: 1) ба назар гирифтани хусусиятҳои калимаҳои 

арабӣ дар ҷараёни омӯзиш; 2) ба роҳ мондани таълим бо усули муқоиса бо 

алифбои кириллӣ; 3) таваҷҷуҳи хосса ба тарзи талаффузи тоҷикӣ (на форсӣ), 

маслан, “падар”, на “педар”, “як”, на “йек” ва ғ.  

Таҳлили Барномаи омӯзиши алифбои ниёгон ва муқоисаи он бо 

барномаҳои омӯзиши “Хат ва имлои матни классикии тоҷик” ва “Забони форсӣ” 

чанд саволро ба миён мегузорад: 1. Як ё ду соат ҷудо кардани соати таълимӣ 

барои омӯзиши ин ё он ҳарфи алоҳида ба чӣ асос ёфтааст? Масалан, чаро барои 

таълими ҳарфи “фе” як соат, вале барои таълими ҳарфи “қоф”, ки ба он шабоҳат 

дорад, 2 соат ҷудо шудааст? 2.Чаро ҳарфҳои ҳамшакл на паҳлуи ҳам, балки ҷудо 



36 
 

аз ҳам таълим дода мешаванд?  3. Умуман, принсипи ҷобаҷогузории ҳарфҳо 

барои омӯзиш ба чӣ асос ёфтааст?  

Аввалин китоби расмие, ки барои толибилмони муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ, барои синфҳои 3-4 таълиф гардид, китобе бо номи “Алифбо” (الفبا) буд, 

ки аз ҷониби Муҳаммадуллоҳ Лутф (Лутфуллоев), Салоҳуддин Амонӣ дар 

ҳамкорӣ бо мутахассисони эронӣ Абдураҳмон Собирпур, Муҳаммад Муқаддас, 

Маҳдӣ Навканда ва Ҳуҷҷатуллоҳ Валадбегӣ соли 1992 дар Душанбе ба табъ 

расидааст [59]. Муҳтавои китоб ва мавзуъҳои мавриди омӯзиш бо Барномаи 

фавқуззикр пурра мутобиқат мекунад. Вале таҳлили матнҳои китоби номбурда 

нишон медиҳад, ки бо вуҷуди таъкиди Барнома ба талаффузи тоҷикӣ дар китоб 

баъзе калимаҳо бо талаффузи форсии Эрон оварда шудаанд:    پِدر (педар, 34 ва 

саҳифаҳои дигар), دَفتَِرشان (дафтарешон, 38),  ِدَرخت (дерахт, 52). Ҳамчунин 

калима-истилоҳоти форсии Эрон, аз ҷумла, дабистон (мактаби ибтидоӣ, 34), 

донишомӯз (хонанда, 50) ва ғайра истеъмол шудаанд. Баъзе ҷумлаҳо сирф 

форсӣ мебошанд: Парӣ нон бо панир дӯст дорад (30), Ӯ дар саҳни ҳавилии худ 

ҳар қисм таркорӣ мекунад (66) ва ғайра. Бо вуҷуди он ки китоб барои 

хонандагони синфҳои сеюму чорум пешниҳод шудааст, дар чанд ҷо сухан аз 

хонандагони синфи якум меравад [169, c.99].  

Соли 1994 китоби дигар бо номи “Шамъ” (شمع) барои синфҳои 5-6 ба табъ 

расид, ки муаллифони он Муҳаммадуллоҳ Лутф (Лутфуллоев), Масҳур Ҷамол 

дар ҳамкорӣ бо мутахассисони эронӣ Абдурраҳмон Саффорпур ва Муҳаммад 

Муқаддас буданд [58]. Ин китоб низ, мисли китоби “Алифбо”, бо ишораи 

“Ҳадяи миллати Эрон ба навомӯзони азизи Тоҷикистон” нашр гардидааст. 

Китоб ба соатҳои таълимӣ (дарси 1, 2, 3...) ҷудо нашуда, ҳар дарс дар шакли 

матн (шеър ё ҳикоят) ва кор бо он (хондан, омӯзиши луғат, таҳлил) таҳия 

гардидааст. Дар синфи панҷ 33 ва дар синфи шаш 32 мавзуъ пешниҳод шудаанд. 

Агар ба назар гирем, ки тибқи барнома барои ин синфҳо 68-соатӣ ҷудо шудааст, 
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метавон гуфт, ки ҳар як мавзуи пешниҳодшуда дар ду соат таълим дода мешуд. 

Муҳтавои матнҳои китоб хеле ҷолиб буда, он аз ҳикояту шеърҳои намояндагони 

адабиёти классикӣ ва муосири форсу тоҷик иборат аст. Баъдтар, соли 2004 

китоби дарсӣ барои синфи 7 аз ҷониби мутахассиси тоҷик, шодравон Муҳаммад 

Ансор таҳия ва нашр гардид [20]. Он низ, мисли китоби дарсии синфҳои 5 ва 6 

аз маҷмуи матнҳои адибони гуногун иборат аст. Аз ҷумла, дар китоб матнҳои 

гуногуни насрӣ ва назмӣ аз эҷодиёти А. Рӯдакӣ, А. Фирдавсӣ, У. Кайковус, С. 

Айнӣ, М. Турсунзода, М. Қаноат, Л. Шералӣ оварда шудаанд. Тарзи пешниҳоди 

мавод чунин аст: пас аз ҳар матн луғат оварда мешавад, ки дар он чанд калимаи 

мушкилфаҳми матни додашуда шарҳу тавзеҳ ёфтааст. Сипас, таҳти унвони 

“Нависед” чанд ҷумла аз матн оварда шуда, таҳти унвони “Фаромӯш накунед” 

баъзе қоидаҳои имло шарҳ дода шудаанд. Дар ин китоби дарсӣ матнҳо ва 

маводи таълимӣ ба соатҳои таълимӣ тақсим нашудаанд, аз ин рӯ муайян 

кардани он ки чанд соати таълимӣ дар назар дошта шудааст, аз имкон берун аст. 

Дар охири китоб таҳти унвони “Қавоиди асосии ба хатти ниёгон 

баргардонидани калимоти байналмилалӣ ва номҳои хориҷӣ” чанд қоида 

пешниҳод шудааст, ки дар заминаи усули таълими забони форсӣ дар Эрон таҳия 

гардидааст. Аз ҷумла, қайд мешавад, ки ҳар ҷо агар садоноки “а” бошад, он бо 

“о” иваз мешавад: Канада – Конодо (کانادا), асфалт – осфолт (آسفالت). Ҳамчунин 

пешниҳод шудааст, ки Лондон ба шакли Ландан (لندن), биология ба шакли 

биюлужӣ (بیولوژی) ва ғайра навишта шавад. Табиист, ки ин тарзи навишт барои 

муҳити тоҷикзабон қобили қабул буда наметавонад.  

Аммо барои синфҳои 8-9 китоби дарсии махсус ба табъ нарасид.  

Китобҳои дарсии номбурда расмӣ буда, аз ҷониби Вазорати маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр тавсия шуда буданд. Дар баробари ин, соли 1990 

китобе бо номи “Алифбои забони форсии тоҷикӣ” бо қалами У. Сулаймонӣ ба 

табъ расид [70]. Бо вуҷуди он ки дар саҳифаи 2 ишора шудааст, ки “Вазорати 
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маорифи Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон (?) тасвиб кардааст”, ба назар 

мерасад, ки ин ибтикори шахсии муаллиф буда, китоб расман мавриди 

истифода қарор нагирифтааст. Аввалан, унвони китоб, чи дар муқова (Алифбои 

забони форсии тоҷикӣ) ва чи дар саҳифаи 2 (Забони форсӣ (тоҷикӣ). Китоби 

аввал) ба нақша ва барномаҳои таълим мувофиқат намекунад. Сониян, дар 

саҳифаи 4 муроҷиате ба муаллимон аз ҷониби ниҳоде бо номи “Дафтари 

таҳқиқоту барномарезӣ ва таълифи кутуби дарсӣ” оварда шудааст, ки чунин 

бахш, шуъба ва ё муассиса аслан вуҷуд надошт. Китоб ба китоби алифбое 

шабоҳат дорад, ки барои хонандагони синфи якуми кишварҳои хатти 

расмиашон форсӣ (арабиасос) таълиф шуда бошад, зеро ягон ишорае бо 

алифбои кириллӣ дар мавриди тарзи навишту вазифаҳои ҳарф ва қоидаҳои имло 

ҷой дода нашудаанд.  

 Бояд қайд кард, ки ҷорӣ шудани таълими алифбои ниёгон барои 

муассисаҳои таълимии Тоҷикистон бори аввал ба миён гузошта шуда буд ва 

таҳияи барномаву маводи омӯзишӣ низ таҷрибаҳои аввалин дар ин самт ба 

ҳисоб мерафтанд. Гузашта аз ин, ҷараёни татбиқи омӯзиши алифбои ниёгон дар 

шароите сурат мегирифт, ки кишварро ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ ба доми 

худ кашида, иқтисодиёти ҷумҳурӣ коҳиш ёфта, вобаста ба он имконияти 

молиявии таъмини татбиқи чунин барномаҳо хеле маҳдуд гардида буд. Маҳз ба 

ҳамин хотир бояд иқрор шуд, ки иқдоми мураттибони Барнома ва муаллифони 

китобҳои дарсии аввалин барои муассисаҳои таълимӣ қобили дастгирист. Дар 

ин ҷода саҳми бевоситаи устод Лутфуллоев Муҳаммадуллоро қайд кардан 

бамаврид аст. Таҷрибаи кофӣ дар таҳияи китобҳои дарсии “Алифбо” ва “Забони 

модарӣ” барои синфҳои ибтидоӣ, таҳқиқу пажӯҳиш дар самти методикаи 

таълими забон дар синфҳои ибтидоӣ, таҷрибаи кор дар Афғонистон ва ниҳоят 

дониши амиқи педагогӣ ба устод М. Лутфуллозода (Лутфуллоев) имкон дод, ки 

дар саргаҳи татбиқи таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои таълимӣ қарор 

гиранд ва ин рисолати худро ба наҳви аҳсан анҷом диҳанд.  
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Дар баробари таълими расмии алифбои ниёгон дар муассисаҳои таълимии 

умумӣ охири солҳои ҳаштодум-ибтидои солҳои навадуми асри гузашта бо 

назардошти эҳтиёҷот ва шавқу ҳаваси беандозаи мардум, омӯзиши хатти ниёгон 

дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба таври ҳатмӣ (факултету шуъбаҳои 

филология ва шарқшиносӣ) ва факултативӣ (ихтисосҳои ғайрифилологӣ) ба роҳ 

монда шуд. Ҳамзамон бо ин китобу дастурҳои дигаре низ оид ба омӯзиши ин 

хат таҳия гардида ба табъ расиданд. Яке аз чунин дастурҳо китоби “Таълими 

хат, имло ва матни классикии тоҷик” аст, ки ба қалами У. Каримов тааллуқ 

дорад ва соли 1993 ба табъ расидааст [49]. Барои омӯзиши ҳарфҳо,  муҳимтарин 

қоидаҳои имло ва баъзе ҷанбаҳои дигари алифбои ниёгон (аз ҷумла, 

солшумориҳои ҳиҷрии шамсӣ ва қамарӣ, ҳисоби мӯлҷар ва ғ.) 45 соати таълимӣ 

ҷудо шуда, дар қисмати иловаҳо барои хониши мустақилона дар ҳудуди 70 

саҳифа оварда шудаанд. Ба намунаи матнҳои классикӣ барои хониш ҳадисҳои 

Паёмбари ислом, ҳикоёти “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ, ҳикоёти Убайди 

Зоконӣ ва ҳикоёти “Баҳористон”-и Абдурраҳмони Ҷомӣ интихоб гардидаанд. 

Бояд қайд кард, ки бар хилофи дастурҳои пешина (Қосимова M., Каримов Ҳ.) 

дар ин китоб зимни таълими ҳарфҳо ба якшакла (ҳарфҳои мунфасила, “то” ва 

“зо”),  душакла (ҳарфҳои муттасила) ва чоршакла (ҳарфҳои “айн”, “ғайн” ва 

“ҳои ҳавваз”) будани ҳарфҳо ишора шудааст, аммо дар ҳама ҳолат мисли 

дастурҳои пешина чор ҳолати навишти ҳарфҳо (дар алоҳидагӣ, дар аввали 

калима, дар мобайни калима, дар охири калима) дар ҷадвалҳои алоҳида оварда 

мешавад. Дар китоби номбурда гоҳе барои таълими як ҳарф ва гоҳе барои 

таълими ду ҳарф як соати таълимӣ ҷудо шудааст. 

Китоби дигаре, ки дар ин самт ба нашр расидааст, “Алифбо ва имлои осори 

ниёгон” ном дошта, ба қалами устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҳалимов 

Саид тааллуқ дорад [75]. Аз лиҳози сохт китоб аз се қисм иборат аст. Дар қисми 

якум ҳарфҳо ва қоидаҳои имлои алифбои ниёгон таълим дода мешаванд. Дар 

қисми дуюм, ки ба такрори имлои калимаҳо бахшида шудааст, доир ба ҳарфҳои 
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ҷудогона ва муҳимтарин қоидаҳои имло тавассути хондани матнҳо аз осори 

классикӣ, мақолу зарбулмасалҳо ва машқҳо барои навиштан маълумоти бештар 

дода мешавад. Дар қисми сеюм, дар ҳудуди қариб 70 саҳифа, аз осори манзум ва 

мансури адибони гузашта матнҳо барои хониши мустақилона ҷой дода 

шудаанд.  

Ин китоб аз китобҳои дигар (Қосимова М, Каримов У.) бо баъзе 

хусусиятҳои худ фарқ мекунад. Аввалан, барои таълими алифбо аз хатти насх 

(чопи компютерӣ) истифода шудааст. Сониян, барои омӯзиши ҳарфҳои алифбо 

дар маҷмуъ 30 соати таълимӣ дода шуда, барои омӯзиши қоидаҳои имло ва 

тарзи навишти калимаҳои содаву мураккаб боз 12 соати таълимӣ ҷудо шудааст. 

Хусусияти дигари ин китоб дар он аст, ки барои имлои ҳарфҳои ҷудогона панду 

амсол, зарбулмасалу мақолҳо фаровон истифода гардидаанд. Ниҳоят, матнҳо 

барои хониши мустақилона аз осори муаллифони гуногун оварда шудаанд. Дар 

охири китоб луғат (Вожаҳо) ҷой дода шудааст ва дар шарҳи калимаҳо танҳо аз 

алифбои ниёгон истифода шудааст.  

Тартиби омӯзиши ҳарфҳо дар китоб аз дастурҳои қаблӣ тафовути ҷиддӣ 

надорад. Аз ҷумла, дар дарси якум тарзи навишти ҳамаи ҳарфҳои мунфасила 

омӯхта шуда, дар ду дарси оянда барои таҳкими донишҳо аз ин ҳарфҳо машқҳои 

амалӣ ҷой дода шудаанд. Омӯзиши ҳарфҳои муттасила аз дарси чорум оғоз 

меёбад ва аз рӯйи монандии шаклҳои ҳарфҳо дар як дарс як ё ду ҳарф омӯхта 

мешавад. Масалан, барои омӯзиши ҳарфҳои “бе”, “пе”, “те”, “се” ду соати 

таълимӣ, барои ҳарфҳои “йо”, “ҳои ҳавваз” як соати таълимӣ ҷудо шудааст. 

Бояд қайд кард, ки унвони мавзуъҳо (дарсҳо) на ҳамеша ишора шудаанд. 

Масалан, дарси панҷум “Ҳарфҳои “бе”, “пе”, “те”, “се” ном дорад, вале дарси 

шашум бе унвон оварда шуда, дар он имло ва ифоаи овозии ҳарфҳои “те” ва 

“се” шарҳ дода мешаванд. Ҳамин тариқ, дарси даҳум “Ҳарфҳои “син” ва “шин” 

номгузорӣ шуда, дар дарси ёздаҳум бе ишораи мавзуъ ҳарфи “шин” омӯхта 

мешавад.  
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Қоидаҳои имло дар ҷараёни омӯзиши ҳарфҳо алоҳида шарҳ дода 

нашудаанд, вале пас аз хатми омӯзиши ҳарфҳо дар дарсҳои алоҳида шарҳу 

тавзеҳ ёфтаанд (ҳаракатҳо, ташдид, танвин, аломати ҳамза, бандаки изофӣ ва 

ғайра). Дарси охирин (42-юм) ба имлои шумораҳо бахшида шудааст, вале пас аз 

он имлои ҷонишинҳо, имлои баъзе шаклҳои грамматикии феълҳо, имлои 

пешоянду пасояндҳо, имлои пайаандакҳо, таърихҳо, солшумориҳо, ҳисоби 

абҷад ва моддаи таърих таҳти унвонҳои ҷудогона, вале бе ишораи дарс оварда 

шудаанд.  

Чунин тарзи пешниҳоди маводи таълимӣ имкон намедиҳад, ки миқдори 

умумии соатҳои таълимӣ барои омӯзиши ин китоб муайян гардад. Дар 

муқаддимаи китоб низ доир ба ин масъала маълумот дода нашудааст. Барои 

кадом муассисаҳои таълимӣ тавсия шудани китоб низ мушаххас нест. Аз ин ҷо 

метавон ба хулосае омад, ки он ҳам барои факултетҳои филологии донишгоҳу 

донишкадаҳо ва ҳам барои худомӯзон пешниҳод шудааст.  

Бояд ёдовар шуд, ки дар ин китоб низ ҳамаи ҳарфҳо аз рӯйи принсипи 

чоршаклии навишт (дар алоҳидагӣ, дар аввал, дар мобайн ва дар охир) 

пешниҳод шудаанд.  

Ин китобҳо, ҳамон тавре ки қайд кардем, бештар барои муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва худомӯзон равона гардида буданд, аз онҳо расман дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ истифода намешуд.    

Бо вуҷуди ворид кардани таълими алифбои ниёгон дар синфҳои 3-9-и 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, натиҷаҳои таълими ин фан қонеъкунанда 

набуданд. Тавре ки таҳлилҳо ва суҳбатҳо бо омӯзгорони собиқадори ин фан 

нишон медиҳанд, сабабҳои асосии ба натиҷаҳои дилхоҳ нарасидан дар омӯзиши 

алифбои ниёгон дар тӯли солҳои навадуми қарни гузашта ва ибтидои солҳои 

2000-ум аз инҳо иборат буданд:  

1. Кофӣ набудани шумораи омӯзгорони ин фан. Дар замони Шуравӣ танҳо 

хатмкунандагони факултети шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 
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(ҳоло – факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) 

ва факултетҳои филологияи тоҷики ДДТ ва баъзе дигар донишгоҳҳо 

мутахассисони асосии таълими ин хат маҳсуб мешуданд. Дар дипломҳои 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тахассуси “омӯзгори алифбо ва матни 

ниёгон” вуҷуд надошт. Гузашта аз ин, дар ибтидои солҳои навадум аксари 

омӯзгорони касбӣ, аз ҷумла, донандагони алифбои ниёгон бо сабабҳои маълум 

тарки касби омӯзгорӣ карданд. Ба таълими ин фан аксаран омӯзгорони фанни 

забон ва адабиёти тоҷик ҷалб мешуданд, ки сатҳи дониши аксари онҳо низ аз ин 

фан кофӣ набуд.  

2. Мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва маводи иловагии таълим. Таълими 

ин фан дар синфҳои 3-9 ба роҳ монда шуда бошад ҳам, китобҳои дарсӣ фақат 

барои синфҳои 3 ва 4 бо номи “Алифбо” ва 5-у 6 бо номи “Шамъ” солҳои 

навадуми қарни гузашта ба табъ расида буданд. Китоби якум омӯзиши ҳарфҳо 

ва баъзе қоидаҳои имлоро дар бар мегирифт ва китоби дуюм асосан ба хониш 

бахшида шуда, аз маҷмуи матнҳои гуногуни манзуму мансур ва кор бо онҳо 

иборат буд. Китоби дарсӣ барои синфи 7 танҳо соли 2004 интишор ёфт. Дар 

барномаи таълим ҳам мавзуъҳои дарс дар синфҳои се ва чор мушаххастар 

шарҳу тавзеҳ ёфта, барои синфҳои 5-9 барномаи мукаммали таълими ин фан 

таҳия нагардида буд.  

3. Номукаммалӣ ва номуназзамии ҷараёни таълим. Нокифоятии 

омӯзгорони касбӣ ва мавҷуд набудани дастурҳои таълимӣ барои синфҳои 5-9 ба 

он оварда расонд, ки дарсҳои ин фан номукаммал ва номуназзам ҷараён 

мегирифт. Қариб ҳамаи дарсҳо дар синфҳои номбурда аз хониши матн ва 

таҳлили он, омӯзиши луғат ва машқи имло (навиштан) иборат буд. Омӯзгорон 

худашон барои дарсҳо матн интихоб мекарданд ва мустақилона таълими фанро 

ба роҳ мемонданд. Чунин тарзи муносибат ягонагии мазмуну ҳадафҳои 

омӯзишро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ таъмин намекард.  
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4. Сифати пасти таълим ва омӯзиш. Дар баробари омилҳое, ки шарҳашон 

дар боло рафт, омили дигаре низ вуҷуд дошт, ки монеи баланд бардоштани 

сифати таълими ин фан ва сатҳи азхудкунии хонандагон мегардид. Азбаски 

таълими ин фан дар таърихи навини Тоҷикистон бори аввал сурат мегирифт, 

таҷрибаи амалии омӯзиши самараноки алифбои ниёгон вуҷуд надошт, методҳои 

таълими он таҳия нагардида буд. Омӯзгорон ва мутахассисони ин соҳа 

имконияти истифодаи таҷрибаи кишварҳои дигарро низ надоштанд, зеро 

таълими ин фан хусусияти хоси низоми таҳсилоти Тоҷикистон буд.  

5. Вазъи мушкили иқтисодиву сиёсӣ, ҷанги шаҳрвандӣ ва оқибатҳои он 

имкон намедод, ки аз ҷониби мақомоти дахлдори идораи маориф чорабиниҳои 

зарурӣ ба роҳ монда шаванд, китобу дастурҳои таълимӣ таҳия ва нашр гарданд. 

Такяи асосӣ дар таълими фан ба худи омӯзгор ва шавқу ҳаваси хонанда вогузор 

гардида буд.  

Ҳамаи ин таҷдиди назарро ба таълими фанни алифбо ва матни ниёгон 

тақозо мекард. Аз ин рӯ, аз соли таҳсили 2005/2006 дар нақшаи таълими 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тағйирот ворид гардида, аз ҷумла, таълими ин 

фан дар синфҳои 4-7 ба андозаи ҳафтае як соат ба роҳ монда шуд. Дар маҷмуъ, 

тибқи нақшаи нави таълим миқдори соатҳои таълимӣ дар як сол 34 соат ва дар 

чор соли таҳсил 136 соатро ташкил дод. Ҳамзамон бо ворид кардани тағйирот 

дар таълими фан аз ҷониби Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳия 

ва нашри барномаву китобҳои дарсӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир гардид. Дар назди 

Вазорати маорифи ҶТ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд, ки вазифаи он таҳияи 

барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии нав буд. Тибқи нақшаи таълим ин фан 

расман “Алифбои ниёгон ва матн” номида шуд.  

Дар натиҷа, соли 2006 китобҳои дарсии “Алифбои ниёгон ва матн. 

Алифбо”, синфи 4, муаллифон – Кабиров Ш. ва Байзоев А. [47], “Алифбои 

ниёгон ва матн. Қоидаҳои имло”, синфи 5, муаллифон – Байзоев А. ва Кабиров 

Ш. [34], “Алифбои ниёгон ва матн. Маҷмӯи матнҳо. Синфи 6, муаллиф – Сафар 
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Умар [69] таҳия ва нашр гардиданд. Ҳамчунин тасмим гирифта шуд, ки барои 

синфи 7 аз китоби Муҳаммад Ансор, чопи соли 2004 [20] истифода шавад. Ин 

тасмим як мушкилоти дигарро ба бор овард: матнҳо ва усули таълими китоби 

дарсии синфи 6 [69], ки гоҳе матнҳои сирф форсӣ низ оварда шуда буданд, аз 

рӯйи сатҳи омӯзиш мушкилтар аз китоби дарсии синфи 7 буд. Вобаста ба ин дар 

нашрияҳои даврӣ аз ҷониби омӯзгорон ва мутахассисон баъзе андешаҳое 

пешниҳод шуданд, ки китоби синфи 6 дар синфи 7 ва баръакс, китоби синфи 7 

дар синфи 6 таълим дода шавад. Аммо ин пешниҳод аз ҷониби Вазорати 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта нашуд.  

Таҳлили муқоисавии китобҳои дарсии нав бо китобҳои нашри ибтидои 

солҳои навадуми қарни ХХ нишон медиҳад, ки дар роҳу усулҳои таълим ва 

пешниҳоди маводи таълимӣ тафовутҳои назаррас ҷой доранд. Аввалан, ин 

китобҳо аз ҷониби муаллифони ватанӣ бе ҷалби мутахассисони хориҷӣ таҳия 

шудаанд. Сониян, таълими алифбои ниёгон бо шарҳи он бо хатти кириллӣ сурат 

мегирад. Хусусиятҳои дигари фарқкунандаи китобҳои дарсии нав чунин 

буданд: 

Алифбои ниёгон ва матн. Алифбо. Синфи 4. Таълими тарзи навишти 

ҳарфҳо дар асоси риояи таносуби унсурҳои хат ба роҳ монда шуд. Ин масъала 

бори аввал дар китоби А. Байзоев “Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои 

ниёгон” пешниҳод гардида буд [28, c.6-7]. Машқи навишти ҳарфҳо бо 

назардошти таносуби унсурҳои хат (хатти рост, нимдоира, нуқта) заминаи 

асосии зебонависӣ (хушнависӣ) ба ҳисоб меравад: 

1. Аз усули чоршакла будани ҳамаи ҳарфҳо даст кашида шуда, шаклҳои 

ҳар як ҳарф вобаста ба тарзи навишти воқеии он ба душакла (аксари ҳарфҳои 

муттасила, ғайр аз “то”, “зо”, “айн”, “ғайн”. “ҳои ҳавваз” ва ҳарфи “алиф”), 

якшакла (ҳарфҳои мунфасила (ғайр аз “алиф”), “то”, “зо”) ва чоршакла (“айн”, 

“ғайн”, “ҳои ҳавваз”) ҷудо карда шуданд; 
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2. Таълими ҳарфҳо ва шарҳи вазифаҳои онҳо бо хатти кириллӣ сурат 

гирифтааст. Тибқи андешаи аксари омӯзгорон, ин яке аз муҳимтарин 

бартариҳои китоби дарсӣ ба ҳисоб мерафт. Дар шароити кам будани 

мутахассисони таълими алифбои ниёгон омӯзишро барои хонандагон хеле 

мушкил месохт. Огоҳӣ  надоштани падару модарон аз ин хат имкон намедод, ки 

дар хона ба фарзандони худ ёрӣ расонанд.  

3. Ҳар як ҳарфи нави мавриди омӯзиш бо ранги сурх ишора шудааст, ки 

дарки тарзи навишти онро осонтар месозад; 

4. Барои ишораи қоидаҳо, машқҳо, мисолҳо, вазифаи хонагӣ аз рангҳои 

гуногун истифода шуда, мисолҳо дар ҷадвалҳо бо нишон додани тарзи навишт 

ва талаффузи онҳо бо хатти кириллӣ оварда шудаанд; 

5. Тақсимоти соатҳои таълимӣ ба омӯзиши ҳарфҳо яксон набуда, вобаста 

ба мушкилии ҳарф (ҳарфҳои бисёрвазифа) гоҳе барои таълими як ҳарф як ё ду 

соат, гоҳе барои таълими ду ҳарф як соат ҷудо шудааст; 

6. Соатҳои таълимӣ чунин тақсим шудаанд, ки дар 34 соати барномавӣ 

ҳамаи ҳарфҳои алифбои ниёгон омӯхта мешаванд.  

Алифбои ниёгон ва матн. Қоидаҳои имло. Синфи 5. Китоби дарсии 

синфи 5 ба омӯзиши қоидаҳои имло ва дигар хусусиятҳои хоси алифбои ниёгон 

равона гардидааст:  

1. Вазифаҳои ҳарфҳои бисёрвазифа (алиф, вов, йо) бо нозукиҳо ва мисолҳо 

шарҳ ёфтаанд; 

2. Имлои бандакҳо, пасвандҳо ва пешвандҳо дар дарсҳои алоҳида таълим 

дода мешаванд;  

3. Вобаста ба овошиносии тоҷикӣ ва хусусиятҳои хатти кириллӣ роҷеъ ба 

имлои ҳарфу овозҳои “и”, “е” (э), “у”, “ӯ” соатҳои таълимии алоҳида ҷудо 

шудааст; 
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4. Аломатҳои хоси арабӣ – ҳамза, ташдид, танвин, артикли “ал” ва ғайра 

низ алоҳида омӯхта мешаванд; 

5. Ҳамаи ҳарфҳои хоси арабӣ бо овардани муҳимтарин калимаҳое, ки бо 

онҳо навишта мешаванд, такроран таълим дода шудаанд; 

6. Ба хусусиятҳои калимасозии арабӣ таваҷҷуҳ зоҳир гардида, муҳимтарин 

қолабҳои калимасозӣ ва ҷамъбандии арабӣ шарҳ дода мешаванд. 

7. Дар китоб пас аз ҳар чанд соат дарсҳои такрорӣ ва санҷишӣ ҷой дода 

шудаанд. 

Бояд гуфт, ки ин ду китоб донишҳои заминавии омӯзиши алифбои 

ниёгонро таъмин мекунанд. Бинобар ин, тамоми нозукиҳои алифбои ниёгон бо 

хатти кириллӣ шарҳ дода шудаанд, ки омӯзиши хатро осон мегардонад.  

Алифбои ниёгон ва матн. Маҷмӯи матнҳо. Синфи 6. Алифбои ниёгон.  

Синфи 7. Дар китобҳои дарсии синфҳои 6 ва 7 аз алифбои кириллӣ истифода 

намешавад. Дар онҳо роҷеъ ба муҳимтарин мавзуъҳои зиндагӣ аз осори адибони 

классикӣ ва муосир порчаҳои назмиву насрӣ оварда шуда, дар зимн ба баъзе 

қоидаҳои имло ва масъалаҳои грамматикӣ ишора шудааст. Мақсади асосии 

китобҳои дарсии синфҳои 6 ва 7 таҳкими донишҳои азхудшуда, инкишофи 

маҳорати хониш ва дарки маъно, малакаҳои навишторӣ ва луғатомӯзӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар назар дошта мешавад, ки пас аз омӯзиши пурраи фан хонандагон 

малакаҳои мустақилона сайқал додани истеъдоду салоҳиятҳои худро оид ба ин 

хат пайдо мекунанд. Бори дигар таъкид мекунем, ки барои синфи 7 тибқи 

нақшаи нави таълим китоби М.Ансор, чопи соли 2004 мавриди истифода қарор 

гирифт. Аз ин рӯ, дар синфҳои 4-6 унвони умумии китоби дарсӣ (фанни 

таълимӣ) “Алифбои ниёгон ва матн” буда, дар китоби дарсии синфи 7 фақат 

“Алифбои ниёгон” зикр гардидааст. 

Зарурати таҷдиди назар ба барномаҳои таълим ва китобҳои дарсӣ дар 

марҳилаи навин. Пас аз ворид сохтани тағйирот дар нақшаи таълим (2006) дар 

таълим ва омӯзиши фанни Алифбои ниёгон ва матн таҳаввулоти ҷиддии сифатӣ 
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ба амал омад. Пеш аз ҳама, барномаҳои таълими ин фан таҳия гардида, дар 

заминаи он китобҳои дарсии нав барои синфҳои 4-7 таҳия ва нашр гардиданд. 

Бояд гуфт, ки тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти давраи аввали мо, дар ибтидои солҳои 

2000-ум норасоии ҷиддии китобҳои дарсӣ ва маводи иловагии таълим ба 

мушоҳида мерасид. Масалан, тибқи пурсиши омӯзгорони ин фан дар ҷараёни 

семинари машваратӣ, ки моҳи ноябри соли 2015 дар ноҳияи Фирдавсии ш. 

Душанбе гузаронида шуда буд, он солҳо дар ҳар як синф ҳамагӣ 4-7 китоби 

“Алифбо” (синфҳои 3-4) ва 6-8 китоби “Шамъ” (синфҳои 5-6) дастрас буду 

халос. Пас аз чопи аввали ин китобҳо дар ибтидои солҳои навадуми қарни 

гузашта бознашри онҳо ба роҳ монда нашудааст. Китобҳои дарсие, ки соли 2006 

барои синфҳои 4-6 таҳия шуда буданд, ҳар кадом бо теъдоди 140 000 нусха ба 

табъ расиданд, ки талаботи ҳамонвақтаи хонандагон ва омӯзгоронро пурра 

таъмин мекарданд. Сифати китобҳо низ (ранга, чопи офсетӣ) нисбат ба 

китобҳои пешин хеле хуб буд. Шарҳи омӯзиши ҳарфҳо ва қоидаҳои имло бо 

алифбои кириллӣ имкон медод, ки мавзуъҳои таълимӣ беҳтар аз худ шаванд. 

Барои хонанда имконияти мустақилона кор кардан ва фаҳмидани мавзуъ 

фароҳам омада буд.  

Бояд қайд кард, ки нашри китобҳои дарсии нав аз ҷониби аксарият хуш 

пазируфта шуд. Аз ҷумла, роҷеъ ба муҳимтарин ҷиҳатҳои хуби ин китобҳо дар 

нашрияи “Омӯзгор” мақолаҳои В. Элбойзода. Раҳнамои ганҷи ниёгон, 

30.11.2007; С. Маҳкамов. «Шамъ» набояд хомӯш шавад, 01.02.2008; М. 

Аҳмадова ва Ф. Ниёзов. Агар ба ниёгон такя дорем, 15.02.2008 ба табъ 

расиданд. Дар баробари ин баъзе мулоҳизаҳои танқидӣ низ ҷой доштанд, ки 

аксари онҳо аз дуруст дарк накардани моҳияти масъала ба миён омада буданд. 

Масалан, омӯзгори яке аз муассисаҳои таълимии ш. Душанбе Р. Обидинов аз он 

изҳори норозигӣ карда буд, ки ҳамаи ҳарфҳои мунфасиларо дар як соат (дарси 

4) таълим додан аз имкон берун аст. Дар сурате ки дар китоби дарсӣ (синфи 4) 

барои омӯзиши унсурҳои хат ва ҳарфҳои мунфасила 7 соат, аз ҷумла, барои 
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ҳарфҳои “алиф” ва “вов” яксоатӣ ҷудо шудааст.  Китобҳои дарсии тозанашри 

Алифбои ниёгон ва матн 22 феврали соли 2008 дар толори Иттифоқи 

нависандагони Тоҷикистон низ бо ҷалби адибону мутахассисон ва омӯзгорон 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Сипас, моҳи марти соли 2008 

мақолаи муаллифони китобҳои дарсӣ (У. Сафаров, Ш. Кабиров ва А.Байзоев) 

таҳти унвони “Машварат идроку ҳушёрӣ диҳад” оид ба хусусиятҳои китобҳои 

дарсии нав, ҷиҳатҳои мусбати онҳо, мушкилоти ҷойдошта дар таълиму 

омӯзиши ин фан ва роҳҳои бартараф сохтани онҳо дар нашрияи “Омӯзгор” ба 

табъ расид.  

Аммо аз ибтидои солҳои 2010-ум ҳам дар байни омӯзгорон ва ҳам дар 

байни мутахассисон оид ба норасоиҳои ҷараёни таълими Алифбои ниёгон ва 

матн баҳсу мунозираҳо аз нав шуруъ гардиданд. Мушкилии асосӣ дар ин 

маврид нокифоятии соатҳои таълимӣ барои ин фан буд. Барои муқоиса, тайи 

солҳои 1990-2006 таълими ин фан дар синфҳои 3-9 ба роҳ монда шуда буд. 

Шумораи умумии соатҳои таълимӣ барои ин фан дар ин ду давра (1992-2005; 

2006-2015) ба тариқи зер аст: 

Ҷадвали 1. Таҳлили муқоисавии барномаҳои таълим 

Барномаи таълими соли 1994 Ҳамагӣ 

Синф 3 4 5 6 7 8 9 7 синф 

Соат 68 68 68 68 68 34 34 408 соат 

Барномаи таълими соли 2006 Ҳамагӣ 

Синф  4 5 6 7   4 синф 

Соат  34 34 34 34   136 соат 

 

Тавре ки мушоҳида мешавад, миқдори синфҳое, ки Алифбои ниёгон 

таълим дода мешуд, аз 7 то 4 коҳиш ёфта, миқдори соатҳои таълимӣ дар маҷмуъ 

се маротиба, ё худ 272 соат кам карда шуд [169, c.100].  
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Нокифоя будани миқдори соатҳои таълимиро 92,4%-и омӯзгорони 

муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ зимни пурсише, ки ҳанӯз соли 2015 

ташкил карда будем, қайд кардаанд.  

Мушкилии дигар дар таълими ин фан, ки пас аз солҳои 2010-ум ба миён 

омад, норасоии китобҳои дарсӣ буд. Тавре қайд карда будем, китобҳои дарсӣ 

соли 2006 ба табъ расида, соли 2007 ба муассисаҳои таълимӣ дастрас гардида 

буданд. Вале, бо мурури замон, қисми зиёди онҳо аз муомила берун шуда, 

китобҳои боқимонда низ хеле фарсуда гардида буданд. Аз ҷумла, дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии н. Фирдавсии ш. Душанбе таъминот бо 

китобҳои дарсии “Алифбои ниёгон ва матн” соли 2015 61,2%-ро ташкил медод. 

Агар ба назар гирем, ки таъминот бо китобҳои дарсӣ, умуман, дар шаҳри 

Душанбе нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар беҳтар аст, метавон гуфт, ки 

ин вазъият дар минтақаҳои дигари Тоҷикистон шояд аз ин бадтар буд.  

Мушоҳидаҳои шахсӣ ва натиҷаҳои омӯзиши вазъи таълими Алифбои 

ниёгон ва матн дар муассисаҳои ба таҳқиқот ҷалбшуда  нишон доданд, ки яке аз 

сабабҳои паст будани сатҳи дониши хонандагон аз ин фан ҷудо шудани танҳо 

як соати таълимӣ дар як ҳафта буд. Донише, ки хонанда аз дарс мегирифт, дар 

тӯли як ҳафта аксаран фаромӯш мешуд. Агар ин ё он хонанда ба дарс бо 

сабабҳои гуногун ҳозир нашавад, барои ӯ омӯзиши ин фан боз мушкилтар 

мегашт. 

Мушкилоти дигар дар он буд, ки матнҳои адабиёти классикӣ, ки дар 

китобҳои дарсӣ ҷой дода шуда буданд, барои хонандагони синфҳои чору панҷ 

мушкилфаҳм буданд.  Бояд дар назар дошт, ки хонандагон дар баробари ин фан 

боз забони модарӣ (тоҷикӣ), забони русӣ ва яке аз забонҳои хориҷиро 

меомӯхтанд. Ҳамаи ин дар маҷмуъ азхудкунии маводи таълимиро аз фанни 

Алифбои ниёгон ва матн душвор мегардонид.  

Ин буд, ки пас аз баҳсу мунозираҳои зиёде, ки ҳам дар сатҳи машваратҳову 

семинарҳо ва курсҳои бозомӯзӣ ва ҳам дар сатҳи Вазорати маориф ва илми 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардиданд, тасмим гирифта шуд, ки ба 

Нақшаи таълим оид ба ин фан тағйироту иловаҳо ворид гарданд. Пешниҳод 

шуд, ки таълими ин фан ба синфҳои 7-8 гузаронида шуда, ҳафтае ду соат 

таълим дода шавад. Ҳамчунин, номи фан аз “Алифбои ниёгон ва матн” ба 

“Алифбо ва матни ниёгон” иваз гардид. Соли 2015 Нақшаи нави таълим барои 

солҳои 2015-2020 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид 

[168, c.67].  

Сабабҳои асосии ин тағйирот чунин буданд:  

1. Сарбории мавҷудаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва 

маҳдудиятҳои молиявӣ имкон намедиҳад, ки миқдори соатҳои таълимӣ аз ин 

фан зиёд карда шавад;  

2. Ба хотири ин ки бо истифодаи имкониятҳои мавҷуда (136 соати таълимӣ) 

сифати дониши хонандагон баланд бардошта шавад, таълими он аз синфҳои 4-7 

ба синфҳои 7-8 гузаронида шавад. Дар ин синну сол дарки нозукиҳои алифбои 

ниёгон ба хонандагон осонтар мешавад. Гузашта аз ин, хонандагон аз фанни 

Адабиёти тоҷик бо бисёр матнҳои адабиёти классикӣ ошно мегарданд, ба 

масоили забонӣ аз фанни Забони тоҷикӣ бештар ворид мегарданд. Ба ин васила, 

ҳамгиройии таълими фанҳои забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик ва алифбои ниёгон 

таъмин мегардад.  

3. Барои рафъи душвории раванди таълими пешина (як соат дар як ҳафта) 

дар ин ду синф таълим ҳафтае ду соат ба роҳ монда мешавад, ки ба муназзамии 

омӯзиш мусоидат хоҳад кард.  

4. Ҳамчунин тасмим гирифта шуд, ки бо назардошти ҷорӣ гардидани 

муносибати босалоҳият ба таълим, стандарти фаннӣ, барномаҳои таълим ва 

китобҳои дарсӣ аз нав таҳия гарданд.  

Таҳлили вазъи кунунии стандарт, барнома ва китобҳои дарсии Алифбо 

ва матни ниёгон. Нақшаи таълими нав соли 2015 тасдиқ ва мавриди иҷро қарор 
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гирифта бошад ҳам, дар таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон боз як 

мушкилии дигар ба миён омад: Қарор дода шуд, ки хонандагони синфи 5 

омӯзиши ин фанро тибқи Нақшаи таълими пешина то синфи 7 идома медиҳанд, 

хонандагони синфи чор ин фанро намеомӯзанд ва танҳо вақте ки ба синфи 7 

мегузаранд, омӯзиши онро тибқи Нақшаи таълимии нав шуруъ мекунанд. Аз ин 

ҷо бармеомад, ки таълими ин фан тибқи Нақшаи нави таълим аз соли хониши 

2018/2019 ба роҳ монда хоҳад шуд.  

Ин вазъият шароити кори омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгонро 

вазнинтар сохт: сол то сол (то соли 2018) миқдори соатҳои таълимӣ камтар 

мегардиданд. Масалан, агар соли 2015 ин фан тибқи Нақшаи таълими пешина 

дар синфҳои 5-7 таълим дода шавад, соли 2016 он дар синфҳои 6-7 ва соли 2017 

танҳо дар синфи 7 таълим дода мешуд. Дар як муддати кӯтоҳ (се сол) 

гузаронидани машваратҳои августӣ ва курсҳои такмили ихтисос аз ин фан низ 

боздошта шуданд.  

Бояд қайд кард, ки тағйирот дар Нақшаи таълим ба кори таҳқиқотии мо низ 

бетаъсир намонд. Тамоми омӯзишҳое, ки аз ҷониби мо тибқи барномаи таълими 

ҳамонвақта ва бо назардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон дар синфҳои 

4-7 анҷом гирифта буданд, аҳаммияти илмӣ-методии худро аз даст доданд. Мо 

маҷбур будем, ки кори таҳқиқотии худро ба таъхир гузорем, натиҷаҳои 

бадастомадаро дар шароити нави таълими ин фан аз нав санҷем, вобаста ба 

тағйироти баамаломада дар ҷараён ва тарзу усулҳои таҳқиқот тағйироти зарурӣ 

ворид созем.  

Аз тарафи дигар, вазъияти мавҷуда барои муаллифони китобҳои дарсӣ 

имконият ва фурсат фароҳам овард, ки стандарту барномаҳои таълим ва 

китобҳои дарсиро тибқи талаботи муносибати босалоҳият ба таълим таҳия ва 

чоп кунанд. Ҳамин тариқ, соли 2018 Стандарти фанни Алифбо ва матни ниёгон, 

Барномаи таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон (мураттибон А. Байзоев, Ш. 

Кабиров, С. Амонӣ), китоби дарсии Алифбо ва матни ниёгон барои синфи 7 
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(муаллифон А. Байзоев, Ш. Кабиров) ва ҳамчунин Роҳнамои омӯзгор аз фанни 

Алифбо ва матни ниёгон барои синфи 7 (муаллиф А. Байзоев) таҳия ва нашр 

гардиданд ва ҳамзамон аз соли таҳсили 2018/2019 мавриди истифода қарор 

гирифтанд. Соли 2019 Барномаи таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон барои 

синфи 8 (мураттиб А. Байзоев) ва китоби дарсии Алифбо ва матни ниёгон барои 

синфи 8 (муаллифон А. Байзоев, Ш. Кабиров, С. Амонӣ ва Ҷ. Абдулҳадов) таҳия 

ва нашр гардиданд.  

Муҳимтарин хусусиятҳои китобҳои дарсии нав аз инҳо иборатанд:  

Алифбо ва матни ниёгон, синфи 7. Китоби дарсӣ аз 208 саҳифа иборат 

буда, 68 дарс, ду замима ва вожанома (луғат)-ро дар бар мегирад. 

1. Ҳадафи асосии китоби дарсӣ омӯзиши ҳарфу овозҳо ва муҳимтарин 

қоидаҳои имло аст; 

2. Методҳои таълими китобҳои дарсии пешина (нашри соли 2006) асосан 

нигоҳ дошта шуда, вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим тағйироту 

иловаҳо ворид гардидаанд; 

3. Пас аз ҳар 5-7 дарс (як мавзуи том) дарси санҷиш ва арзёбии 

салоҳиятҳои хонандагон ҷой дода шудааст, ки аз диктант ва тестҳои намунавӣ 

иборат аст; 

4. Барои аввалин бор санҷишу тестҳо аз рӯйи низоми садхолаи баҳогузорӣ 

пешниҳод шудаанд: 50 холи имконпазир барои диктант, 20 холи имконпазир 

барои иҷрои тестҳо, 30 хол мувофиқан барои иштирок дар дарсҳо, риояи 

тартибу низом ва иҷрои вазифаи хонагӣ; 

5. Дар китоби дарсӣ дар баробари омӯхтани ҳарфу овозҳо, қоидаҳои имло, 

хондан ва навиштани матнҳо инчунин машқҳои баргардон кардани матн аз як 

алифбо ба алифбои дигар ҷой дода шудаанд;  

6. Дар замима ҳикоятҳои “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ бо луғат ва шарҳи 

мазмуни матн бо алифбои ниёгон оварда шудаанд, ки барои хониши 
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мустақилона ва гурӯҳӣ, истифода дар дарсҳо ва ё барои баргардон кардани он 

ба алифбои кириллӣ истифода мешавад.  

Алифбои ниёгон ва матн, синфи 8. Ин китоби дарсӣ низ аз 68 дарс ва 

замима (матнҳо барои хониши иловагӣ) иборат аст. 

1. Дар ин синф ба омӯзиши хусусиятҳои калимасозии арабӣ, ки барои 

баланд бардоштани маҳорати навиштан, пайдо кардани маънои калима бе 

истифода аз луғат кумак мерасонад, таваҷҷуҳи махсус зоҳир шудааст;  

2. Дар баробари ворид намудани матнҳо аз адабиёти классикӣ ва муосир, 

роҷеъ ба ҷашнҳои миллӣ ва таърихӣ дарсҳои алоҳида ҷой дода шудаанд; 

3. Дар ин китоб низ пас аз ҳар 5-7 дарс як дарси санҷиш ва арзёбии 

салоҳиятҳои хонандагон оварда шудааст, ки аз диктант ва тестҳои намунавӣ 

иборат аст. Тафовут аз китоби дарсии синфи 7 дар он аст, ки матни диктантҳои 

намунавӣ аз 50 калимаи мустақилмаъно иборатанд (дар синфи 7 матни 

диктантҳо 25 калимаро дар бар мегирад); 

4. Низоми садхолаи баҳогузорӣ ба донишу малака ва салоҳиятҳои 

хонандагон дар ин китоб низ пешниҳод шудааст. Бояд қайд кард, ки дар 

дафтари синф баҳоҳои тестҳо пас аз баргардон кардан ба низоми ҷории 

баҳогузорӣ (панҷхола) гузошта мешавад; 

5. Дар баробари мавзуъҳои таълимӣ дар китоб чанд машқи хушнависӣ бо 

хатти настаълиқ низ оварда шудааст; 

6. Дар замима ҳикоятҳо ва порчаҳои шеърӣ аз адабиёти классикӣ бо шарҳи 

луғат ҷой дода шудаанд.  

Яке аз муҳимтарин бартариятҳои таълими фан дар ҳоли ҳозир таҳия ва 

нашри стандартҳо ва роҳнамоҳо ба ҳисоб меравад, ки дар марҳилаҳои гузаштаи 

ташаккул ва рушди таълими ин фан ба мушоҳида намерасид.  

Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниёгон» дар асоси Стандарти 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бо мақсади қонеъ намудани талаботи зерини 

таълимӣ ва тарбиявӣ таҳия шудааст, то ки донишомӯзон: 
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➢ матнҳои илмӣ ва илмию оммавиро хонда тавонанд, ба маънии маводи 

мутолиашуда сарфаҳм раванд ва онро нақл карда тавонанд, вобаста ба матн ба 

саволҳо ҷавобҳои мушаххас ва мукаммал дода, бехато нависанд, қоидаҳои 

имлоро риоя кунанд ва хатти зебо дошта бошанд; 

➢ тасаввуроти худро дар бораи моҳияти мафҳуми  инсон, шаҳрванд, Ватан, 

ватандӯстӣ такмил диҳанд; 

➢ арзишҳои фарҳангиву таърихии халқи тоҷик ва суннату анъанаҳои 

халқҳои дигарро эҳтиром намоянд; 

➢ меъёрҳои ахлоқии рафторро аз худ намоянд, ба сифатҳои худ баҳо дода 

тавонанд, боадаб ва хушзеҳн бошанд; 

➢ моҳияти мафҳуми башардӯстиро дарк намоянд. 

Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниёгон» муайянкунандаи мазмун ва 

мундариҷаи фанни мазкур буда, бо мақсади ба танзим даровардани ҷараёни 

таълим дар зинаи таҳсилои миёнаи асосӣ таҳия шудааст. Стандарти фанни 

«Алифбо ва матни ниёгон» принсипҳои таълими фан, мақсад ва вазифаҳои он, 

талабот ба мазмун ва мундариҷаи фан, назарияҳои асосии таълими фан ва 

системаи арзёбии онро фаро мегирад [14, c.5]. 

Дар Стандарт ҳамчунин вазифаҳои асосии омӯзиши ин фан ба тариқи зайл 

муқаррар гардидаанд:  

• ташаккули фаъолияти донишомӯзии хонандагон; 

• омӯзиш ва такмили малакаву маҳоратҳои дуруст хондан ва навиштан; 

• нутқи равон, хатти зебо; 

• ташаккули маҳорату малакаҳои кор бо матн; 

• тарбияи фарҳанги ҳусни баён, риояи одоби сухан ва суҳбат; 

• тарбияи эҳсоси зебоӣ ва зебоипарастӣ; 

• арҷгузорӣ ба забони модарӣ ва тозаву покиза нигоҳ доштани он; 

• рушди ҷаҳонбинӣ ва дарки олами атроф; 
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• рушди эҳсоси маҳорат ва қаноатмандӣ; 

• қобилияти хулосабарорӣ; 

• ошноӣ бо фарҳанги кишварҳои ҳамзабони хориҷӣ; 

• рушди қобилият ва маҳоратҳои инфиродӣ; 

• рушди ҳавасмандӣ ба омӯзиш; 

• эҳсоси эҳтироми ҳамсолон ва калонсолон; 

• маҳорати интихоби тарзи ҳаёти солим; 

• эҳтироми устодону дӯстон; 

• кӯшиши нигоҳ доштани мақом ва эътибори шахсӣ; 

• эҳтироми манфиатҳои ҳамсинфон; 

• эҳтиром ва дӯстӣ бо волидону пайвандон; 

• эҳтироми дину оин ва фарҳанги миллӣ; 

• эҳтироми муқаддасоти Ватан; 

• ташаккули эҳсоси худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ; 

• мусоидат ба хондану фаҳмидани осори классикон, осори адибони 

кишварҳои ҳамзабон, ки бо ин хат офарида шудаанд. 

 Дар Стандарт инчунин салоҳиятҳое, ки хонандагон пас аз омӯзиши фан 

дар самтҳои навиштан, хондан, шунидан ва навиштан, баргардон кардани матн 

аз як алифбо ба алифбои дигар, омӯзиши луғат ва забондонӣ бо 

нишондиҳандаҳо дар сатҳҳо ва марҳилаҳои гуногуни омӯзиш муайян 

гардидаанд. Дар зимн салоҳиятҳои омӯзгорони ин фан низ пешниҳод шудааст.  

Ба таври умум, дар Стандарти фанни Алифбо ва матни ниёгон масъалаҳои 

зерин шарҳу тавзеҳ ёфтаанд: 

- соҳаи татбиқи стандарти фаннӣ; 

- санадҳои меъёрию ҳуқуқии фанни таълимӣ; 

- мафҳумҳои асосии стандарт; 

- тасвири умумии фан; 
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- вазифаҳои омӯзиши фан; 

- зарурати стандарт; 

- принсипҳои асосии стандарт; 

- ҳадафҳои асосии омӯзиши ин фан; 

- салоҳиятҳое, ки аз омӯзиши ин фан ба даст меоянд: салоҳиятҳои 

навиштан, хондан, шунидан ва навиштан, баргардон кардани матн аз як алифбо 

ба алифбои дигар, омӯзиши луғат, салоҳиятҳои тарбиявӣ, нишондиҳандаҳои 

хислатҳо, салоҳиятҳои омӯзгорон; 

- ташкили раванди таълими босалоҳият аз фанни Алифбо ва матни ниёгон: 

ба хусусиятҳои фардии хонанда диққат додан, принсипҳои таълими 

самарабахш, ташаккули малакаҳои фикрронӣ, робитаи байнифаннӣ, шаклҳои 

фаъолият барои рушди салоҳиятҳо, талабот ба ҳаҷми маводи таълимӣ,  

- методҳои омӯзиши фан; 

- маслиҳатҳои методӣ ба омӯзгорон; 

- таъминоти методӣ ва иттилоотии фан; 

- равиш ва тартиби арзёбии салоҳиятҳо.  

Мо муҳимтарин мавзуъҳои мавриди назари стандарти фаннӣ ва барномаи 

таълимро дар боби дуюм ба таври муфаасал баррасӣ хоҳем кард. Аммо оид ба 

яке аз нуктаҳои стандарти фанни Алифбо ва матни ниёгон, ки дар стандартҳои 

фанҳои дигари мактабӣ ба мушоҳида намерасад, каме маълумот доданро лозим 

медонем. Сухан дар бораи арзёбии сатҳи дониш, маҳорату малака ва 

салоҳиятҳои хонандагон аз рӯйи низоми бисёрхолаи баҳодиҳӣ меравад. Дар 

стандарти фаннӣ асосҳои низоми садхолаи арзёбӣ шарҳу тавзеҳ ёфта, дар 

китобҳои дарсӣ он бори аввал дар ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор дода 

шудааст. Тибқи андешаи мураттибони стандарт, ин низом бо назардошти 

хусусиятҳои фанни Алифбо ва матни ниёгон таҳия гардидааст.  
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Низоми садхолаи арзёбии сатҳи дониш, маҳорату малака ва салоҳиятҳои 

хонандагон дар дарсҳои санҷишӣ ба роҳ монда мешавад, ки пас аз ҳар 5-7 

мавзуъ ҷой дода шудаанд.  

Муҳимтарин тафовути низоми нав аз низоми панҷхолаи баҳогузорӣ дар 

стандарти фанни Алифбо ва матни ниёгон ба тариқи зер шарҳ ёфтааст: “Дар 

низоми анъанавӣ фақат сатҳи дониш баҳогузорӣ мешавад, низоми нав тақозо 

мекунад, ки баҳои умумӣ инъикоскунандаи маҷмӯи маҳоратҳои зеҳнӣ, равонӣ, 

отифӣ (нармдилӣ) ва касбии хонанда бошад. Баҳои умумӣ аз маҷмӯи баҳоҳое 

таркиб меёбад, ки ба таври алоҳида ба ҳама навъи фаъолияти хонанда 

(иштироки фаъолона дар дарсҳо, иҷрои вазифаю супоришҳои хонагӣ ва 

иловагӣ, муносибат бо ҳамсинфон ва омӯзгорон, ташаккули шахсият, ҳисси 

масъулият, рафтор, иштирок дар корҳои беруназсинфӣ, дараҷаи азхудкунии 

барномаи таълим) таркиб меёбад. Аз тарафи дигар, баҳои умумӣ бояд 

ҷузъитарин тафовутро дар байни хонандагони аз рӯйи нишондодҳои болоӣ хеле 

наздик низ инъикос намояд. Яъне, дар низоми нав дар байни хонандагоне, ки аз 

рӯйи низоми анъанавӣ дар як сатҳ қарор доранд (масалан, ҳамаи онҳое, ки баҳои 

“4” доранд), низ тафовут гузошта мешавад” [14, c.45].  

Тартиби баҳогузорӣ дар ин низом чунин сурат мегирад:  

1. Пас аз ҳар чор-панҷ мавзуъ (гоҳе панҷ-ҳафт мавзуъ – С.И.) дарси 

санҷишу тест пешниҳод мешавад. Он аз ду қисм – диктант (кори хаттӣ) ва 

саволҳои тестӣ иборат аст. Матни диктантҳо барои синфи 7 аз 25 ва баъдтар аз 

50, 75 ва 100 калима (ғайр аз калимаҳои такроршуда ва ёридиҳанда) иборат буда 

метавонад. Агар матни диктант аз 25 калима иборат бошад, чунин маъно дорад, 

ки ҳар як калима имкони гирифтани 2 холро фароҳам месозад. Яъне, баҳои 

умумӣ на аз рӯйи миқдори хатоҳо, балки ба ҳаҷми кори анҷомгирифта гузошта 

мешавад. Ба ибораи дигар, барои ҳар як калимаи хато навишташуда аз маҷмӯи 

умумии холҳои диктант (50) 2 холро тарҳ намудан лозим аст. Масалан, агар 

хонанда дар диктант ба панҷ иштибоҳ роҳ дода бошад, баҳои ӯ (50 – 10) ба 40 
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баробар мешавад. Ҷадвали баҳогузорӣ ба диктантҳо вобаста ба миқдори 

калимаҳо чунин аст:  

Ҷадвали 2. Принсипи баҳогузорӣ ба кори хаттӣ (диктант) 

Миқдори калима 

дар диктант 

Миқдори хол 

барои ҳар як 

калима 

Ҳадди аксари 

имконпазири 

холҳо 

25 2 50 

50 1 50 

75 0,67 50 

100 0,5 50 

 

2. Барои тест саволҳои гуногун вобаста ба мавзуъҳои гузашта пешниҳод 

мешавад. Шаклу усулҳои пешниҳоди тестҳо низ метавонад гуногун бошад. 

Миқдори умумии холҳои саволҳои тестӣ ҳадди аксар 20 холро ташкил медиҳад. 

Барои ҳар хато аз ин ҳисоб миқдори муайяни холҳо кам карда мешавад. 

Масалан, агар хонанда дар интихоби ҷавобҳои саволҳо, ки миқдори умумии 

онҳо аз 10 иборат аст, ба се иштибоҳ роҳ дода бошад, ӯ соҳиби (20 – 6) 14 хол 

мешавад. 

Ҷадвали 3. Холгузорӣ ба тестҳо  

Миқдори саволҳо 

дар тест 

Миқдори хол 

барои ҳар як 

ҷавоби дуруст 

Ҳадди аксари 

имконпазири 

холҳо 

4 5 20 

5 4 20 

10 2 20 

20 1 20 

40 0,5 20 

50 0,4 20 
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3. 30 холи боқимонда барои иштирок дар дарсҳо (давомот), иҷрои 

вазифаҳои хонагӣ ва рафтори хонанда (барои ҳар кадом навъи фаъолият - 

даҳхолӣ) гузошта мешавад. Ҳисоби холҳо барои давомот чунин сурат мегирад: 

миқдори холи умумӣ (10)-ро ба миқдори соатҳои таълимӣ дар давраи муайян 

(тестӣ) тақсим мекунем ва арзиши иштирок дар ҳар як дарсро меёбем. Масалан, 

агар санҷиш пас аз 5 соати таълимӣ баргузор гардад, ин чунин маъно дорад, ки 

хонанда барои иштирок дар ҳар дарс соҳиби 2 хол мешавад. Ҳамин тариқ, агар 

хонанда аз 5 дарс дар яктояш иштирок накарда бошад, соҳиби 8 хол мешавад. 

Барои иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтор низ чунин амалро иҷро мекунем. Агар 

хонанда дар ин муддат як бор вазифаи хонагиро иҷро накарда бошад, ӯ соҳиби 8 

хол мешавад. Ниҳоят, агар хонанда тартибу интизомро дар ин давра як 

маротиба вайрон карда бошад, соҳиби 8 хол мегардад.      

Бояд қайд кард, ки низоми садхолаи баҳогузорӣ фақат барои санҷишҳо ва 

баррасии он бо хонанадгон истифода мешавад, вале баҳои умумӣ пас аз 

баргардон кардани он ба низоми панҷхола ба дафтари синф гузаронида 

мешавад. Тартиби баргардон кардани баҳо аз низоми садхола ба низоми 

панҷхола ва дигар низомҳои имконпазир дар стандарт чунин пешниҳод шудааст 

[14, 46]:  

Ҷадвали 4. Тартиби баргардон кардани низомҳои баҳогузорӣ  

 

Низоми 

анъанавӣ 

Низоми садхола Калимагӣ Ҳарфӣ Даҳхола 

1 – 2 0 – 40 ғайриқаноатбахш F 1 

 

3 

41 – 47  

қаноатбахш 

 

C- 2 

48 – 54 C 3 

55 – 60 C+ 4 

 

4 

61 – 67  

хуб 

 

B- 5 

68 – 74 B 6 

75 – 80 B+ 7 

 

5 

81 – 87  

аъло 

 

A- 8 

88 – 94 A 9 

95 – 100 A+ 10 
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Дар китоби дарсӣ дар дарсҳои санҷишу арзёбии салоҳиятҳои хонандагон 

намунаҳои матни диктантҳо ва тестҳо вобаста ба мавзуъҳои азхудшуда оварда 

шудаанд, аммо ҳамеша таъкид шудааст, ки ин матну тестҳо намунавӣ буда, 

омӯзгорон дар асоси онҳо вобаста ба талаботи стандарту барномаи таълим 

худашон метавонанд матни дигаре интихоб кунанд ва ё тест тартиб диҳанд.  

Барномаҳои таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон аз рӯйи муҳтаво ва 

мазмуну мундариҷа нисбат ба барномаҳои таълими пешина хеле такмил 

ёфтаанд.  

Барномаи таълими фан дар синфи 7 ба қисматҳои зерин ҷудо шудааст:  

Нимсолаи якум: 1) Муқаддима. Унсурҳои хат – 3 соат; 2) Ҳуруфи 

мунфасила – 3 соат; 3) Ҳуруфи муттасила ва ҷадвали алифбо – 22 соат; 4) 

Санҷишу тестҳо – 6 соат.  

Нимсолаи дуюм: 1) Таҳкими алифбо – 2 соат; 2) Ҳарфҳои сервазифа – 6 

соат; 3) Қоидаҳои имло – 19 соат; 4) Санҷишҳо ва тестҳо – 7 соат.  

Барномаи таълим дар синфи 8 мавзуъҳои зеринро дар бар мегирад:  

Нимсолаи якум (33 соат): 1) Такрор ва таҳкими муҳимтарин донишҳои 

соли аввали омӯзиш – 3 соат; 2) Имлои садонокҳои “у”, “ӯ”, , “и”, “е” (э) – 5 

соат; 3) Имлои пасвандҳо – 2 соат; 4) Имлои калимаҳои мураккаб, таркибҳои 

ихтисоршуда – 2 соат; 5) Ҳарфҳои хосси арабӣ – 1 соат; 6) Имлои калимаҳо бо 

ҳарфҳои ифодакунандаи овозҳои “з” ва “с” – 6 соат; 7) Солшумориҳои ҳиҷрӣ – 2 

соат; 8) Ҷашнвораҳо – 5 соат; 9) Дарсҳои хушнависӣ – 2 соат; Дарсҳои санҷишӣ 

– 5 соат.  

Нимсолаи дуюм (35 соат): 1) Имлои калимаҳо бо ҳарфҳои “ҳои ҳавваз” ва 

“ҳои ҳуттӣ” – 3 соат; 2) Имлои калимаҳо бо ҳарфҳои “те” ва “то” – 2 соат; 3) 

Муҳимтарин хусусиятҳои калимаҳои арабӣ. Қолабҳои маъмули калимасозии 

арабӣ – 6 соат; 4) Хусусиятҳои ҷамъбандии калимаҳои арабӣ – 6 соат; 5) 

Ҷашнҳои миллӣ. Ташаккули салоҳиятҳои тарбиявӣ – 4 соат; 6) Дарсҳои хониши 
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бадеӣ – 5 соат; 7) Дарсҳои хушнависӣ – 4 соат; 8) Дарсҳои санҷишӣ. Арзёбии 

салоҳиятҳо – 5 соат.  

Як паҳлуи дигари бартарии барномаҳои таълим дар давраи кунунӣ дар он 

аст, ки барои ҳар як синф нақшаи тақвимӣ низ пешниҳод шудааст. Нақшаҳои 

тақвимии пешниҳодшуда намунавӣ буда, таъкид гардидааст, ки омӯзгорон 

худашон ҳангоми таҳияи нақшаи воқеӣ ва дар ҷараёни таълим сутунҳои вобаста 

ба замони баргузории дарсҳо ва эзоҳотро пур мекунанд.  

Роҳнамои омӯзгор ва нақши он дар баланд бардоштани сифати 

таълим.       

Бо таҳияи стандарту барномаи фанни Алифбои ниёгон ва матн ва китоби 

дарсӣ барои синфи 7, соли 2018 Роҳнамои омӯзгор аз фанни Алифбо ва матни 

ниёгон барои синфи 7 низ ба табъ расид, ки ба қалами А.Байзоев тааллуқ дорад. 

Роҳнамо аз маслиҳатҳои методӣ ба омӯзгорон ва шарҳу равиши ҳар як дарс 

иборат аст. Дар қисмати “Маслиҳатҳои методӣ ба омӯзгорон” сохтори китоби 

дарсӣ, методҳои таълим, робитаи байнифаннӣ, воситаҳои иловагии мусоидат ба 

рушди салоҳиятҳо ва равиш ва тартиби арзёбии салоҳиятҳо шарҳу тавзеҳ 

ёфтаанд. Қисмати дуюми Розҳнамо ба ташкил ва роҳу усулҳои гузаронидани 

ҳар як дарс, дар маҷмуъ – 68 дарс бахшида шудааст. Равиши ҳар як дарс зина ба 

зина шарҳ ёфта, дар баробари маълумоти дар китоби дарсӣ овардашуда, маводи 

иловагии методӣ ва шарҳи бештари мавзуъҳои дарсро дар бар мегирад. Барои 

мусоидат ба омӯзгорон, махсусан, омӯзгорони ҷавон иҷрои супоришҳои дарсӣ 

ва вазифаҳои хонангӣ, ҳамчунин ҷавобҳои дурусти тестҳои дарсҳои санҷишӣ 

оварда шудаанд. Бояд қайд кард, ки таҳия ва нашри Роҳнамо барои ин фан бори 

аввал ба роҳ монда шудааст. Истифодаи Роҳнамо барои омӯзгорон имкониятҳои 

бештари баланд бардоштани сифати таълим, азхудкунии маводи дарсӣ ва рушди 

қобилиятҳои касбиро фароҳам месозад. Ташкил ва гузаронидани ҳар як дарс бо 

назардошти муносибати босалоҳият ба таълим таҳия гардида, дар ҳар як дарс 

вобаста ба мавзуъ рушди салоҳиятҳои мушаххас дар назар дошта мешаванд. 



62 
 

Ҳамчунин мақсади дарс ва таҷҳизоти зарурӣ барои гузаронидани дарс низ 

таъкид мегардад. Масалан, барои дарси 37 чунин салоҳиятҳо, мақсадҳо ва 

таҷҳизоти зарурӣ нишон дода шудаанд:  

Дарси 37.  Вазифаҳои ҳарфи “алиф” 

Салоҳиятҳо (рақамҳо ба навъ, гурӯҳи салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои 

онҳо далолат мекунанд): 

2.1.4. ҳарфҳои сервазифаро мешиносанд ва вобаста ба матн (калима, ибора 

ва ҷумла) дуруст талаффуз мекунанд; 

2.1.5. ҳарфҳои гуногуни муштараквазифаро мешиносанд ва навишти 

онҳоро дар калима риоя мекунанд; 

2.3.3. оҳанги хонишро вобаста ба мазмуни ҷумла (ҳикоягӣ, саволӣ, хитобӣ) 

риоя мекунанд; 

5.1.1. вобаста ба мавзуъ калимаҳои навро меомӯзанд ва онҳоро истифода 

мекунанд. 

Мақсади дарс: Пурратар аз худ кардани вазифаҳои ҳарфи “алиф”. Дуруст 

хондани калимаҳо аз рӯйи вазифаҳои ҳарф дар муқоиса бо алифбои кириллӣ. 

Донистани тартиби ҳарфҳо дар алифбо. Рушди салоҳиятҳои худомӯзӣ ва 

малакаҳои навиштани калимаҳо.  

Таҷҳизот: Китоби дарсӣ, роҳнамои омӯзгор, варақаҳо бо ҳарфҳо ва 

калимаҳо [29, c.93].   

Пас аз таъкиди ин нуктаҳо равиши дарс муфассал шарҳ дода мешавад, ки 

аз қисматҳои зерин иборат аст:  

1) Омода сохтани синф ба дарс;  

2) Пурсиши вазифаи хонагӣ;  

3) Пешниҳоди маводи нав (мавзуъ);  

4) Роҳҳои кор бо супоришҳои китоби дарсӣ; 

5) Ҷамъбасти дарс ва шарҳи вазифаи хонагӣ.  
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Дар Роҳнамо ҳолатҳои гуногуни ба иштибоҳ роҳ додани хонандагон ва 

роҳҳои ислоҳи он низ вобаста ба ҳар мавзуъ шарҳу тавзеҳ ёфтаанд, ки ба 

омӯзгорон дар ин самт ёрии методӣ мерасонанд. Ба таври намуна, дар ҳамон 

мавзуи вазифаҳои ҳарфи “алиф” зимни иҷрои як супориш чунин шарҳ оварда 

шудааст:  

1) Хонандагон калимаҳои сатри аввалро мехонанд: 

 آرام، آفتاب، آتش، آزاد، آبرو

Аз хонандагон пурсед, ки дар ин калимаҳо ҳарфи “алиф” ба кадом вазифа 

омадааст? (барои ифодаи овози “о”). Сипас бо ҳамин панҷ калима маҳдуд 

нашуда, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки боз мисолҳои дигар биёранд (осмон, 

орд, обод, орзу...). Имкон дорад, ки баъзеҳо калимаҳои дигар, аз қабили “олим”, 

“ориф” ва ғайраро номбар кунанд. Ин ҷо таваҷҷуҳи хонандагонро ба 

хусусиятҳои ҳарфи “айн” ҷалб кунед, хоҳиш кунед, ки саҳифаи мувофиқро оид 

ба ҳарфи “айн” аз нав боз карда хонанд ва кӯшиш кунанд, ки дар навишти хатти 

ниёгон “алиф”-ро бо “айн” омехта накунанд [29, c.94].  

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки таҳия ва нашри Роҳнамои омӯзгор дар 

шароити хеле кам будани соатҳои таълимӣ ва сатҳи воқеии омодагии 

омӯзгорони ин фан як омили муҳимми ҳалли мушкилоти ҷойдошта ба ҳисоб 

меравад.  
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Хулосаи боби якум 

1. Таълими хатти ниёгон дар Тоҷикистон собиқаи беш аз 70-сола дорад ва 

ба ташаккулу рушди илми шарқшиносӣ дар кишвар алоқаманд аст. Аз ҷумла, 

солҳои шуравӣ ин фан ба донишҷӯёни факултетҳои филологӣ дарс таълим дода 

мешуд. Ҳамчунин дар Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло – Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон), дар шуъбаи форсӣ таълими забони форсии Эрон ба роҳ 

монда шуда буд. Бо вуҷуди ин, таълими муназзами он дар муассисаҳои таълимӣ 

танҳо ба шарофати ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ (1991) ба роҳ монда 

шуд. Ин амр дар робита ба баланд бардоштани мақоми забони тоҷикӣ ба сифати 

забони давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, зеро яке аз масъалаҳои 

муҳимми сиёсӣ ва илмиву фарҳангии замони нав дастрасии мустақим пайдо 

кардан бо мероси гаронбаҳои ҳазорсолаи илмиву адабии мардуми тоҷик маҳсуб 

меёфт.  

2. Фанни Алифбо ва матни ниёгон дар байни фанҳои мактабӣ мавқеи 

махсус дорад. Ин фан танҳо хосси низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 

бо ҳамин шаклу мазмун ва ҳадаф дар ягон кишвари дигар таълим дода 

намешавад. Бинобар ин дар муайян намудани роҳу усулҳои инноватсионии 

таълим бештар ба мутахассисону олимони ватанӣ такя кардан лозим аст.  

3. Ҳамзамон бо касби истиқлол, дар низоми маорифи кишвар дигаргуниҳои 

ҷиддӣ ба вуҷуд омаданд, нақшаҳои таълим бознигарӣ шуданд. Яке аз чунин 

навгониҳо ба нақшаи таълим ворид кардани фанни нав бо номи “Алифбои 

ниёгон” буд (ҳоло – Алифбо ва матни ниёгон). Рӯ овардан ба омӯзиши хатти 

ниёгон аз муҳимтарин дастовардҳои замони истиқлол аст. Аммо дар ҷомеаи 

имрӯза гурӯҳҳо ва шахсони алоҳидае пайдо шудаанд, ки ин иқдоми Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро нодида гирифта, пешниҳод мекунанд, ки пурра ба 

алифбои ниёгон гузарем. Ин андешаҳо асоси илмӣ надорад, заминаҳои моддӣ ва 

кадрии мавҷударо ба назар намегирад ва сирф ба хотири ҷудоиандозӣ дар ҷомеа 

ба миён гузошта мешавад.   
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4. Татбиқи таълими ин фан дар шароити хеле мураккаб сурат гирифт. Аз як 

тараф, барангехтани ҷанги шаҳрвандӣ ва дар заминаи он коҳиш ёфтани сатҳи 

иқтисодӣ ва камбуди захираҳои моддӣ ва молиявӣ имкон надод, ки китобҳои 

дарсӣ оид ба ин фан саривақт таҳия шуда, дастраси омӯзгорону хонандагон 

гарданд. Аввалин китобҳои дарсӣ солҳои 1992 (Алифбо) ва 1994 (Шамъ) ва 

барномаи таълим соли 1994 ба табъ расиданд. Бо вуҷуди он ки таълим дар 

синфҳои 3-9 ба нақша гирифта шуда буд, барои ҳамаи синфҳо китобҳои дарсӣ 

таҳия нагардиданд. Нарасидани китобҳои дарсӣ, аз як тараф ва нокифоятии 

кадрҳои омӯзгорӣ, аз ҷониби дигар, муҷиби бознигарии нақшаи таълим шуданд.  

5. Дар маҷмуъ, дар тӯли сӣ соли истиқлолият се нақшаи таълими ин фан ба 

роҳ монда шуд: 1. Ибтидои солҳои 90-ум – соли 2008; 2. Солҳои 2008-2017; 3. 

Соли 2018 – то ҳоло.  

6. Таҳлили китобҳои дарсии замони шуравӣ (Қосимова М., Каримов Ҳ.) ва 

давраи нав (Лутфуллоев М., Ансор М., Байзоев А., Кабиров Ш., Сафаров У. ва 

дигарон) ва ҳамчунин худомӯзҳо ва дастурҳои таълимии дигар (Амонова Ф., 

Ғаффорӣ В., Каримов У., Ҳалимов С., Орзумуродов Ҷ. ва дигарон) нишон 

медиҳад, ки муаллифон ҳангоми таҳияи китобҳои дарсӣ аз тарзу усулҳои 

гуногун истифода кардаанд. Ҳам дар тарзи таълим, ҳам дар ҷобаҷогузории 

мавзуъҳои таълимӣ ва истифодаи методҳои таълим ягонагии фикру андешаҳо 

мушоҳида намешавад.  

7. Китобҳои дарсии нашри солҳои охир (2018 ва 2019), ки дар партави 

тағйирот дар нақшаи таълим (2015) ва ҷорӣ гардидани муносибати босалоҳият 

ба таълим таълиф ёфтаанд, нисбат ба китобҳои дарсии пешин дорои 

хусусиятҳои хос мебошанд. Аз ҷумла, барои аввалин бор барои ин фан 

стандарту барномаҳои мукаммали таълим ва роҳнамои омӯзгор (барои синфи 7) 

таҳия гадиданд. Дар ин китобҳо муаллифон кӯшиш ба харҷ додаанд, ки аз 

дастовардҳои муносибати босалоҳият ба таълим то ҳадди имкон истифода 

кунанд.  
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8. Бо вуҷуди ин ҳама, то имрӯз оид ба методикаи таълими фанни “Алифбо 

ва матни ниёгон” ягон таҳқиқоти бунёдӣ анҷом наёфтааст. Дастури методии 

муҳаққиқи тоҷик А. Байзоев “Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон” 

(1996, 2004) ба шарҳи танҳо муҳимтарин ҷанбаҳои омӯзиши ин фан бахшида 

шудааст. Аз ҷониби дигар, бо сабаби теъдоди маҳдуди нашр, ин китоб ҳоло 

дастраси омӯзгорон нест.  

9. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии риштаҳои омӯзгории 

Тоҷикистон тахассуси Алифбо ва матни ниёгон дар номгӯйи ихтисосҳо вуҷуд 

надорад, аз ин рӯ, аксари омӯзгорони ин фан мутахассисони фанни забон ва 

адабиёти тоҷик мебошанд ва сатҳи омодагии касбии онҳо аксаран ҷавобгӯйи 

талабот нест.  

10. Мулоҳизаҳои фавқуззикр зарурати таҳқиқу таҳлили ҳамаҷонибаи 

мавзуъро ба миён мегузорад, ки ҳадафи он асоснок намудани заминаҳои илмӣ-

педагогӣ ва методӣ-амалии таълими фанни “Алифбо ва матни ниёгон” буда, ба 

баланд бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорони фан ва беҳтар намудани сифати 

таълим, ҷустуҷӯ ва истифодаи манбаъҳои иловагӣ дар шароити кам будани 

соатҳои таълимӣ равона гардидааст.              
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БОБИ II. МАСЪАЛАҲОИ УМДАИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ 

АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН БО ИСТИФОДА АЗ РОҲУ УСУЛҲОИ 

ИННОВАТСИОНӢ 

2.1. Таҳлили таҳқиқоти илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба 

масъалаҳои методикаи таълими забонҳо 

Дар раванди таълими забон, хоҳ модарӣ бошад, хоҳ хориҷӣ, методикаи 

таълим мавқеи махсусро доро мебошад. Академик М. Лутфуллоев оид ба 

методикаи таълими забони модарӣ чунин ишора кардааст: “Методика чун 

қисми дидактика ба ҳамон қоида, принсип ва қонуният, ки дидактика муқаррар 

мекунад, такя мекунад” [54, с.11]. 

Вақте сухан роҷеъ ба методикаи таълими алифбои ниёгон меравад, чанд 

ҷиҳати муҳимми ин масъаларо қайд кардан бамаврид аст. Аввалан, ҳамон тавре 

ки қайд гардида буд, ин омӯзиши забони алоҳида нест. Аз ҷониби дигар, ин 

омӯзиши фақат алифбои дигар ба маънии сирф овозу ҳарф нест, зеро дар 

баробари таълиму омӯзиши овозу ҳарфҳои алифбо баъзе қоидаҳои вобаста ба он 

низ бояд ба назар гирифта шаванд.  

Ҷиҳати дигари масъала он аст, ки усулҳои таълиме, ки дар кишварҳои 

ҳамсояи Эрону Афғонистон ба роҳ монда шудаанд, то кадом андоза дар 

таълими алифбои ниёгон барои тоҷикон метавонанд қобили қабул бошанд. Ба 

ибораи дигар, оё метавон дар методикаи таълими алифбои ниёгон ба методикаи 

таълими забони форсӣ дар Эрон ва ё забони дарӣ дар Афғонистон такя кард?  

Ниҳоят, мо дар шароите қарор дорем, ки аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ 

доир ба тарзу усулҳои таълими ин фан таҳқиқоти бунёдие сурат нагирифтааст. 

То имрӯз ягона дастури методие, ки ба ин масъала дахл намудааст, китоби 

А.Байзоев “Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон” ба шумор 

меравад, ки он бештар ҷанбаи назариявӣ дорад ва бисёр паҳлуҳои амалияи 

таълими ин фанро фаро нагирифтааст. Дар чунин вазъият саволи дигаре ба миён 

меояд, ки зимни таҳлилу баррасии масъалаи мавриди назар кадом таҳқиқоти 
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мутахассисони ватанӣ заминаи назариявӣ ва методологии ин таҳқиқот буда 

метавонад.  

Табиист, ки таҷрибаи ғании пажӯҳишгарон ва дастурнависони Эрону 

Афғонистон манбаи хуби иттилотӣ ва методологӣ буда метавонад. Вале татбиқи 

ин таҷриба дар шароити Тоҷикистон вобаста ба таълими алифбои ниёгон, дар 

ҳамон шаклу мазмуне, ки дар он кишварҳо ба мушоҳида мерасад, аз имкон 

берун аст. Аввалан, хатти ниёгон дар муассисаҳои таълимии Тоҷикистон дар 

заминаи дониши хонандагон аз забон ва адабиёти тоҷик ва дар асоси алифбои 

кириллӣ сурат мегирад, ки худи ҳамин ҳолат муносибати эҷодкоронаро ба ин 

кор тақозо мекунад. Сониян, қоидаҳои имлое, ки дар кишварҳои ҳамсоя имрӯз 

роиҷ гардидаанд, махсусан, дар навишти вожаҳои наву истилоҳӣ дархури 

хусусиятҳои забони тоҷикӣ нестанд ва наметавонанд дар навишти матн бо 

алифбои ниёгон истифода шаванд (конститутсия – конститусиюн, стратегия – 

эстратожӣ, январ – жонвийе ва ғайра).  

Тарзу усулҳои таълим, ки дар китобҳои дарсии маъмули замони шуравӣ – 

“Таълими хат ва имлои матни ниёгон”-и М.Қосимова  [52] ва “Забони форсӣ”-и 

Ҳилол Каримов [50], аз як тараф ва китобҳои нисбатан тозаэҷоди дарсӣ, аз 

ҷумла, “Алифбо” ва “Шамъ” [58; 59], Алифбо ва матни ниёгон” [34; 36], 

“Забони форсӣ” [25] низ ҳар яке аз манбаъҳои муҳим барои таҳқиқоти бунёдии 

илмӣ буда метавонанд. Азбаски таълими хатти ниёгон бо забони тоҷикӣ ва 

адабиёти тоҷик пайванди ногусастанӣ дорад, аз ин рӯ, китобҳои дарсии забони 

тоҷикӣ ва адабиёти точик, ҳамчунин таҳқиқоти илмие, ки ба методикаи таълими 

забон ва адабиёт бахшида шудаанд, маводи иловагии муфидеро фароҳам 

месозанд. Дар баробари ин, таҳқиқоти бунёдӣ оид ба методикаи таълими забон, 

аз ҷумла, методикаи таълими забони русӣ низ дар муайян намудани присипҳои 

умумӣ ва асосии таълими забон кумаки амалӣ мерасонад.   

Хулосаи ин андешаҳо чунин аст, ки дар муайян намудани самараноктарин 

роҳу усулҳои таълими фанни Алифбои ниёгон мо бо такя ба таҷрибаи таълими 
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он дар кишварҳои ҳамсоя, баҳрабардорӣ аз китобҳои дарсии мавҷуда барои 

зинаҳои гуногуни таҳсилот дар Тоҷикистон ва ҳамчунин маводди методиву 

таҳқиқотие, ки доир ба методикаи таълими забон анҷом гирифтаанд, методҳои 

самараноки таълим ва омӯзиши фанни Алифбои ниёгонро дар муассисаҳои 

таълимии кишвар эҷодкорона мураттаб намоем.  

Азбаски роҷеъ ба барномаву китобҳои дарсӣ оид ба омӯзиши хатти ниёгон 

дар боби якум маълумоти муфассал оварда будем, ин ҷо зикри чанде аз 

таҳқиқоти ба масъалаҳои методикаи таълими забон бахшидашударо лозим 

медонем.      

Баъди ба алифбои кириллӣ гузаштани Тоҷикистон, хушбахтона, муҳақиқон 

ва олимони барҷастаи илми забоншиносии тоҷик беҳтарин асарҳои илмиву 

назариявӣ дар бораи методикаи таълими забони тоҷикӣ эҷод намуданд. Ин 

асарҳо заминаи асосии методӣ барои таълими забони тоҷикӣ ба омӯзгорон 

дастурҳои муфиди дидактикӣ дода буд. Тибқи маълумоти М.Лутфуллоев, 

аввалин китоби методӣ аз ҷониби Икром Хоҷаев “Методикаи мухтасари забони 

тоҷикӣ” соли 1945 аз чоп баромад. Ин китоб барои ғоибхонони омӯзишгоҳҳои 

педагогӣ таҳия шуда буд, вале он яке аз дастовардҳои хуби методӣ дар илми 

педагогикаи тоҷик ба шумор меравад. Баъдан, соли 1947 асари методии дигаре 

бо номи “ Китоби муаллим” дастраси муаллимон гардид. Дар соли 1951 асари 

академик М. Шукуров ва А Эшонҷонов “Методикаи таълими забони тоҷикӣ” 

нашр гардид. Дар бораи ин асар академик М. Лутфуллоев чунин ибрози назар 

намудааст: “Бартарии ин асар аз ҳамин иборат аст, ки дар он маводи методӣ ба 

сиситемаи муайян дароварда шуда, бо забони сода ва равон навишта шудааст” 

[54, с.20]. Бо назардошти талаботҳои нави саводомузӣ ва пешрафти  замона дар 

солҳои 70-80-уми асри гузашта китоби нави методии академик М. Лутфуллоев 

бо номи “Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ” соли 1986 

ба нашр расид. Ин асар аз дигар асарҳои методии таълими забони тоҷикӣ 

бартариҳои зиёде дорад. Муҳимияти асар дар он аст, ки методҳои таълими 
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забони тоҷикӣ дар душвортарин  марҳилаи таълим (синфҳои ибтидоӣ) баррасӣ 

гардидаанд. Ин асар пас аз чандин соли истифода аз ҷониби муаллиф соли 2007 

бо ворид намудани маводи нав бознашр гардид [57].  

Бояд тазаккур дод, ки солҳои 90-уми асри гузашта дар таълими фанни 

забони тоҷикӣ тағйироти куллӣ ба амал омад. Ин ҷорӣ шудани методи таълими 

ҳамгиро мебошад. Дар ин раванд академик Файзулло Шарифзода якчанд асари 

илмӣ методӣ, аз ҷумла. “Таълими муштарак - асоси инкишоф ва тарбия” , 

“Таълими ҳамгиро: проблема, таҳқиқ ва андешаҳо”, “Назария ва амалияи 

таълими ҳамгиро” ба табъ расонид [77; 78; 79].  

Асари илмии С. Шербоев “Методикаи таълими забони тоҷикӣ” дар раванди 

таълими фанни забони тоҷикӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии 

касбии педагогӣ – филологӣ ба таври васеъ истифода мешавад. То имрӯз ин 

асар ҳафт маротиба бознашр гардидааст [80].     

Доир ба таҳлилҳои методӣ ва масъалаҳои методикаи таълими  фанҳои 

забонҳои русӣ ва англисӣ аз рисолаҳои илмии муҳаққиқони ватанӣ ва берунӣ 

ёдовар шудан мумкин аст.  

Аз ҷумла, дар боби дуюми рисолаи илмии Абдиев Калмамат (Ҷумҳурии 

Қирғизистон) - “Методикаи таълими таҳлили морфемавӣ ҳамчун воситаи 

ғанигардонии захираи луғавии хонадагон” (тарҷумаи С.И.) оид ба таълими 

фанни забони русӣ дар мактабҳои таълимашон бо забони ғайрирусӣ таҳлилҳои 

ҷолиб анҷом гирифтааст. Муҳаққиқ дар зербанди дуюми боби мазкур дар бораи 

омӯзиши луғат дар таълими таҳлили морфемавӣ дар дастурҳои методиву 

таҷрибаи мактабӣ  пешниҳодҳои хубе овардааст [82].     

Дар  рисолаи илмии муҳаққиқ Икромова С.А. “Хониши бурро ва 

аҳаммияти он дар инкишофи нутқи хонандагони синфҳои ибтидоӣ” (тарҷумаи  

С. И.) боби дуюм ба таҳлили метод, тариқ ва воситаҳои хониши ифоданок дар 
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раванди дарсҳои забони модарӣ бахшида шуда, фикру андешаҳои ҷолиби 

дидактикӣ ва пешниҳодҳои методологии нав инъикос ёфтаанд [102]. 

Роҷеъ ба такмили китобҳои дарсии фанни забони русӣ барои мактабҳои 

таълимашон бо забони тоҷикӣ дар зербанди сеюми боби сеюми рисолаи илмии 

Камолова М.Ф. “Тартиботи феълӣ дар сохтори китобҳои дарсии фанни забони 

русӣ барои мактабҳои таълимашон бо забони тоҷикӣ” (тарҷумаи С. И.) ба 

тавсияҳои методии умумии таълифи китобҳои дарсӣ таъкид шудааст, ки чанде 

аз онҳо (методи пайдарҳамии мавзуъҳои алоқаманд, методи шурӯи таълим аз 

мавзуъҳои осон ва зина ба зина газаштан ба мавзуъҳои душвори барномаи 

таълим ва ғ.) дар таълифи китобҳои дарсии нави фанни Алифбо ва матни ниёгон 

барои синфҳои 7 ва 8 ба эътибор гирифта шудаанд. Дар баробари ин 

хусусиятҳои асосии китоби дарсии забони русӣ (мавҷуд будани тарҳ (схема), 

ҷадвал (таблитса), машқҳои гуногуни имлоӣ, луғат ва ғайра) инъикос ёфтааст 

[103]. 

Дар рисолаи илмии Ҳоҷиева М.Х. “Қонуниятҳои забономӯзии таълими 

фразеологизмҳои забони русӣ бо тобиши фарҳанги миллӣ дар мактабҳои 

таълимашон бо забони тоҷикӣ” (тарҷумаи С.И.) заминаҳои назариявии таълими 

ибораҳои забони русӣ, таҳлили муқоисавии воҳидҳои ибора бо тобишҳои 

фарҳанги миллӣ дар забони русӣ ва забони тоҷикӣ, таълими таҷрибавии 

ибораҳои русӣ бо тобиши фарҳанги миллӣ дар мактабҳои тоҷикӣ таҳлилу 

баррасӣ гардидааст [119]. Иборасозӣ  дар забони тоҷикӣ бо хатти кириллӣ ва  

хатти арабиасос имлои хоси худро дорад. Ин мавзуъ дар барномаи таълим  дар 

синфи 8-ум дар доираи як соат ба назар гирифта шудааст.  

Дар мавзуи нақши машқҳои таҳлилию таркибӣ барои инкишофи нутқи 

мураттаби хонандагони синфҳои ибтидоӣ Ш. П. Котибова таҳқиқоти хубе 

анҷом додааст [106]. Инкишофи  нутқи мураттаби шифоҳӣ ва хаттии 

хонандагон дар дарсҳои забони тоҷикӣ барои омӯзиши алифбои ниёгон заминаи 

мусоид фароҳам месозад. Табиист, ки вазифаи аввалиндараҷаи омӯзгорон дар 
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таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон истифодаи методҳо барои инкишофи 

нутқи мураттаби хаттӣ мебошад. Академик М. Лутфуллоев дар китоби 

“Асосҳои таълими ибтидоии забони модарӣ” қайд  намудааст, ки “яке аз 

камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти муаллимони синфҳои ибтидоии мактабҳои 

таълимшон бо забони тоҷикӣ он аст, ки гузаронидани намудҳои гуногуни 

корҳои хаттиро ба мисли кор бо овозу ҳарфҳо, диктантҳо, кор бо ҷадвал ва 

ғайра таҷриба намекунанд.” [54, с.34]. Ин камбудии ишорашуда, ба ақидаи 

академик  М.Лутфуллоев  ба он оварда мерасонад, ки мавзуъҳои омӯхташудаи 

назариявӣ аз малакаи амалия дур мешавад ва барои инкишофи нутқи мураттаби 

хаттӣ монеаи бузург эҷод мекунад. 

Дар кори таҳқиқотии Дариғ Сона “Хусусиятҳои забономӯзии дидактикии 

таълими ибтидоии забони расмии донишҷӯёни эронӣ” (тарҷумаи С. И.) оид ба 

таълиму омӯзиши забони русӣ ба донишҷӯёни эронӣ фикру андешаҳои ҷолиб 

дар бораи ташкил ва таъмини имконот, усулҳои нави таълими забони русӣ дар 

Эрон ва маводи дидактикӣ дар раванди таълими забони русӣ баён гардидаанд 

[98]. Муаллиф аз камбуди китобҳои дарсии хушсифат барои омӯзиши забони 

русӣ изҳори нигаронӣ карда, қайд мекунад, ки дар китобҳои дарсиии забони 

русие, ки омӯзгорон дар раванди таълим истифода менамудаанд, камбудиҳои 

ҷиддӣ, аз ҷумла, мавҷуд набудани луғат, камбуди машқҳои гуногуни хаттӣ, 

транскрипсияи овозии калимаҳо ва ғайра ба назар мерасанд. Дар баробари ин 

дар рисола якчанд мушкилоти омӯзиши хатти русӣ барои донишҷӯёни эронӣ 

нишон дода шудааст. Барои ҳалли мушкилот ба  омӯзгорони забони русии 

эронӣ дар таълими ин забони хориҷӣ дастуру усулҳои хубе пешниҳод 

гардидааст, ки яке аз онҳо истифодаи технологияи компютерӣ дар раванди 

омӯзиши забони русӣ дар низоми таҳсилоти имрӯзаи Эрон  мебошад. 

Муҳаққиқ М. М. Тағоева дар рисолаи илмии худ “Асосҳои илмии таълими 

калимаҳои аслии (реалия) забони англисӣ дар мактабҳои таълимашон бо забони 

тоҷикӣ” (тарҷумаи С.И.) методикаи омӯзиши чунин калимаҳои забони 
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англисиро ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба омӯзгорони 

фанни забони англисӣ тавсия намудааст [117].  

Методҳои муосири таълими забони русӣ дар рисолаи илмии А. Назаров 

“Таълими ҷонишинҳои забони русӣ дар синфҳои болоии мактабҳои таълимашон 

бо забони тоҷикӣ дар шароити таълими ҳамгиро” (тарҷумаи С. И.) баррасӣ 

гардидааст. Ин таҳқиқот барои омӯзгорони фанни забони русӣ дар таълими 

мавзуи ҷонишинҳои забони русӣ барои хонандагони тоҷик маводи методии хуб 

пешниҳод мекунад [109].  

“Асосҳои таълими ҳамгирои забони русӣ дар мактабҳои таълимашон бо 

забони тоҷикӣ воситаи мутобиқшавии арзишҳои коммуникативӣ ва 

забономӯзии матни бадеӣ” мавзуи рисолаи илмии С. Р. Валиҷонова буда, дар он 

яке аз мушкилоти раванди таълим - ташаккули салоҳияти муоширати  фарҳангӣ 

бо забони русӣ барои хонандагони тоҷикзабон аз рӯйи матн мавриди таҳқиқ 

қарор дода шудааст [93].  

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки роҷеъ ба методу усулҳои муассири таълими 

алифбо ва матни ниёгон то имрӯз таҳқиқоти бунёдӣ анҷом нагирифта бошад 

ҳам, маводи мавҷудаи илмӣ-таҳқиқотӣ доир ба масъалаҳои умумии методикаи 

таълим ва методикаи таълими забонҳои алоҳида, ҳамчунин таҳлили китобҳои 

дарсӣ ва дастурҳои методӣ барои асоснок намудани мақсадҳои таҳқиқ ва пайдо 

намудани методҳои муассири таълим, ки ба ташаккули салоҳиятҳо равона 

гардидаанд,  заминаҳои хуби назариявӣ ва амалӣ ба ҳисоб мераванд.   

2.2. Методҳои инноватсионии таълими ҳарфу овозҳо 

Масъалаи тартиби омӯзиши ҳарфҳо. Тавре ки аз таҳлили китобҳои дарсӣ 

ва дастурҳои методии таълими алифбои ниёгон ва забони форсӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бармеояд, дар таълими ҳарфу овозҳо масъалаҳои зерин асосӣ ба 

шумор мераванд:  

• Таносуби ҳарфҳои муттасила ва мунфасила дар омӯзиши ҳарфҳо; 

• Таносуби ҳарфҳои хоси форсӣ ва арабӣ дар омӯзиши алифбо; 
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• Роҳҳои омӯзиши ҳарфҳои бисёрвазифа; 

• Роҳҳои омӯзиши овозҳое, ки бо якчанд ҳарф ифода меёбанд.  

Дар масъалаи пайдарпайии омӯзиши ҳарфҳо дар байни муаллифони 

китобҳои дарсӣ ду равиш ба назар мерасад: а) омӯзиши ҳарфҳо новобаста ба 

муттасила ё мунфасила будани онҳо; б) омӯзиши ҳарфҳои мунфасила дар аввал, 

ҳарфҳои муттасила пас аз онҳо.  

Дар аксари китобҳои дарсии мавҷуда роҳи аввали омӯзиш пайгирӣ 

шудааст. Ба ибораи дигар, аввал ҳарфи «алиф» таълим дода мешавад, сипас 

ҳарфҳои “бе”, “пе”, “те”, “се”, ки ҳарфҳои ҳамшакл мебошанд, мавриди омӯзиш 

қарор мегиранд. Дар баъзе китобҳои дарсӣ, аз ҷумла, дар китоби “Забони 

форсӣ”-и Ҳилол Каримов ҳарфи “се” на дар аввал, балки дар охир, дар радифи 

ҳарфҳои хоси арабӣ таълим дода мешавад. Ҳарфҳои дигар маъмулан ҳарфҳои 

муштараквазифа ва форсӣ-тоҷикӣ мебошанд. Ҳарфҳои хоси арабӣ, махсусан 

“айн” ва аломати “ҳамза” дар охир ҷой дода шудаанд. Аксари муаллифон 

ҳангоми омӯзиши ҳарфҳо ҳамшаклии онҳоро ба назар гирифтаанд. Масалан, 

ҳарфҳои  “бе”, “пе”, “те”, “се”; “син” ва “шин”, “сод” ва “зод”, “ҷим”, “че”, “хе” 

ва “ҳои ҳуттӣ” ва ғайра дар як соати таълимӣ ё дар дарсҳои пайиҳам таълим 

дода мешаванд.  

Равиши дуюми таълим ба он асос ёфтааст, ки омӯзиши ҳарфҳои мунфасила 

(пайвастнашаванда) хеле осон буда, хонандагонро барои ворид шудан ба 

унсурҳои дигари мушкилтари хатти ниёгон (пайвасти ҳарфҳои муттасила байни 

ҳам ва ё ба ҳарфҳои мунфасила) омода месозад. Ба назар мерасад, ки чунин 

тарзи таълим барои хонандагони хурдсол ба мақсад мувофиқ аст. Шояд аз 

ҳамин сабаб бошад, ки дар китоби ҷории “Алифбо ва матни ниёгон” (синфи 7) 

маҳз аз чунин тарзи таълим истифода шудааст. Дар ин китоб аввал ҳарфҳои 

мунфасила (алиф, ре, зе, же, дол, зол, вов) таълим дода шуда, сипас ҳарфҳои 

муттасила ҷой дода шудаанд. 
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Аз ин ҷо саволе пайдо мешавад, ки кадом тартиби пешниҳоди ҳарфҳо 

беҳтар аст. Ба ин савол ҷавоби ягона пайдо кардан душвор аст. Дар аксар 

суҳбатҳое, ки бо омӯзгорони фанни алифбои ниёгон муаллифи ин таҳқиқот 

анҷом додааст, гурӯҳе аз омӯзгорон бар он ақидаанд, ки омӯзиши ҳарфҳои 

мунфасила дар ибтидои таълим осонтар ба назар мерасад. Гурӯҳи дигар осон 

будани ин роҳи омӯзишро эътироф мекунанд, аммо қайд мекунанд, ки он чанд 

мушкилот дорад: аввалан, на бо ҳамаи ҳарфҳои мунфасила калимаҳои маъмулӣ 

ба андозаи кофӣ мавҷуд аст, сониян таълими ҳамаи вазифаҳои ҳарфи “вов”, ки 

мунфасила аст, дар ибтидои таълим аз имкон берун аст.  

Як нукта низ қобили таваҷҷуҳ аст: дар китоби дарсии “Алифбо ва матни 

ниёгон” (синфи 7) чунин тарзи таълим ба роҳ монда шудааст, аммо дар китоби 

дарсии Забони форсӣ (барои донишҷӯёни соли якуми донишгоҳҳо) аз равиши 

якуми таълим, яъне таълими муштараки ҳарфҳои мунфасила ва муттасила 

истифода шудааст. Ҷолибияти ин масъала дар он аст, муаллифи ҳар ду китоб 

ҳамон як муаллиф аст (дуруст аст, ки китоби якум дар ҳаммуаллифӣ таълиф 

шудааст). Аз ин ҷо чунин хулоса намудан мумкин аст: тартиби ягонаи 

пешниҳоди ҳарфҳо барои омӯзиши алифбои ниёгон шарт нест, муҳим роҳу 

усулҳои муассири таълим аст.  

Методҳои таълими ҳарфҳои бисёрвазифа. Яке аз хусусиятҳо ва дар айни 

замон мушкилоти таълими алифбои ниёгон мавҷуд будани ҳарфҳои 

бисёрвазифа дар ин алифбо аст. Ҳарфҳои “алиф”, “вов”, “йо”, “ҳои ҳавваз” аз 

ҷумлаи чунин ҳарфҳоянд. Ҳарфи “айн”-ро низ аксарият ба гурӯҳи ҳарфҳои 

бисёрвазифа дохил мекунанд, вале ҳақиқат ин аст, ки ҳарфи “айн” бисёрвазифа 

набуда, ба сабаби дар забони тоҷикӣ мавҷуд набудани овози ифодакунандаи он 

аз нуқтаи назари таълим ва омӯзиш мушкил ба ҳисоб меравад.  

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки муаллифони гуногун дар таълими 

ҳарфҳои бисёрвазифа аз роҳу усулҳои гуногун истифода кардаанд, вале як чиз 
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бебаҳс аст, ки ҳамаи вазифаҳои ҳамон як ҳарфро пайиҳам дар доираи як ё ду 

соати таълимӣ ба роҳ мондан аз имкон берун аст.  

Масалан, дар ибтидои таълим тибқи анъана роҷеъ ба вазифаҳои ҳарфи 

“алиф” қайд мегардад, ки алифи мамдуда (алифе, ки дар болояш аломати мадда 

дорад - آ) дар аввали калима овози “о”-ро ифода мекунад (آفتاب آباد،   дар ,(آرام، 

мобайн ва охири калима овози “о” бо алифи мақсура (бе аломати мадда) ифода 

мегардад (سارا  Ҳамчунин таъкид мешавад, ки дар аввали калима алифи .(بال، 

мақсура (бе аломати мадда) овозҳои кӯтоҳи “а” ( اگر ادبا) ”у“ ,(از،   ”ва “и (استاد، 

 ро ифода мекунад. Ҳамаи ин вазифаҳои ҳарфи “алиф”-ро дар як ё-(ارسال، افتخار)

ду соати таълимӣ пай дар пай омӯзонидан мумкин аст, аммо масъала ин аст, ки 

вазифаҳои ҳарфи “алиф” бо ҳамин тамом намешавад. Аз ҷумла, истифодаи 

ҳарфи “алиф”-ро барои ифодаи садонокҳои дарози “у (ӯ)”,  “и”  ва “э” дар 

аввали калима якҷоя бо ҳарфҳои “вов” ва “йо” дар ҳамин мавзуъ ҷой додан аз 

имкон берун аст, зеро вақте ки ин ҳарф таълим дода мешавад, хонандагон ҳанӯз 

ҳарфҳои дигарро намедонанд. Маълум аст, ки ин вазифаи ҳарфи “алиф” 

ҳамзамон бо таълими ҳарфҳои “вов” ва “йо” пешниҳод мегардад ( او، این، ایرج). 

Ҳамчунин, агар тарзи навишти калимаҳоро дар алифбоҳои кириллӣ ва ниёгон 

муқоиса кунем, дармеёбем, ки ҳарфи “алиф” на ҳамеша дар мобайни калима 

овози “о”-ро ифода мекунад. Масалан, бандакҳои феълӣ ва хабарӣ дар 

мавридҳои муайян барои ифодаи овози кӯтоҳи “а” меояд (рафтаам, омадааст, 

кошонаам) ё барои ифодаи садоноки дарози “и” (рафтаӣ):  

рафтаам 

рафтаӣ 

омадааст 

кошонаам 

 رفته ام

 رفته ای

 آمده است 

 کاشانه ام  



77 
 

Дар мавриди таълими ҳарфи бисёрвазифаи “вов” низ баъзе хусусиятҳои 

онро зикр кардан бамаврид аст. Аз ҷумла, барои ифодаи ҳамсадои “в” (дар ҳама 

ҳолатҳо), садонокҳои дарози “у”, “ӯ” (дар мобайн ва охири калима) истифода 

шудан ва бо ҳарфи “алиф” якҷоя омадани онро дар аввали калима барои ифодаи 

садоноки дароз истифода шудани онро дар ҳудуди як мавзуи таълимӣ ҷой додан 

мумкин аст. Аммо вазифаҳои дигари он – ифодаи пайвандаки пайвасткунанаи 

“ва” (-у, -ву) ва имлои “вови маъдула” (ҳолатҳои навишта шудан, вале хонда 

нашудани он)-ро дар қисматҳои дигари таълим пешниҳод кардан зарур меояд.  

Ҳамин тариқ, таълими ҳарфҳои бисёрвазифа хусусиятҳои хоси худро 

дорад, ки истифода аз роҳу усулҳои гуногунро тақозо мекунад.  

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳлили китобҳои дарсӣ ва таҷрибаи кории шахсӣ, 

ҳамчунин назарсанҷии омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгон чунин 

тарзҳои муассири таълими ин ҳарфҳоро пешниҳод менамоем:  

1.  Ҳарфи “алиф”. Ин ҳарф, ҳамон тавре ки зикр гардид, метавонад бо 

аломати мадда (алифи мамдуда) ва бе он (алифи мақсура) истифода шавад. 

Мавриди истифодаи алифи мамдуда муайян аст: он маъмулан дар аввали 

калима барои ифодаи овози “о” навишта мешавад. Дар мобайн ва охири калима 

барои ифодаи овози “о” аз алифи мақсура истифода мекунанд (آرا، آزاد، آواز). 

Ин нукта дар ҳамаи китобҳои дарсӣ қайд гардидааст. Аммо як мавриди дигари 

истифодаи алифи мақсура аксаран зикр намегардад: дар калимаҳои мураккаб, 

ки ҷузъи дуюмашон бо “о” сар мешавад (хонаобод, бахтозмоӣ, Зафаробод; 

дилором, ҷанговар, диловез) як қоидаи имло ба назар гирифта мешавад: агар 

маънои ниҳоии калимаи мураккаб аз маъноҳои калимаҳои содаи таркиби он 

барояд, он гоҳ калимаи дуюм бо алифи мамдуда навишта мешавад (   آباد،خانه

آزمایی ظفرآباد  بخت ), вале агар калимаҳои дохили калимаи мураккаб ба маънои 

маҷозӣ омада бошанд, он бо алифи мақсура (бемадда) навишта мешавад (  ،دالرام
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 Дар айни замон, пешвандҳои “ҳам-”, “бе-”, “бо-“ ва “дар-“ дар  .(جنگاور دالویز

алифбои ниёгон аз калима ҷудо навишта мешаванд, аз ин рӯ, дар ин маврид ҳам, 

агар калимаи дуюм бо садоноки “о” сар шуда бошад, бо алифи мамдуда 

навишта мешавад درآوردن(.  آب، باآداب، آواز، بیهم)   

Як нуктаи ҷолиби дигар ин аст, ки агар дар аввали калима  садоноки “э” 

пеш аз ҳарфҳои “ҳ” ва “ъ” омада бошад, он ҳам бо алифи мақсура (бемадда) 

навишта мешавад (احتیاط، اعالن، اهدا، اعتماد).  

Ҳарфи “вов”. Дар аксари китобҳои дарсӣ ҳангоми омӯзиши ҳарфи “вов” 

муҳимтарин вазифаҳои он – ифодаи садонокҳои дарози “у” ва “ӯ” дар мобайн ва 

охири калима, ҳамчунин ифодаи овози ҳамсадои “в” дар ҳама ҳолатҳо (аввал, 

мобайн ва охири калима) оварда мешаванд. Истифодаи ҳарфи “вов” ба сифати 

пайвандаки пайвасткунандаи “ва” ва вариантҳои он (-у, -ву) низ ҳамзамон бо 

омӯзиши ин ҳарф сурат мегирад. Дар китобҳои чопи Тоҷикистон ифодаи 

садоноки дарози “ӯ” ҳамчун ҷонишини шахси сеюми танҳо бо “алиф”-у “вов” 

 ҳамчун ҳолати ягонаи истеъмоли ин садонок зикр мегардад. Бояд тазаккур (او)

дод, ки дар забони форсӣ дар ин маврид аз тарзи дигари таълим истифода 

мекунанд: дар аввали калима садоноки дарози “у” (ёдовар мешавем, ки 

садоноки дарози тоҷикии “ӯ” низ дар забони форсӣ ба шакли “у” талаффуз 

мешавад) бо ҳарфҳои “алиф”-у “вов” навишта мешавад. Дар баробари 

ҷонишини шахси сеюми танҳо (ӯ) дар забони форсӣ чанд калимаи дигаре низ 

мавҷуд аст, ки дар аввали онҳо садоноки дарози “у” меояд (ут – август). Имлои 

ҳарфи “вови маъдула” – ҳолатҳои пас аз ҳарфи “хе” навишта шудан, аммо хонда 

нашудани он, ки ба қоидаҳои таърихии имло вобаста аст, дар дастурҳои 

таълимӣ мавридҳои гуногуни пешниҳоди худро дорад. Масалан, азбаски дар 

китоби “Алифбо ва матни ниёгон” (синфи 7), ки ҳарфи “вов” дар ибтидои 

таълим дар радифи ҳарфҳои мунфасилаи дигар таълим дода мешавад, 

имконияти дар ҳамон дарс(ҳо) ҷой додани “вови маъдула” ва имлои он 



79 
 

ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, ин масъала дертар, зимни омӯзиши ҳарфи “хе” 

таълим дода мешавад.  

Як нуктаи дигар ин аст, ки ҳарфи “вов” дар чанд калима барои ифодаи 

садоноки кӯтоҳи “у” меояд. Масалан, дар калимаҳои “ту”, “ду”, “худ”, “чун” ва 

ғайра садоноки “у” кӯтоҳ аст, аммо он бо “вов” навишта мешавад. Ба ин 

масъала дар китобҳои дарсии “Алифбо ва матни ниёгон” чандон эътибор дода 

нашудааст, зеро имрӯз масъалаи дарозиву кӯтоҳии садоноки “у” дар забони 

тоҷикӣ он қадар аҳаммият надорад (дарозиву кӯтоҳии ин садонокҳо танҳо дар 

вазни арӯз ва таҳлили шеър ба назар гирифта мешавад), вале дар китобҳои 

дарсии забони форсӣ ба ин чиз аҳаммият медиҳанд, зеро инъикоси садонокҳои 

дарозу кӯтоҳи “у” дар транскрипсия бо тарзҳои гуногун сурат мегирад (ду - do, 

дуд - dud).  

Ба вазифаи пайвандаки пайвасткунандаи “ва” ва вариантҳои он (-у, -ву) 

истифода шудани ин ҳарф низ нозукиҳои худро дорад. Маълум аст, ки дар 

забони тоҷикӣ яке аз вариантҳои маъмули ин пайвандак пас аз садонок “-ю” 

мебошад (бобою бибӣ, кӯчаю хиёбон). Дар хатти ниёгон ин пайвандак ҳамеша 

бо ҳарфи “вов” навишта мешавад (بابا و بیبی، کوچه و خیابان) ва табиист, ки дар 

ин маврид “-ю” хонда шудани он имкон надорад. Ин тарзи имлои тоҷикӣ 

натиҷаи таъсири забони гуфтории тоҷикӣ ба забони адабӣ буда, он аслан бояд “-

ву” хонда шавад (бобову бибӣ, кӯчаву хиёбон).  

Ҳарфи “йо”. Қабл аз ҳама, дар муҳити тоҷикӣ бояд таъкид кард, ки ҳарфи 

“йо”-и алифбои ниёгон бо ҳарфи “ё” дар хатти кириллӣ иртиботе надорад. Ин 

нуктаро аз ҳамон лаҳзаҳои аввали таълими ин ҳарф дар зеҳни хонандагон ҷой 

додан лозим аст. Сониян, ҳарфи “йо” низ мисли ҳарфҳои “алиф” ва “вов” аз 

ҳарфҳои бисёрвазифаи алифбои ниёгон аст. Дар ин ҷо низ масъалаи 

пайдарпайии таълими ҳар яке аз вазифаҳои ин ҳарф нозукиҳои худро дорост. 

Табиист, ки дар зинаи аввал барои ифодаи ҳамсадои “й” (дар ҳама ҳолатҳо) ва 
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садонокҳои дарози “и” ва “е” (э) истифода шудани он (дар мобайн ва охири 

калима) бояд таълим дода шавад. Дар зимн, таъкиди он ки дар аввали калима 

садонокҳои дарози “и” (ин, истодан) ва “э” (эҷод, элак, Эрон, Эраҷ) бо ҳарфҳои 

“алиф”-у “йо” навишта мешавад, низ бамаврид аст (  ،ایلک ایجاد،  ایستادن،  این، 

ایرج  Аммо ҳолатҳои истифодаи он ба сифати бандаки изофӣ пас аз .(ایران، 

садонокҳо, артикли номуайянӣ ва “йои мақсура” (ҳолатҳои “о” хонда шудани 

ҳарфи “йо” дар охири баъзе калимаҳои арабӣ) печидатар буда, таваҷҷуҳи 

бештареро тақозо мекунад. Дар китобҳои дарсӣ ба тарзи сода таъкид мешавад, 

ки пас аз садонок бандаки изофӣ бо ҳарфи “йо” навишта мешавад. Ин ҷо як 

нозукие ҳаст, ки шояд ба хотири осонтар шудани таълим онро ба назар 

намегиранд. Бандаки изофӣ (-и), ки барои пайваст кардани ду ва ё зиёда 

калимаҳо (сохтани ибораҳои изофӣ) меояд, аслан садоноки кӯтоҳи “и” аст, ки 

тибқи маъмул дар алифбои ниёгон ифодаи хаттии худро надорад. Дар ибораҳое, 

ки ин бандак пас аз садонок меояд, тибқи қоидаҳои фонетикии забони тоҷикӣ як 

ҳамсадои “й” дар талаффуз изофа мешавад (бобои ман – boboyi man, орзуи 

ширин – orzuyi shirin, хонаи умед – khonayi umed). Ҳарфи “йо” маҳз барои 

нишон додани ҳамин ҳамсадои иловагӣ истифода мешавад, на ҳамчун бандаки 

изофӣ, зеро хусусияти имло дар алифбои ниёгон он аст, ки ҳар як овози иловагӣ 

дар талаффуз ифодаи хаттӣ пайдо мекунад. Дар имлои имрӯзаи тоҷикӣ қоидаи 

талаффуз ин аст, ки садоноки “и” пас аз садонокҳо ба шакли йотбарсар (йи) 

талаффуз мешавад (баро(й)и мо, неру(й)и қавӣ), аммо дар хат танҳо як “и” 

навишта мешавад.  

Дар муқоиса бо забони форсии Эрон омӯзиши ин ҳарф дар муҳити 

Тоҷикистон боз як мушкили дигар дорад. Садоноки дарози таърихии “е” дар 

забони тоҷикӣ ҳифз гардидааст, дар сурате ки дар забони форсии муосир он ба 

садоноки дарози “и” табдил ёфтааст (эҷод (тоҷикӣ) – иҷод (форсӣ), дер – дир, 

меравем – миравим ва ғ.). Аз ин рӯ, дар забони тоҷикӣ ҳарфи “йо” садоноки 
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дарози “е”-ро низ ифода мекунад. Вале мушкилӣ дар он аст, ки доираи 

истеъмоли садоноки “е” дар забони тоҷикӣ васеъ гардида, садоноки кутоҳи 

таърихии “и” пеш аз ҳарфҳои “ҳ” ва “ъ” ба садоноки “е” табдил ёфтааст 

(меҳмон, меъмор, меҳнат). Ин садонок аслан кӯтоҳ буда, дар мобайни калима 

навишта намешавад (معمار  дар аввали калима бо ҳарфи “алифи ,(مهمان، 

мақсура” (احتمال، اعتبار) ва дар охир бо ҳарфи “ҳои ҳавваз” (سه، شنبه) навишта 

мешавад.  

Масъалаи дигаре, ки ба таълими ҳарфи “йо” вобаста аст, ифодаи овози “о” 

дар охири баъзе калимаҳои арабӣ аст. Тибқи қоидаҳои имрӯза дар забони 

тоҷикӣ ин гурӯҳи калимаҳо бо садоноки “о” навишта мешаванд (даъво, Исо, 

Мустафо, ҳатто, ило ва ғ.), вале дар алифбои ниёгон он мисли забони арабӣ бо 

ҳарфи “йо” навишта мешавад ( لیدعوی، عیسی، مصطفی، حتی، ا ).  

Имлои артикли номуайянӣ ва ишоратии исм низ ба таълими вазифаҳои 

ҳарфи “йо” тааллуқ дорад. Азбаски ин артикл дар алифбои кириллӣ ҳамеша бо 

як ҳарфи “е” (марде, шахсе, орзуе, хонае...), вале дар алифбои ниёгон дар 

шаклҳои гуногуни навишторӣ зоҳир мегардад (  ،آرزویی شخصی،  مردی، 

 шарҳи нозукиҳои чунин гуногунӣ вобаста ба ҳодисаҳои фонетикии ,(خانهای

забони тоҷикӣ аҳаммияти хос пайдо мекунад.  

Ҳарфи “ҳои ҳавваз”. Ин ҳарф дар баробари бисёрвазифа буданаш дорои 

чор шакли навишт аст (дар аввал, мобайн ва охири калима, дар алоҳидагӣ). Аз 

ҷониби дигар, ин ҳарф барои забонҳои арабӣ ва форсӣ муштарак буда, бо ҳамин 

хусусияти худ аз ҳарфи “ҳои ҳуттӣ”, ки хоси забони арабист, фарқ мекунад. 

Омӯзиши вазифаи асосии он – ифодаи ҳамсадои “ҳ” осон аст, вале мушкили 

асосӣ дар таълими ин ҳарф бо “ҳои ҳаввази ғайрималфуз”, яъне 

талаффузнашаванда вобаста аст. Дар аксар китобҳои дарсӣ таъкид мешавад, ки 

ин ҳарф дар охири калима садоноҳои “а”, “и” ва “е”-ро ифода мекунад (  ،خانه
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 ҳол он ки ҳамсадо наметавонад садонокро ифода кунад. Ҳақиқат ин ,(بلکه، شنبه

аст, ки тибқи қоида садонокҳои кӯтоҳ ифодаи ҳарфӣ надоранд. Ин масъала дар 

калимаҳое, ки дар охирашон садоноки кӯтоҳ доранд, душвориро ба миён 

меорад, бинобар ин барои нишон додани садоноки кӯтоҳ дар ибтидои қабули 

алифбои арабиасос чунин қоидаро ворид карданд. Дар ибтидо, масалан, 

калимаи “хона”-ро ба шакли “хон” ва аломати “забар” менавиштанд ( َخان), вале 

баъдтар ба ҷойи ҳаракатҳо аз ҳарфи “ҳои ҳавваз” истифода мекардагӣ шуданд 

  .(خانه)

Мушкилоти таълими ҳарфи “ҳои ҳавваз” бо ҳамин тамом намешавад. 

Масъалаи дигари имло ба навишти калимаҳое вобаста аст, ки дар решаашон 

“ҳои ҳаввази ғайрималфуз” доранд ва бо иловаи пасванду калимаҳои дигар 

вожаҳои сохта ва мураккаб ба вуҷуд омадаанд (нависанда+гон, зинда+гӣ, 

кӯза+гар, хона+ҳо, шикаста+дил ва ғ.). Дар ин маврид ду тарзи имло вуҷуд 

дорад: 1) ҳазфи ҳои ҳавваз дар сурати иловаи пасвандҳои “-гон” ва “-гӣ” 

) ва 2) нигоҳ дошта шудани он дар ҳолатҳои дигар (نویسندگان، زندگی) گر،  کوزه

دل ها، شکستهخانه ).  

Ин мулоҳизаҳо нишон медиҳанд, ки омӯзиши ҳарфҳои бисёрвазифа роҳу 

усулҳои махсуси таълимро тақозо мекунад. Омӯзиши ҳар яке аз ин ҳарфҳо, аз як 

тараф, ба вазифаҳои фонетикӣ (ифода кардани ин ё он овоз) вобаста бошад, аз 

тарафи дигар, ба баъзе қоидаҳои имлои алифбои ниёгон низ алоқаманд аст. Аз 

ин рӯ, барои пурра аз худ намудани ҳамаи ин нозукиҳо таълим ва омӯзиши ин 

ҳарфҳоро дар мавридҳои гуногун, вале мувофиқ (дар пайвастагӣ бо таълими 

дигар ҳарфҳо) ба роҳ мондан лозим аст. Ин тарзи таълим бояд усулҳои зеринро 

дар бар гирад:  
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1. Усули зикри муҳимтарин вазифаҳои ҳарф дар аввали омӯзиш. Азбаски 

ҳарфҳои алифбо пай дар пай омӯхта мешаванд, таълими ҳамаи вазифаҳои ҳарфи 

бисёрвазифа дар як ё ду соати таълимӣ аз имкон берун аст.  

2. Усули иловаи вазифаҳои дигари ҳарф ё қоидаҳои имлои вобаста ба он 

дар мавзуъҳои дигар. Ин тарзи таълим имкон медиҳад, ки вазифаҳои 

муҳимтарини ҳарф бори дигар ёдовар шуда, дар зимн вазифаҳои дигар ва ё 

қоидаҳои марбут ба он ҳарф илова гарданд. Масалан, имлои “вови маъдула” 

(ҳолатҳои навишта шудан, вале талаффуз нашудани ҳарф) ё “йои мақсура” 

(ҳолатҳои “о” хонда шудани ҳарфи “йо” дар калимаҳои арабӣ) дар мавзуъҳои 

алоҳида ҷой дода мешаванд.  

3. Усули мавҷуд будани намунаҳои кофӣ барои омӯзиши вазифаҳои ҳарф. 

Хеле муҳим аст, ки ҳангоми ишораи ин ё он вазифаи ҳарф ба таври намуна 

калимаҳои кофӣ пешниҳод гарданд. Масалан, агар вазифаи ҳарфи “вов”-ро 

барои ифодаи садоноки тоҷикии “ӯ” шарҳ додан хоҳем, беҳтар аст, ки дар 

қатори калимаҳои сирф тоҷикӣ, ки дар таркибашон ин садонокро доранд, 

калимаҳои махсуси арабӣ низ оварда шаванд (مجروح، موضوع، شروع، طلوع), 

ки то қабули Қоидаҳои имлои нав бо ҳарфи “ӯ” навишта мешуданд. Ё худ, агар 

имлои “вови маъдула”-ро шарҳ додан хоҳем, хеле муҳим аст, ки то мавзуъ 

хонандагон ҳарфҳои зарурӣ, аз ҷумла, “ҳои ҳавваз”-ро дониста бошанд, вагарна 

таълими имлои калимаҳои “хоҳар”, “хоҳиш” (خواهش  ва амсоли он (خواهر، 

имконнопазир мегардад.  

4. Усули “баргашти сонӣ”. Ин усули таълим онро дар назар дорад, ки дар 

ҷараёни таълими ҳарфҳо вазифаҳои ҳар як ҳарфи бисёрвазифа пай дар пай, дар 

доираи мавзуъҳои дахлдор омӯхта шуда, пас аз хатми алифбо бори дигар ба 

таври мукаммал вазифаҳои ҳар яке аз онҳо такроран зикр гарданд. Ин метод ду 

ҷанбаи мусбат дорад: аввалан, дониши хонандагонро доир ба ҳар як ҳарфи 

бисёрвазифа мукаммал мегардонад, сониян, қоидаҳои хоси имлои алифбои 
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ниёгонро дар муқоиса бо алифбои кириллӣ шарҳ дода, салоҳиятҳои навиштории 

онҳоро рушд медиҳад.  

5. Усули муқоисавии таълим. Азбаски таълими алифбои ниёгон дар 

заминаи дониши хонандагон аз забони тоҷикӣ ва хусусиятҳои алифбои кириллӣ 

сурат мегирад, хоҳ-нохоҳ муқоисаи ин ду алифбо зимни таълим ба ҷузъи 

таркибии ҷараёни омӯзиш табдил меёбад. Бояд қайд кард, ки таълими дурусти 

алифбои ниёгон ба мукаммал намудани донишҳои хонандагон аз имлои забони 

тоҷикӣ низ мусоидат мекунад.  

Ҳарфи “айн”, аломати “ҳамза”. Масъалаи таълими ҳарфи “айн” ва 

аломати “ҳамза” дар ҷараёни таълими алифбои ниёгон низ яке аз мушкилоти 

дигар аст. Ин мушкилот ба чанд омили асосӣ вобаста аст:  

1) Овози ҳалқии махсусро ифода кардани ҳарфи “айн” дар забони арабӣ ва 

мавҷуд набудани он дар забони тоҷикӣ; 

2) Ҳамвазифа будани ҳарфи “айн” ва аломати “ҳамза” дар мавридҳои 

муайян; 

3) Махсусиятҳои қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (хатти кириллӣ) вобаста 

ба мавҷудияти ҳарфи “ъ” дар забони тоҷикӣ. 

Ин масъала дар дастури методии А. Байзоев “Мушкилоти таълим ва 

омӯзиши алифбои ниёгон” (2004) муфассалтар шарҳ ёфтааст. Муаллиф дар 

асоси таҳлили китобҳои дарсии мавҷуда ва таҷрибаи кории худ доир ба ин 

масъала чанд нуктаи муҳимро қайд кардааст, ки зикри онҳо аз аҳаммият холӣ 

нест:  

- ҳарфи “айн” аслан ҳамсадо аст ва он наметавонад садонокро ифода кунад. 

Аз ин рӯ, ифодаи “дар аввали калима садонокҳои кӯтоҳи “а”, “и” ва “у”-ро 

ифода кардани ҳарфи “айн” заминаи илмӣ надорад;  

- азбаски ҳарфи “айн” дар забони тоҷикӣ ифодаи овозӣ надорад, он дар 

аввали калима ва дар байни ду садонок дар алифбои кириллӣ навишта 
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намешавад. Дар ин маврид овози якуми калима ҳамон садоноке мебошад (хоҳ 

кӯтоҳ, хоҳ дароз), ки пас аз ин ҳарф қарор гирифтааст; 

- мавҷуд будани ин ҳарф дар мавриди пас аз садоноку пеш аз ҳамсадо 

(таълим, шеър, маълум) ва ё дар охири калима пас аз садонок (шуруъ, мавзуъ), 

вобаста ба хусусиятҳои фонетикии забони тоҷикӣ, ба дароз шудани садонок дар 

талаффузи тоҷикӣ сабаб мешавад (таалим, шеер, маалум, шуруу, мавзуу). Барои 

муқоиса: садӣ (sadi) – Саъдӣ (saadi/sa’di), бад (bad) – баъд (baad/ba’d), мавзун 

(mavzun) – мавзуъ (mavzuu/mavzu’).Маҳз ба ҳамин хотир дар имлои имрӯза 

онро бо ҳарфи “ъ” ишора мекунанд; 

- пас аз ҳамсадову пеш аз садонок (вусъат, қатъӣ, анъана) ва дар охири 

калима пас аз ҳамсадо ҷой гирифтани он (шамъ, манъ) боиси равшантар(ҷудо аз 

овозҳои ҳамшафат) талаффуз гардидани ҳамсадо мегардад (  ،قطعی وسعت، 

منع شمع،   Барои муқоиса: Ин китоби ман аст (ма-наст) – Даромадан .(عنعنه، 

манъ аст (манн аст). Аз ин рӯ дар ин ҳолат низ он бо ҳарфи “ъ” ифода меёбад.  

- дар калимаҳои арабие, ки ба ҷои се ҳамсадои решагӣ аз ду ҳамсадои 

решагӣ иборатанд (асар – с. р; охир – х, р ва ғ.), дар калимасозӣ ба ҷойи 

ҳамсадои сеюм аз аломати “ҳамза” истифода мешавад, ки он дар мавридҳои 

фавқуззикр дар хатти кириллӣ бо ҳамон ҳарфи “ъ” (таъсир, таъхир) ифода 

меёбад ( تأخیر متأثر،  ) ё ифодаи хаттӣ (мутаассир, мутааххир)  надорад (تأثیر، 

 .(متأخر

- Барои аз ҳамдигар фарқ кардани ҳарфи “айн” ва аломати “ҳамза” 

донистани хусусиятҳои калимасозии арабӣ хеле муҳим аст. Масалан, агар 

донем, ки калимаи “шеър” бо “айн” навишта мешавад ( شعر), пай бурдан душвор 

нест, ки ҳамаи калимаҳои ҳамрешаи он (шоир, шуаро, мушоира, ашъор...) бо 

ҳарфи “айн” навишта мешаванд (شاعر، شعرا، مشاعره، اشعار). Ва баръакс, агар 

донем, ки дар решаи калимаи дуҳарфа ҳарфи “айн” вуҷуд надорад (раъс, раис, 
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руасо; асар, осор, таъсир, муассир, мутаассир) онро бо аломати “ҳамза” 

менависем (رأس، رئیس، رؤسا؛ اثر، آثار، تأثیر، مؤثر، متأثر)  [28, с.47-50]. 

Албатта, дар ибтидои таълим беҳтар аст, ки хонандагон навиштани чанд 

калимаи маъмулиро бо ҳарфи “айн” ва аломати “ҳамза” ба хотир гиранд, аз худ 

кардани ин нозукиҳои алифбои ниёгон ба давраи баъдиалифбоии таълим 

тааллуқ дорад.  

Ҳарфҳои хоси арабӣ ва хоси тоҷикӣ- форсӣ. Дар ҷараёни таълими 

алифбои ниёгон масъалаи муҳимме, ки ба тарзи дурусти навишти калимаҳо 

вобаста аст, аз ҳам ҷудо намудан ва донистани ҳарфҳои хоси арабӣ ва тоҷикӣ-

форсӣ аст. Дар забони тоҷикӣ (алифбои кириллӣ) имрӯз байни ҳарфҳои 

ифодакунандаи овозҳои “с”, “з”, “т” ва “ҳ” фарқ гузошта намешавад, дар сурате 

ки дар алифбои ниёгон барои ифодаи овози “с” се ҳарф (се, син, сод), барои 

ифодаи овози “з” чор ҳарф (зе, зол, зо, зод) ва барои ифодаи овозҳои “т” ва “ҳ” 

мувофиқан аз ду ҳарф (те, то; ҳои ҳавваз, ҳои ҳуттӣ) истифода мекунанд. Ин 

тарзи имло бевосита ба имлои калимаҳои иқтибосии арабӣ алоқаманд аст, ки 

дар алифбои ниёгон тарзи навишти аслии худро нигоҳ доштаанд. 

Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки алифбои ниёгон бар асоси алифбои арабӣ 

мураттаб гардидааст. Истилои сарзамини Сосониён аз ҷониби арабҳо дар қарни 

VII ва баъдан густариши ислом дар Эрону Мовароуннаҳр ба пайдоиши алифбои 

ниёгон замина гузошт. То истилои арабҳо дар Эрону Мовароуннаҳр аз 

алифбоҳои авастоӣ ва паҳлавӣ истифода мешуд. Дар миёнаҳои қарни VIII 

истифодаи расмии хатти паҳлавӣ дар Хуросони Бузург аз ҷониби Халифат манъ 

гардид. Тафовути асосии алифбои ниёгон аз алифбои арабӣ дар иловаи чор 

ҳарфест, ки барои овозҳои хоси форсӣ истифода мешаванд (“п”, “ч”, “ж” ва “г”). 

Дар ибтидо барои ифодаи ин овозҳо аз ҳарфҳои ба онҳо наздики “б”, “ҷ”, “з” ва 

“к” истифода мекарданд. Баъдтар аз ҷониби хушнависе бо номи Хоҷа Абулмол 

ҳарфҳои (پ، ژ، چ)барои ифодаи овозҳои “ч”, “ж”, “п” ба алифбои ниёгон илова 
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гардид. Ҳамчунин барои овози “г” низ ҳарфи “гоф” (گ) дар заминаи ҳарфи 

арабии “коф” сохта ва мавриди истифода қарор гирифт.  

Густариши ислом ва ҷорӣ шудани алифбои тоҷикӣ-форсӣ бар асоси 

алифбои арабӣ муҳимтарин сабабҳои иқтибосоти зиёди арабӣ ба забони тоҷикӣ 

гардид. Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар талаффуз, вобаста ба хусусиятҳои 

забони тоҷикӣ, ба тағйироти овозӣ дучор гардиданд, яъне тарзи талаффузи 

тоҷикӣ ба худ гирифтанд. Аммо дар навишт, тибқи анъана, онҳо тарзи навишти 

арабии худро то имрӯз нигоҳ доштаанд. Маҳз ба ҳамин хотир ифодаи ҳамон як 

овоз бо ҳарфҳои гуногун ҳамчун яке аз хусусиятҳои алифбои ниёгон ба миён 

омад. Аз ҷумла, барои ифодаи овози “з” аз чор ҳарф, барои ифодаи овози “с” аз 

се ҳарф, барои ифодаи овози “т” аз ду ҳарф ва барои ифодаи овози “ҳ” аз ду 

ҳарф истифода шудан танҳо хоси забонҳои форсӣ-тоҷикӣ буда, дар забони 

арабӣ ҳар яке аз онҳо ба тарзи махсус талаффуз мешаванд. Ин падида сабабгори 

мушкилоти таълим ва омӯзиши имло дар алифбои ниёгон гардид. Ба ин хотир, 

дар ҷараёни таълим ҳарфҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд: ҳарфҳои хоси форсӣ, 

хоси арабӣ ва муштарак. Ин гурӯҳбандӣ барои осонтар аз худ кардани имло 

(навиштор) ва пайдо кардани маънои вожаҳо мусоидат мекунад.  

Баъзан, зимни ҷудо кардани ҳарфҳои хоси арабӣ ҳарфи “зол” (ذ)-ро низ 

ҳамчун ҳарфи хоси арабӣ ба қалам медиҳанд, ки дуруст нест. Ин овоз таърихан 

дар забони форсӣ-тоҷикӣ низ мавҷуд буд ва то имрӯз он дар навишти чор 

калима ба мушоҳида мерасад: гузаштан, гузоштан, пазируфтан, озар (،گذشتن 

نپذیرفتن، آذر،  گذاشت ). Гоҳе он дар талаффузи калимаҳои “хизмат” (хидмат) ва 

“устоз” (устод) низ ба мушоҳида мерасад.  

Ҳарфҳои хоси арабӣ аслан 8-то мебошанд: се (сои мусаллас), ҳои ҳуттӣ, 

сод, зод, то, зо, айн ва қоф (ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، ق). Аз ин гурӯҳ ҳарфи 
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“қоф” хоси арабӣ ва туркӣ аст. Яъне ҳам дар калимаҳои иқтибосии арабӣ ва ҳар 

калимаҳои иқтибосии туркӣ-ӯзбекӣ вомехӯрад.  

Хусусиятҳои таълими ҳарфҳои хоси арабӣ фақат бо зикри онҳо маҳдуд 

намешавад. Омӯзиши ин ҳарфҳо боз нозукиҳои худро дорад, ки донистани он 

барои рушди салоҳиятҳои навишторӣ мусоидат мекунад. Аз ҷумла, ҳарфи “се” 

хоси забони арабӣ бошад ҳам, чанд номи таърихие ҳаст, ки бо ин ҳарф навишта 

мешавад: Каюмарс, Кайковус (کیکاووث  Ё худ, калимаҳои аслан .(کیومرث، 

тоҷикии “шаст” (60, адад), “сад” (100, адад) ва Исфаҳон (шаҳр дар Эрон) ба 

таври истисно бо ҳарфи “сод” навишта мешаванд (شصت، صد، اصفهان). Гоҳе 

баъзе калимаҳоро нависандагони алоҳида бо ҳарфи “то” (итқӣ) навиштаанд: 

тапидан, Теҳрон (طپیدن، طهران).Агар навишти калимаҳо бо ҳарфи “сод” (шаст, 

сад, Исфаҳон) ба расмият даромада бошад ҳам, дар навишти калимаҳо ба ҳарфи 

“то” пайравӣ кардан бо муаллифони алоҳида хуб нест, онҳоро тибқи маъмул бо 

ҳарфи “те” (تپیدن، تهران) навиштан дуруст аст.  

Ҳамчунин, дар мавриди калимаҳое, ки дар таркибашон ҳарфи “қоф” 

доранд, баъзе нуктаҳоро зикр кардан лозим аст. Ин овоз (қ) хоси тоҷикӣ 

набошад ҳам, тоҷикон (бар хилофи эрониён, ки онро наздик ба “ғ” талаффуз 

мекунанд) онро бурро талаффуз карда метавонанд. Ҳазми ин овоз барои 

тоҷикон сабаби пайдоиши баъзе калимаҳое шуд, ки аслан форсӣ-тоҷикӣ бошанд 

ҳам, дар таркибашон ин овоз (ҳарф) мавҷуд аст: деҳқон (деҳагон), қишлоқ 

(киштлох), Хубканд (Хӯқанд), Самарканд (Самарқанд), Кандаҳор (Қандаҳор) ва 

ғайра. Ин овоз дар таркиби калимаҳои ба истилоҳ тақлидиовозӣ низ фаровон 

дучор мешавад: тақ-тақ, тарақ-туруқ, қоҳ-қоҳ (хандидан), шақар-шуқур ва ғ. Ин 

гуна калимаҳоро аз калимаҳои аслан арбабию туркӣ, ки дар таркибашон овози 

“қ” доранд, фарқ кардан ба мақсад мувофиқ аст.  

Дар хотир доштани ҳарфҳои хоси тоҷикӣ барои дуруст навиштани 

калимаҳо мусоидат мекунад. Масалан, агар донем, ки овози “ч” хоси тоҷикӣ аст 
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(дар арабӣ нест), ҳеқ гоҳ калимаҳои “чеҳра”, чаҳор”-ро бо “ҳои ҳуттӣ” 

наменависем (چهار  ё хоҳем донист, ки калимаи “чистон” фақат бо ,(چهره، 

“син”-у “те” навишта мешавад (چیستان).  

Аз ҷониби дигар, донистани ҳарфҳои хоси арабӣ натанҳо барои дуруст 

навиштани калимаҳои арабӣ, балки барои ба хотир гирифани маънои онҳо низ 

кумак мерасонад. Масалан, агар донем, ки калимаи “назм” бо “зо” навишта 

мешавад (نظم), хоҳем донист, ки ҳамаи калимаҳои ҳамрешаи он низ (нозим, 

танзим, интизом, муназзам, манзум, низом, мунтазам ва ғ.) дар таркибашон 

ҳарфи “зо” доранд (ناظم، تنظیم، انتظام، منظم، منظوم، نظام، منتظم).  

Паҳлуҳои дигари таълими алифбо. Дар ибтидои омӯзиш чанд нуктаи 

муҳимми дигар низ ҳаст, ки бевосита ба таълими ҳарфҳо ва ташаккули 

маҳоратҳои хониш ва навишторӣ вобаста аст.  

Дар аксар китобҳои дарсӣ дар ибтидои омӯзиш аз ҳаракатҳо, ки барои 

нишон додани садонокҳои кӯтоҳ хидмат мекунанд, истифода мебаранд. Баъзе аз 

омӯзгорон бар он андешаанд, ки истифодаи ҳаракатҳо то анҷоми омӯзиши 

ҳамаи ҳарфҳо идома ёбад. Ин андеша солҳои пеш, вақте ки омӯзиши алифбои 

ниёгон аз синфи 4 оғоз меёфт, ҷонибдорони зиёд дошт. Масалан, дар 

назарсанҷие, ки соли 2015 дар байни омӯзгорони ин фан дар муассисаҳои 

таълимии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе анҷом дода будем, 76%-и 

пурсидашудагон ин андешаро тарафдорӣ карда буданд. Гурӯҳи дигар истифодаи 

онро танҳо дар чанд дарси аввал тавсия медиҳанд. Дар китобҳои дарсӣ низ 

маъмулан аз ҳаракатҳо ба таври фаровон истифода накардаанд. Ифодаи хаттӣ 

надоштани садонокҳои кӯтоҳ дар мобайни калима, аз як тараф, тарзи хонадани 

калимаро душвор созад, аз ҷониби дигар сабаби пайдо шудани омографҳои зиёд 

дар алифбои ниёгон шудааст. Масалан, ҷуфти калимаҳои “дав”/”ду”, 

“бар”/“бур”, “сар”/”сир” (ба маънои роз), “буд”/”бувад” ва ғ. як шакли навишт 
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доранд ( بود سر،  بر،   Ба ҳар ҳол, назарсанҷии охир, ки соли 2020 сурат .(دو، 

гирифт, нишон дод, ки аксари омӯзгорон (64,6%) тарзи истифодаи ҳаракатҳоро 

дар китоби дарсии ҷорӣ (синфи 7) ҷонибдорӣ кардаанд. Вобаста ба ин, ба 

андешаи мо, дар масъалаи истифодаи ҳаракатҳо чунин принсипҳоро ба назар 

гирифтан муҳим аст:  

1. Воридшавӣ ба хусусиятҳои алифбои ҳиҷоӣ: ифодаи хаттӣ надоштани 

садонокҳои кӯтоҳ дар мобайни калима, садонокҳои кӯтоҳи гуногунро ифода 

кардани “алифи мақсура” (бемадда) дар аввали калима, навишта нашудани 

бандаки изофии “-и” пас аз ҳамсадоҳо дар ибораҳои изофӣ. Ин нозукиҳои 

алифбои ниёгон зарурати таълим ва истифодаи ҳаракатҳоро дар ибтидои 

омӯзиш ба миён меорад.  

2. Сатҳи омодагии хонандагон: аксари хонандагон бо калимаву ибораҳое, 

ки дар ибтидои омӯзиш пешниҳод мешаванд, ошноӣ доранд, бинобар ин 

истифодаи ҳаракатҳо дар давраҳои баъдӣ зарурат надорад. 

3. Мавҷудияти омографҳо дар хатти ниёгон: ин падида истифодаи лаҳзагии 

ҳаракатҳоро дар мавридҳои зарурӣ тақозо мекунад.  

Масъалаи дигар интихоби дурусти навъи хат дар таълим аст. Дар китобҳои 

дарсии замони шуравӣ (Ҳ. Каримов, М. Қосимова, Ш. Кабиров ва Ҷ. 

Орзумуродов) маъмулан аз хатти настаълиқ истифода мебурданд. Дар китобҳои 

аввалини дарсии алифбои ниёгон (Алифбо, Шамъ) аз хатти таҳрирӣ (дастӣ) ва 

китоби Ҳ.Саидов аз хатти насх истифода шудааст. Муаллифони китобҳои 

дарсии синфҳои 4,5,6, ки соли 2006 ва китоби дарсии синфи 7, ки соли 2004 ба 

табъ расида буд, низ дар таълими алифбои ниёгон аз хатти насх истифода 

бурдаанд  [168, c.69]. Китобҳои дарсии нав низ бо такя ба ҳамин навъи хат таҳия 

гардидаанд. Ёдовар мешавем, ки дар китобҳои дарсии чопи Эрон аз хатти 

таҳрирӣ (дастӣ), ки ба хатти насх наздик буда, маҳз барои омӯзиши хурдсолон 

таҳия гардидааст, истифода мешавад. Дар китобҳои дарсии забони форсӣ, ки 
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дар кишварҳои гуногун ба табъ расидаанд, низ хатти насх (китобӣ) мавриди 

истифода қарор гирифтааст.   

Дар масъалаи истифодаи навъи хат дар таълим дар байни муҳаққиқон 

андешаи ягона вуҷуд надорад. Баъзеҳо бар он ақидаанд, ки хатти настаълиқ 

зеботарин навъи хат аст ва аз ҷониби мардуми эроннажод офарида шудааст. 

Истифодаи ин навъи хат аз ҳамон рӯзҳои аввали омӯзиш шавқу завқи 

хонандагонро баланд мебардорад. Гурӯҳи дигар чунин мепиндоранд, ки хатти 

настаълиқ дар баробари зебо буданаш яке аз мушкилтарин анвои хат маҳсуб 

мешавад, бинобар ин дар ибтидои омӯзиш зуд аз худ кардани нозукиҳои он аз 

имкон берун аст.  

Ба андешаи мо, истифодаи хатти настаълиқ дар китоби дарсӣ дар сурате ба 

мақсад мувофиқ аст, ки худи омӯзгор низ аз ҳунари хушнависӣ баҳравар бошад. 

Бинобар ин, истифодаи хатти насх, ки хондану навиштани он осонтар аст, дар 

ибтидои омӯзиш беҳтар ба назар мерасад. Аммо баланд бардоштани шавқи 

зебоипарастии хонандагон дар муносибат бо хатти настаълиқ низ аз аҳаммият 

холӣ нест. Маҳз ба ин хотир иқдоми муаллифони китоби дарсии синфи 8, ки 

чанд соати таълимиро ба машқи хушнависӣ бо истифода аз хатти настаълиқ ҷой 

додаанд, қобили дастгирист. Ҳамчунин умедворем, ки дар нашрҳои минбаъда 

истифода аз хатти таҳрирӣ ба роҳ монда шавад. 

Дар ибтидои омӯзиш тарзи пайвасти ҳарфҳо низ таваҷҷуҳи бештарро 

тақозо мекунад, зеро хонандагон ба чанде аз иштибоҳҳои маъмулӣ роҳ 

медиҳанд. Азбаски дар алифбои кириллӣ онҳо ба ҷудо-ҷудо навиштани ҳарфҳо  

одат кардаанд, дар ибтидои омӯзиши хатти ниёгон низ ин одати худро истифода 

мекунанд: ҳар як ҳарфро навишта, дастро мегиранд, нуқтаҳои заруриро 

мегузоранд ва ба навиштани ҳарфи дигар мепардозанд. Сониян, вақте ки бо 

“дандонаҳо” дар навишти ҳарфҳо ошноӣ пайдо мекунанд, гоҳе як дандона 

камтар ва гоҳе як дандона зиёдтар менависанд. Гузоштани дандонаҳои иловагӣ 

дар навишти ҳарфҳои “то” ва “зо” (дар монандӣ бо ҳарфҳои “сод” ва “зод”) 
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бештар ба мушоҳида мерасанд. Ҳангоми бедандона навиштани ҳарфҳои “син” 

ва “шин” низ байни ҳарфи пешӣ ва ин ҳарфҳо як дандонаи иловагӣ мегузоранд. 

Як иштибоҳи маъмулии дигар дар ибтидои омӯзиш ба нуқтаҳо вобаста аст: ё 

ҷойи нуқтаҳо иваз мешавад, ё миқдори онҳо риоя намешавад.  

Ҳамин тариқ, дар таълими алифбои ниёгон ҳусни хат ва бехато навишта 

шудани ҳарфҳову калимаҳо таваҷҷуҳи бештарро тақозо мекунад.   

Дар маҷмуъ, дар ҷараёни таълими ҳарфҳои алифбои ниёгон чанд нуктаи 

муҳимро ба назар гирифтан барои ташаккул ва рушди дониш, маҳорату 

малакаҳои хондан ва навиштан, ҳамчунин салоҳиятҳои истифодаи донишҳои 

азхудшуда барои баргардон кардани матнҳо аз як алифбо ба алифбои дигар 

мусоидат хоҳад кард:  

1) аз рост ба чап навишта шудани калима ва ҷумлаҳо; 

2) аз чап ба рост навишта шудани рақамҳо; 

3) мавҷуд набудани ҳарфҳои калону хурд; 

4) ба ҳарфҳои муттасила (пайвастшаванда) ва мунфасила (пайваст-

нашаванда) ҷудо шудани ҳарфҳо; 

5) якшакла, душакла ва чоршакла будани ҳарфҳо (шаклҳои пайвандӣ ва 

комили ҳарфҳо); 

6) мавҷудияти ҳарфҳои бисёрвазифа дар алифбои ниёгон; 

7) мавҷудияти овозҳое, ки бо якчанд ҳарф ифода меёбанд; 

8) ҳарфҳои хоси форсӣ-тоҷикӣ, арабӣ ва муштарак дар алифбо; 

9) ифодаи хаттӣ надоштани садонокҳои кӯтоҳ дар мобайни калима; 

10) мавҷуд будани унсурҳои навишти арабӣ дар хатти ниёгон; 

11) нақши муҳим доштани нуқтаҳо дар алифбои ниёгон; 

12) аз сатр ба сатри дигар кӯчонида нашудани ҳиссаи калима; 

13) падидаҳои гуногуннависии ҳамон як калима ё ҷузъи калима (пешванду 

пасвандҳо) дар алифбо, махсусан дар мутуни классикӣ. 
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2.3. Методҳои инноватсионии таълими қоидаҳои имло 

Мулоҳизаҳои умумӣ. Мафҳуми қоидаҳои имло дар алифбои ниёгон маъно 

ва моҳияти хосе касб кардааст. Онҳоро вобаста ба мавқеи истифода ба ду 

гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст:  

1) қоидаҳои имлои ҳарфу овозҳои ҷудогона;   

2) қоидаҳои имлои сохтории калимаҳо ва ибораҳо.  

Дар навбати худ гурӯҳи дуюми қоидаҳои имлоро боз ба се зергурӯҳ тақсим 

кардан мумкин аст:  

• қоидаҳои имлои калимаҳо ва ибораҳои форсӣ/тоҷикӣ,  

• қоидаҳои имлои хосси калимаҳои арабӣ, ки асолати худро дар навишти 

форсӣ/тоҷикӣ нигоҳ доштаанд,  

• қоидаҳои имлои калимаҳои иқтибосии ба истилоҳ русӣ-интернатсионалӣ. 

Қоидаҳои имлои алифбои ниёгон аз он ҷиҳат муҳим ва мушкил ба назар 

мерасанд, ки онҳоро бо имлои имрӯзаи тоҷикӣ аз нуқти назари қонунмандиҳои 

умумӣ муқоиса кардан аз имкон берун аст. Масалан, қоидаи умумии навишти 

калимаҳои сохта, вақте ки пешванду пасвандҳо ба реша ва ё асоси калима 

пайваст шуда, калимаи нав сохта мешавад, дар алифбои ниёгон қобили муқоиса 

нест. Дар алифбои ниёгон гоҳе маҷбур мешавем, ки тарзи навишти ин ё он 

пешванд ё пасвандро дар алоҳидагӣ ба хотир гирем. Гузашта аз ин, баъзе 

қоидаҳои имло, аз ҷумла, имлои бандаки изофӣ, пасванди “-ӣ” пас аз садонокҳо 

ва ғайра, дар матнҳои классискӣ ва муосир аз ҳам тафовут доранд. Хусусияти 

дигари қоидаҳои имло дар алифбои ниёгон дар он зоҳир мегардад, ки пурра аз 

худ кардани он дониши заминавии калимасозии арабиро тақозо мекунад, дар 

сурате ки дар имлои забони тоҷикӣ (хатти кириллӣ) мансубияти калимаҳо ба 

забон дар имло чандон аҳаммият надорад. Тафовут нагузоштан байни ҷуфти 

садонокҳои кӯтоҳу дарози “и”, “у”, мавҷуд будани овозҳои таърихии “ӯ” ва “е” 

дар забони тоҷикӣ аз паҳлуҳои дигари қоидаҳои имлои алифбои ниёгон дар 

робита ба забони тоҷикӣ аст.  
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Маълум аст, ки таълими алифбои ниёгон фақат бо матнҳои классикӣ 

маҳдуд намешавад, рушди салоҳиятҳои навишторӣ яке аз ҳадафҳои асосии 

таълими ин фан аст. Аз ин рӯ, хонандагон бояд матнҳоеро низ иншо кунанд, ки 

мунъакиси ҳаёти имрӯза бошад. Аз ин ҷо масъалаи дигаре, ки дар робита ба 

қоидаҳои имло пайдо мешавад, тарзи навишти калимаҳои иқтибосӣ аз забонҳои 

аврупоӣ (русӣ) ва исмҳои хоси забонҳои дигар аст. Дар баъзе китобҳои дарсӣ, аз 

ҷумла, дар китоби “Алифбои ниёгон” синфи 7 [20] дар ин маврид ба қоидаҳои 

имлои роиҷ дар Эрон такя кардаанд. Ин тарзи муносибат қобили қабул буда 

наметавонад, зеро забони тоҷикӣ хусусиятҳои хоси фонетикӣ ва қоидаҳои 

имлои худро дорад, ки бо забони форсии муосири Эрон созгор нест. Масалан, 

номи моҳҳои аврупоӣ ва аксари кишварҳо ба забони форсии Эрон аз забони 

фаронсавӣ иқтибос шудааанд (жонвийе, феврийе, морс...., Жопун, Донморк, 

Белжик....), дар навишти форсии Эрон овози “а” бо ҳарфи “алиф” (о), овози “о” 

бо ҳарфи “вов” (у) навишта мешавад (Конодо, Испониё, Лумунусуф...). Бинобар 

ин лозим меояд, ки роҷеъ ба навишти ин гурӯҳи калимаҳо бо алифбои ниёгон 

мо қоидаҳои имлои созгор ба табиати забони тоҷикиро дошта бошем. Доир ба 

ин масъала дар китоби “Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон” [28, 

c.90-95] баъзе  мулоҳизаҳои ҷолиб баён гардидааст.   

Ҳамаи ин дар ҷараёни таълим муносибат ва тарзу роҳҳои самарабахши аз 

худ кардани қоидаҳои имлоро тақозо мекунад. 

Қоидаҳои имло вобаста ба ҳарфҳои ҷудогона. Ҳамон тавре ки қайд шуда 

буд, ҳарфҳои алифбои ниёгон дар муқоиса бо ҳарфҳои алифбои кириллӣ дорои 

хусусиятҳои фарқкунанда мебошанд. Аз ин рӯ, дар ҷараёни омӯзиши ин фан 

натанҳо сирф вазифаҳои фонетикӣ (кадом овозро ифода кардани ҳарф), балки 

тарзи навишти онҳо низ аҳаммияти махсус пайдо мекунад. Дар маҷмуъ, 

қоидаҳои имлоро вобаста ба баъзе ҳарфҳо шартан ба гурӯҳҳои зерин ҷудо 

кардан мумкин аст:  
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1) Гуногуннависии ҳамон як овоз вобаста ба мавқеи истеъмол (дар аввал, 

мобайн ва охири калима); 

2) Тарзи пайвасти ҳарфҳо ба ҳамдигар дар шаклҳои чопӣ ва дастӣ; 

3) Лигатура (тарзи пайвасти ҳарфҳои “лом” ва “алиф”, “коф”-у “гоф” бо 

“алиф” ва “лом”); 

4) Пайвастшавии ҳарфҳо вобаста ба шаклҳои навишти онҳо (ҳарфҳои “син” 

ва “шин”); 

5) Тафовути навишти ҳарфҳо вобаста ба навъи хат (масалан, насх ва 

настаълиқ).  

Ҳар яке аз ин гурӯҳҳоро ба тариқи зер шарҳ додан мумкин аст: 

Гуногунннависии ҳамон як овоз вобаста ба мавқеи истеъмол (дар 

аввал, мобайн ва охири калима). Пеш аз ҳама, бояд қайд кард, ки мафҳумҳои 

дар аввал, дар мобайн ва дар охири калима на ҳамаи ҳолатҳои дар ин 

мавқеъҳо истифода шудани ҳарфҳо, балки фақат ҳолатҳои пайвасти онҳоро бо 

ҳарфҳои дигар дар назар дорад. Ба ибораи дигар, вақте ки “дар аввали калима” 

мегӯем, ҳолати дар аввал ва бо ҳарфи дигар пайваст шудани ҳарфро дар назар 

дорем, вақте ки “дар мобайни калима” мегӯем, ҳарфи муттасилаи аз ду тараф 

пайвастшударо дар назар дорем, вақте ки “дар охири калима” мегӯем, ҳолате 

дар назар дошта мешавад, ки пеш аз ҳамон ҳарф ҳарфи дигари муттасила 

омадааст, яъне он ба ҳарфи пеш аз худ пайваст шудааст. Масалан, дар 

калимаҳои “меҳмон” ва “зоҳир” ҳарфи “ҳ” дар мобайн омадааст, аммо дар 

калимаи аввал он аз ду тараф ба ҳарфҳои муттасила (“мим” ва “мим”) пайваст 

мешавад, аммо дар калимаи дуюм фақат ба ҳарфи баъдӣ (ре”) пайваст мешавад, 

зеро пеш аз он ҳарфи мунфасила (пайвастнашаванда)-и “алиф” омадааст. Аз ин 

рӯ, дар калимаи дуюм ҳамон шакле истифода мешавад, ки дар аввал меояд 

 Ё худ, дар калимаҳои “мавзуъ” ва “шамъ” ҳарфи “ъ” (айн) дар .(مهمان، ظاهر)

охир омадааст, аммо дар калимаи якум он бо ҳарфи пешӣ (вов), ки мунфасила 
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аст, пайваст намешавад, вале дар калимаи дуюм бо ҳарфи “мим” пайваст 

мешавад, аз ин тарзи навишти ин ҳарф аз ҳам фарқ мекунад (موضوع، شمع).  

Қоидаҳои имлои ҳарфҳо вобаста ба мавқеи онҳо дар калима ба чандшакла 

будани онҳо вобаста аст. Аз ин нуқтаи назар ҳамаи ҳарфҳои мунфасила ва 

ҳарфҳои муттасилаи “то” ва “зо” ба гурӯҳи ҳарфҳои якшакла дохил мешаванд, 

ҳарфҳои “айн”, “ғайн” ва “ҳои ҳавваз” чоршакла (дар аввал, мобайн, охири 

калима ва дар алоҳидагӣ) ва ҳарфҳои боқимонда ба гурӯҳи ҳарфҳои душакла 

(шакли пайвандӣ ва ҷудо) дохил мешаванд. Зимнан, дар китобҳои дарсии пешин 

барои ҳамаи ҳарфҳо чоршакла будани онҳоро қайд мекарданд. Ин андеша 

солҳои охир рад карда шудаааст.  

Гуногуннависии ҳарфу овозҳо вобаста ба мавқеашон дар калима ба мавҷуд 

будани садонокҳои дароз ва кӯтоҳ низ вобаста аст. Масалан, садонокҳои дарози 

“и” ва “е” дар мобайн ва охири калима бо як ҳарфи “йо”, аммо дар аввали 

калима бо ҳарфҳои “алиф” ва “йо” навишта мешаванд (این، ایجاد). Овози “о”, ки 

шакли дарози садоноки “а” ҳисобида мешавад, ҳангоми дар аввали калима 

истифода шуданаш бо “алифи мамдуда” навишта мешавад (آرزو  .(آرد، 

Садоноки дарози “у” (ӯ) низ дар аввал бо “алиф”-у “вов” навишта мешавад. 

Ҳамин тариқ, қоидаи умумӣ чунин аст, ки барои навиштани садоноки дароз дар 

аввали калима як “алиф” илова мешавад. Он дар садонокҳои дарози “и”, “е”, “у” 

ва “ӯ” нигоҳ дошта шудааст, вале дар садоноки дарози “о” ба шакли мадда ба 

болои алифи дуюм меояд.  

Тарзи пайвасти ҳарфҳо ба ҳамдигар дар шаклҳои чопӣ ва дастӣ. 

Новобаста ба он ки дар китоби дарсӣ барои таълими алифбо кадом навъи хат 

интихоб шудааст (насх, таҳрирӣ ё настаълиқ), тарзи навишти чопӣ ва дастии 

ҳарфҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад. Ин падида дар хатти кириллӣ ҳам ба 

мушоҳида мерасад, вале дар алифбои ниёгон он хусусиятҳои худро дорад. 

Албатта, тарзи навишти чопӣ ва дастии аксари ҳарфҳо зоҳиран ба ҳам монанд 
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аст (ғайр аз моилии тарзи навишт, ки ба ҳамаи ҳарфҳо ҳангоми бо даст 

навиштан дахл дорад), вале ҳолатҳое дучор мешаванд, ки таваҷҷуҳи махсусро 

тақозо мекунанд. Зимнан, бояд ёдовар шуд, ки тафовути тарзи навишти чопӣ ва 

дастӣ на ба навишти ҳарфҳо дар алоҳидагӣ, балки бештар ба ҳолатҳои 

пайвастшавии онҳо тааллуқ дорад. Муҳимтарин ҳолатҳои тафовут доштани 

шаклҳои чопӣ ва дастӣ инҳоянд:  

Пайвасти ҳарфҳои “че”, “ҷим”, “хе” ва “ҳои ҳуттӣ” ба ҳарфҳои пешӣ. 

Дар хатти насх (чопӣ) ин ҳарфҳо ба ҳарфҳои пеши аз зерашон пайваст 

мешаванд, бинобар ин танҳо ду тарзи навишт доранд – пайвандӣ ва комил (  ،بحر

 Аммо ҳангоми дастӣ навиштан ҳарфҳои пешӣ аз қисмати .(نجم، خنجر، نخ، پنج 

болои ин ҳарфҳо навишта мешаванд, дар натиҷа чор шакли навишти ҳарфҳо 

(дар аввал, мобайн, охири калима ва дар алоҳидагӣ) аз ҳамдигар фарқ мекунад. 

Инро дар навишти калимаҳои мазкур бо хатти настаълиқ нишон додан мумкин 

аст:  

 پنج       نخ،      ،     خنجر   نجم،      بحر،

Лигатура (тарзи пайвасти ҳарфҳои “лом” ва “алиф”, “коф”-у “гоф” бо 

“алиф” ва “лом”). Яке аз қоидаҳои дигари тарзи навишти ҳарфҳо ба пайвасти 

ҳарфи “лом” ба “алиф” тааллуқ дорад. Бо вуҷуди он ки ҳарфи “лом” муттасила 

(пайвастшаванда) аст, ҳангоми ба “алиф” пайваст шудан онро ба шакли дигар 

менависанд. Ин тарзи пайвастшавии ҳарфҳо низ дар хатти насх ва настаълиқ аз 

ҳам тафовут дорад. Барои намуна, калимаҳои “боло”, “толор”, Кӯлоб”-ро дар 

хатҳои насху настаълиқ муқоиса кардан мукин аст:  

Насх: باال، تاالر، کوالب 

Настаълиқ: باال،    تاالر،    کوالب 
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Ҳамчунин, ҳангоми пайвасти ҳарфҳои “коф” ва “гоф” ба ҳарфҳои “алиф” 

ва “лом” аз тарзи махсуси навишт истифода мекунанд. Инро дар навишти 

калимаҳои зерин мушоҳида кардан мумкин аст:  

 نگار       شکار،        شکل،      گلکار،         گل،         کار،

Настаълиқ:                            

               :Насхکار، گل، گلکار، شکل، شکار، نگار

Пайвастшавии ҳарфҳо вобаста ба шаклҳои навишти онҳо (ҳарфҳои 

“син” ва “шин”). Дар шакли дастии навишт ҳарфҳои “син” ва “шин” 

метавонанд ҳам бо се дандона ва ҳам бедандона, ба шакли як хатти рости каме 

моил навишта шаванд. Ҳангоми бо хатти рост навишта шудани ин ҳарфҳо тарзи 

пайвасти онҳо бо ҳарфҳои пешӣ ва баъдӣ ба равиши махсус сурат мегирад. 

Муҳимтарин нукта он аст, ки ҳарфи пешӣ бо ҳарфҳои “син” ва “шин” бидуни 

ягон дандонаи холӣ сурат мегирад. Ҳарфҳои баъдӣ низ каме тағйир меёбанд.   

Тафовути навишти ҳарфҳо вобаста ба навъи хат (масалан, насх ва 

настаълиқ). Тафовутҳо дар навишти ҳарфҳо вобаста ба навъи хат (насх ва 

настаълиқ ё таҳрирӣ) хеле гуногунанд. Гуфтан кофист, ки фақат тарзи навишти 

ҳарфҳои “бе”, “пе”, “те”, “се”, “нун” ва “йо” (ки ба шакли як дандона навишта 

мешаванд) дар аввали калима вобаста ба ҳарфҳои баъдӣ дар шаш (6) шакл дучор 

меояд. Дар мобайни калима низ ин ҳарфҳо тарзҳои гуногуни навишт доранд. 

Гоҳе ҳарфҳои мунфасила низ дар шакли дастӣ варианти дигари навишт пайдо 

мекунанд. Масалан, тарзи навишти ҳарфи “дол”-ро дар мисолҳои зерин муқоиса 

кардан мумкин аст:  

Насх Настаълиқ 

بد/   در  

 مدد 
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Ҳарфи “ҳои ҳавваз” низ дар мавқеъҳои гуногун (аввал, мобайн ва охири 

калима) тарзҳои навишти гуногун дорад. 

Ба қоидаҳои имлои ҳарфҳо ҳамчунин тарзи навишти “йои мақсура” ва 

“вови маъдула”-ро дохил кардан мумкин аст. Роҳи омӯзиши навишти чунин 

ҳарфҳо аз ёд кардани гурӯҳи калимаҳоест, ки дорои ин ҳарфҳо мебошанд.  

Табиист, ки қоидаҳои навишти ҳамаи ҳарфҳоро вобаста ба навъи хат 

таҳлил кардан аз имкон берун аст. Ҳар яке аз нозукиҳои он дар ҷараёни таълим, 

зимни кор бо матнҳо метавонад таҳлилу баррасӣ шавад. Муҳимтар аз ҳама он 

аст, ки аз ҳамон рӯзҳои таълими ҳарфҳо ба ин нозукиҳо таваҷҷуҳи хонанадгон 

ҷалб карда шавад.  

Қоидаҳои имло вобаста ба сохтори калимаҳо ва ибораҳо. Муҳимтарин 

қоидаҳои имлои алифбои ниёгон ба сохтори калимаҳо ва ибораҳо вобастаанд. 

Дар ин самт қоидаҳои имлоро ба се гурӯҳи калон – қоидаҳои имлои калимаву 

ибораҳои форсӣ-тоҷикӣ, калимаву ибораҳои арабӣ ва калимаҳои иқтибосии 

русӣ-интернатсионалӣ ҷудо кардан мумкин аст.  

Ба гурӯҳи аввал қоидаҳои имлои бандаки изофӣ, артикли номуайянӣ ва 

ишоратии исм, имлои пешвандҳо ва пасвандҳо (калимаҳои сохта), имлои 

калимаҳои мураккаб дохил мешаванд.  

Ба гурӯҳи дуюм имлои пасванди зарфсози арабии “танвин” (ду забар), 

имлои артикли муайянии арабӣ ё “алиф”-у “лом” (артикли ال)-ро дохил кардан 

мумкин аст.  

Ниҳоят, гурӯҳи сеюм баъзе қоидаҳои асосии имлои калимаҳои иқтибосии 

русӣ-интернатсионалиро дар бар мегирад.  

Дар зер ҳар яке аз қоидаҳои фавқуззикр шарҳ дода мешаванд.  

А). Қоидаҳои имлои калимаву ибораҳои форсӣ-тоҷикӣ  

Имлои бандаки изофӣ. Барои дуруст аз худ кардани имлои бандаки изофӣ, 

пеш аз ҳама, тарзи навишт ва тарзи талаффузи онро дар забони тоҷикӣ ба назар 
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гирифтан лозим аст. Ин нукта хеле муҳим аст, зеро дар хатти кириллӣ дар ҳама 

ҳолат он бо як ҳарфи “-и” навишта мешавад, ҳол он ки вобаста ба талаффузи 

бандаки изофӣ имлои он дар алифбои ниёгон фарқ мекунад. Аз ин рӯ, тарзи 

ифодаи бандаки бандаки изофиро дар алифбои ниёгон ба ду қисм ҷудо 

мекунанд: 1) имлои бандаки изофӣ пас аз ҳамсадоҳо; 2) имлои бандаки изофӣ 

пас аз садонокҳо.  

Агар сухан дар бораи тарзи талаффузи он равад, қоидаи умумӣ он аст, ки 

пас ҳамсадо “и” ва пас аз садонокҳо “йи” хонда мешавад (padar-i man, bahor-i 

kishvar;  khona-yi umed, dunyo-yi nav, dusti-yi jovidon, orzu-yi derin).  

Дар имлои хатти ниёгон бандаки изофӣ пас аз ҳамсадоҳо, азбаски садоноки 

кӯтоҳ ифодаи хаттӣ надорад, навишта намешавад. Дар ибтидои таълим барои 

дуруст хондани ибораҳо онро бо ҳаракати “зер” ифода мекунанд: 

 کشور پدِر من، بهاِر 

Аммо имлои он пас аз садонокҳо дар чанд шакл ифода меёбад. Дар аксари 

китобҳои дарсӣ чунин ишора мекунанд: “Агар калима бо садонкҳои “о”, “у” ва 

“ӯ” тамом шуда бошад, бандаки изофӣ бо ҳарфи “йо” навишта мешавад”. Ин 

тарзи ифода, ба андешаи мо, шояд ба хотири осон намудани таълим бошад. Зеро 

вақте ки бандаки изофиро ҳамчун садоноки кӯтоҳи “и” ба қалам медиҳем, бо 

ҳарфи “йо” ифода ёфтани он мантиқан дуруст нест (садоноки кӯтоҳ навишта 

намешавад). Пайдоиши ҳарфи “йо” дар ин сурат на ба худи бандаки изофӣ, 

балки ба овози иловагии “й” вобаста аст, ки он ҳам дар хатти ниёгон бо ҳарфи 

“йо” ифода меёбад. Ин ҳодисаро дар калимаҳои дигар низ мушоҳида кардан 

мумкин аст. Масалан, маълум аст, ки пасванди “-иш” аслан садоноки кӯтоҳи “и” 

дорад, бинобар ин дар алифбои ниёгон фақат бо як ҳарфи “шин” навишта 

мешавад (دانش، فهمش، شپارش), аммо агар асоси калима бо садонок тамом шуда 

бошад, он ба шакли “йиш” талаффуз шуда, дар алифбои ниёгон бо “йо” ва 

“шин” навишта мешавад ( آرایشتایش،  س  ).  
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Аммо бандаки изофӣ пас аз садонок на ҳамеша бо ҳарфи “йо” ифода 

меёбад. Махсусан, гуногуннависии он дар ҳолати бо садоноки “а” тамом 

шудани калима ба мушоҳида мерасад. Дар матнҳои классикӣ се тарзи ифодаи он 

ба мушоҳида мерасад: а) ифодаи хаттӣ надорад, б) бо ҳарфи “йо”, в) бо як ҳарфи 

“йо”-и хурд, ки ба аломати “ҳамза” монандӣ дорад ва ба болои ҳарфи “ҳои 

ҳаввази ғайрималфуз” гузошта мешавад.  

Дар таҷрибаи муосири таълими забони форсӣ ва алифбои ниёгон чунин 

тарзи ифодаи хаттии бандаки изофӣ ба мушоҳида мерасад: бо ҳарфи “йо” пас аз 

“ҳои ҳаввази ғайрималфуз” дар ибтидои таълим ва бо як ҳарфи “йо”-и хурд, ки 

ба аломати “ҳамза” монандӣ дорад ва ба болои ҳарфи “ҳои ҳаввази 

ғайрималфуз” дар таълими минбаъда. Дар матнҳои муосир, ки бо алифбои 

ниёгон навишта мешаванд, тарзи дуюм истифода мешавад. Ҳангоми бо ҳарфи 

“йо” ишора шудани бандаки изофӣ байни ҳарфҳои “ҳои ҳавваз” ва “йо” 

нимфосила гузошта мешавад, на фосилае, ки байни калимаҳо гузошта мешавад.  

Ҳамчунин бояд зикр кард, ки пас аз садоноки “и” (дароз) дар охири калима 

бандаки изофӣ ифодаи хаттӣ надорад.  

Ҳамин тариқ, тарзи ифодаи бандаки изофиро дар алифбои ниёгон дар 

ҷадвали зерин тасвир кардан мумкин аст: 

Ҷадвали  5. Ифодаи бандаки изофӣ дар хатти ниёгон  

Мавќеъ 
пас аз њамс.   
ва сад. «и» 

пас аз сад. «о», 
«у», «ў» 

пас аз сад.    
«а» (е) 

Ифодаи 
хаттї 

  ى /ء ى -

Мисолњо 

يباز بانوى رازدل  
 ىشنبه

 آينده

سفيد بخت كوهى درياى   عشق ءافسانه 

گويایطوط  
آبروی 

 استاد

 نويسنده

 بزرگ
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Имлои артикли номуайянӣ ва ишоратии исм. Имлои артикли номуайянӣ 

ва ишоратии исм (дар алифбои классискӣ “йои накара” номида мешавад) низ 

дар алифбои кириллӣ бо ҳамон як ҳарф (садоноки “-е”) ифода ёбад ҳам, дар 

алифбои ниёгон вобаста ба талаффуз (“е” ё “йе”) ва ҳарфи охири калимае, ки 

артикли номуайянӣ дорад, ба тарзҳои гуногун навишта мешавад.  

Пас аз ҳамсадоҳо ин артикл бо як ҳарфи “йо” навишта мешавад:  

 مردی، شخصی، کشوری، گاهی، روزی، جوانی

Пас аз садонокҳои “о” ва “у” артикли номуайянӣ ва ишоратӣ бо ду ҳарфи 

“йо” навишта мешавад (آرزویی  Пас аз садоноки “а” (ҳои ҳаввази .(دنیایی، 

ғайрималфуз) ин артикл бо “алиф”-у “йо” ифода меёбад ( خانهای،  پروانهای ). 

Аммо пас садоноки “и” тарзҳои гуногуни ифода дорад: гоҳе онро бо “йо”, гоҳе 

бо “алиф”-у “йо” ифода мекунанд ва гоҳе чизе илова намекунанд 

  .(طوطیی/طوطیای/طوطی)

Нозукиҳои имлои артикли номуайянӣ ва ишоратии исм бо ҳамин маҳдуд 

намешавад. Тавре ки маълум аст, ин артикл, пеш аз ҳама, ба исм тааллуқ дорад. 

Аммо гоҳе (махсусан, дар забони муосир) дар ибораҳои изофии аз исму сифат 

сохташуда он ба сифат низ мегузарад: марди хирадманде, духтари зебое. Шакли 

классикии ин гуна ибораҳо ба тарзи зер аст: марде хирадманд, духтаре зебо. Дар 

матнҳои классискӣ чунин тарзи истифода бештар ба мушоҳида мерасад: 

Подшоҳ вазире дошт доно; Ӯ духтаре бисёр зебо дошт. Ин тарзи ифода гоҳе 

хонандагонро ба иштибоҳ меандозад: онҳо артикли номуайяниро иштибоҳан 

ҳамчун бандаки изофӣ қабул мекунанд, дар сурате ки бандаки изофӣ пас аз 

ҳамсадо навишта намешаввад ва пас аз садонок метавонад бо як ҳарфи “йо” 

ифода ёбад. Барои муқоиса чунин ибораҳоро аз назар гузаронидан мумкин аст: 

مردی هنرمند  –مرِد هنرمندی  –مرِد هنرمند   
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ای صافچشمه –ی صافی چشمه –ی صاف چشمه  

 ی کوهییدریا  –دریای کوهیی  –دریای کوهی 
Масъалаи дигаре, ки бо артикли номуайянӣ ва ишоратӣ алоқаманд аст, 

андешаест, ки пас аз садонок он метавонад бо “ҳамза”-ву “йо” навишта шавад. 

Дар ҳақиқат низ, дар осори хаттии ниёгон чунин тарзи навишт вуҷуд дошт: 

 ئى ، پروانهئى، بازو ئىنیرو،  ئىدنیا

Аммо ҳақиқат ин аст, ки аломати “ҳамза” хоси забони арабист ва дар 

забони тоҷикӣ истеъмол намудани он дуруст нест. Бинобар ин бо ду “йо” 

навиштани артикли номуайянӣ ба маротиб беҳтар аст. Ҳолатҳои бо “ҳамза” ва 

“йо” ифода шудани он танҳо дар сурате имкон дорад, ки калимаи арабӣ бо 

“ҳамза” (ҳамчун як ҳарфи алоҳида) тамом шуда бошад ( ئى، ادبائى، جزئىشی  ).  

Имлои пешванду пасвандҳо. Дар осори ниёгон, махсусан дар хатти 

настаълиқ, дар масъалаи имлои пешоянду пасояндҳо ва пешванду пасвандҳо 

тарзи ягона ва умумии қоидаҳои имло ба мушоҳида намерасад. Ҳамон як 

пешоянд ё пешванд гоҳе метавонад бо калима якҷо навишта шавад ва гоҳе ҷудо. 

Масалан, ҳолатҳои ба калимаи баъдӣ пайваст навишта шудани пешоянди “ба” 

дар осори классикон хеле зиёд ба назар мерасад:  

 بدانش دل پیر برنا بود )فردوسی(    هر که دانا بود توانا بود  

Чунин тарзи гуногуннависӣ (пайваст ё ҷудо) махсусан дар хатти настаълиқ 

бештар дучор мешавад. Дар тарзи навишти пешванду пасвандҳо танҳо тайи 

солҳои охир қоидаҳои мушаххас ба миён омаданд, ки ҳоло дар аксар китобҳои 

дарсӣ, аз ҷумла, китобҳои дарсии чопи Эрон риоя мешаванд. Муҳимтарин 

қоидаҳои имло дар ин маврид чунинанд:  

Пешванди “ҳам-“ маъмулан аз калима ҷудо навишта мешавад:  

 وطن هماندیشه، صحبت، همنشین، هم هم

Вале бо калимаҳои кӯтоҳ он одатан якҷоя навишта мешавад (همدل، همراه). 
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Маълум аст, ки дар имлои имрӯзаи тоҷикӣ пешояндҳо ҳамеша аз калима 

ҷудо навишта мешаванд, вале пешвандҳо бо калимаи баъдӣ пайваст мешаванд 

(калимаҳои сохта). Ҳолатҳое дучор меоянд, ки ҳамон як калима метавонад ҳам 

пешоянд бошад, ҳам пешванд (ба, бо, бе): ба дил роҳ ёфтан // хонандаи баақл; 

бо модари хеш меҳрубон бош //бодиққат гӯш кардан; бе падар зиндагӣ кардан 

мушкил аст //олими беамал – занбӯри беасал.  

Дар алифбои ниёгон маъмулан байни пешоянду пешванд тафовут гузошта 

намешавад, дар тарзи навишти онҳо калимаи баъдӣ, аниқтараш ҳарфи якуми 

калимаи баъдӣ нақши муҳим мебозад. Табиист, ки пешоянд ва пасванди “бо” 

ҳамеша аз калима ҷудо навишта мешавад, зеро он бо “алиф”, ки мунфасила аст, 

тамом шудааст. Нозукии имлои он дар алифбои ниёгон дар он зоҳир мегардад, 

ки агар ин калима пешоянд бошад, аз калимаи баъдӣ бо фосилаи пурра ҷудо 

навишта мешавад, вале агар он пешванд бошад, фосила гузошта намешавад:  

 با مادر خویش مهربان باش // بادقت گوش کردن، خوانندۀ باعقل

Пешванди феълии “би-“, ки бо як ҳарфи “бе” ифода меёбад, ҳамеша бо 

асоси феъли якҷоя навишта мешавад: 

 بگیر، بخوان، بنشین، برفب، بگفتا، بفرستاد. 

Аммо агар асоси феълӣ бо садонок сар шуда бошад (омадан, омӯхтан), пас 

аз ин пешванд як ҳарфи “йо” илова мегардад, ки барои ифодаи овози иловагии 

“й” дар талаффуз меояд ( بیا، بیاموزید). 

Пешванд (ҳиссаи инкорӣ)-и феълии “ме-“ дар матнҳои классикӣ гоҳе бо 

калима пайваст ва гоҳе аз асоси феълӣ ҷудо навишта шудааст. Вале ҳоло бештар 

онро аз асоси феълӣ ҷудо менависанд, аммо байни ин пешванду асоси феълӣ 

ним фосила гузошта мешавад:  

 تواند... گردد، میباید، برمیگفت، میدانم، میروی، میمی

Пасоянди “-ро” дар матнҳои классикӣ тарзи навишти духӯра дорад: он 

маъмулан бо калимаҳои кӯтоҳ (якҳиҷоӣ) якҷоя (онро, инро...) ва аз калимаҳои 
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дароз (ду-сеҳиҷоӣ) ҷудо (устодонро, китобро...) навишта мешуд. Вале ҳоло ин 

пасояндро аз ҳамаи калимаҳо ҷудо менависанд ва байни пасоянду калима як 

фосила гузошта мешавад (آن را، این را، استاذان را، کتاب را). 

 Дар тарзи навишти пасвандҳои шаклсозу калимасоз қоидаҳои гуногуни 

имло ба мушоҳида мерасад.  

Пасванди “-гар” маъмулан бо калимаҳо якҷоя навишта мешавад, аммо 

агар калима бо “ҳои ҳаввази ғайрималфуз” тамом шуда бошад, онро бо ним 

фосила аз калима ҷудо меависанд:  

 گر گر، حلهگر، خانهکمانگر، کارگر، آهنگر؛ کوزه

Агар калима бо “ҳои ҳаввази ғайрималфуз” тамом шуда бошад (нависанда, 

ронанда, навозанда, ҳама, бача, гӯянда), ҳангоми иловаи пасванди ҷамъбандии 

“-гон” ҳарфи “ҳои ҳаввази ғайрималфуз” ҳазф мешавад (навишта намешавад):  

 گویندگان نویسندگان، رانندگان، نوازندگان، همگان، بچگان، 

Пасванди ҷамъбандии “-ҳо” дар матнҳои классикӣ бо калимаҳои кӯтоҳ 

آبها) کوهها،   якҷоя навишта шуда, аз калимаҳои дароз ҷудо навишта (آنها، 

шудааст ( مملکتدرخت هادبرستانها،  ها،  ). Бо калимаҳое, ки бо ҳарфи “ҳои 

ҳаввази ғайрималфуз” анҷом ёфтаанд, тарзи духӯраи навишти ин пасванд ба 

мушоҳида мерасад: خانهکوزه پیالها  ها،  ها،  . Тибқи қоидаҳои имлои имрӯза ин 

пасванд аз ҳамаи калимаҳо бо ним фосила ҷудо навишта мешавад, бинобар ин 

калимаи "пиёлаҳо"-ро ба шакли هاپیاله  навиштан дуруст аст. 

Пасванди “-тар” (-тарин) низ маъмулан бо калимаҳои кӯтоҳ пайваст ва аз 

калимаҳои дароз ҷудо навишта мешавад ( ترتر، مقدمدرشتبهترین، خوشتر،  ).  

Пасвандҳои дигари шаклсоз ва калимасоз маъмулан бо калима пайваст 

навишта мешаванд (  .( درختزار، سنگین دانشمند، خاکسار، گلستان،
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Имлои пайвандакҳо, дар сурати ба шакли ихтисор истифода шудани онҳо, 

низ дар алифбои ниёгон таваҷҷуҳи махсусро тақозо мекунад. Дар алифбои 

кириллӣ ин гуна таркибҳо (пайвандаки ихтисоршуда + калима) бо дефис ҷудо 

карда мешаванд: в-аз (ва аз), в-агар (ва агар), к-андар (ки андар), к-аз (ки аз), к-

охир (ки охир), н-омӯхт (наомӯхт), з-он (зи он) ва ғайра. Дар алифбои ниёгон 

дар ин маврид онҳо ба чунин тарз навишта мешаванд:  

 وز، وگر، کاندر، کز، کاخر، نآموخت، زان

Азбаски ин гуна таркибҳо танҳо дар матн (шеър) ба мушоҳида мерасанд, 

тарзи навишти онҳоро бо намунаҳо аз ашъори шоирон нишон додан беҳтар аст:  

 هر که نآموخت از گذشت روزگار،

 هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار )رودکی( 

 بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، 

 ست و لب گزیدن )حافظ( کاخر ملول گردی از د

 گر غبار خاطری از دوستان بینی، مرنج، 

 النسا(کز دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست )زیب

   Имлои калимаҳои мураккаб. Дар аксари китобҳои дарсӣ қоидаи ягонаи 

навишти калимаҳои мураккаб дода нашудааст. Дар китоби “Хат ва имлои матни 

классикии тоҷикӣ” [52] зери унвони «Имлои баъзе калимаҳои мураккаб” тарзи 

навишти муҳимтарин калимаҳои мураккаб дода шудааст, аммо дар кадом ҳолат 

пайваст навишта шудани калимаҳои содаи дохили калимаи мураккаб ва дар 

кадом ҳолат аз ҳам ҷудо навишта шудани онҳо шарҳ наёфтааст.  

Мушоҳидаҳо ва таҳлили матнҳои классикӣ, ҳамчунин тарзи навишти 

калимаҳои мураккаб дар китобҳои муосири чопи Эрон нишон медиҳанд, ки дар 

ин ҷо низ қоидаи махсуси пайваст ва ё ҷудо навишта шудани чунин калимаҳо 

вуҷуд дорад. Калимаҳои мураккабро аз рӯйи муносибати байниҳамии 

калимаҳои сода ва маънои умумии онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 1) 
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калимаҳои мураккабе, ки маънои умумии онҳо аз маъноҳои калимаҳои содаи 

таркибашон бармеояд: соҳибхона (соҳиби хона),  қоматбаланд (дорои қомати 

баланд), хонаобод (дорои хонаи обод), тоҷикдухтар (духтари тоҷик) ва ғ. 2) 

калимаҳои мураккабе, ки маънои умумии онҳо аз маъноои маҷозии калимаҳои 

содаи таркибашон бармеоянд: дилкаш, дилбар, шердил, ҷанговар, ҷаҳонгир, 

шоҳиҷаҳон ва ғ. Бо чунин роҳҳо сохта шудани калимаҳои мураккаб ба имлои 

онҳо низ дар алифбои ниёгон таъсиргузор аст. Ин масъала, махсусан, бо 

калимаҳои мураккабе, ки калимаи содаи дуюми онҳо бо овози “о” (алифи 

мамдуда) ва ё садонокҳои кӯтоҳи “а”, “у”, “и” (алифи мақсура) шурӯъ 

мешаванд, муҳим аст. Роҷеъ ба тарзи навишти ин қабил калимаҳо муҳаққиқи 

тоҷик А.Байзоев чунин ишора мекунад:  

“Агар маънои умумии калимаҳои мураккаб на аз маъноҳои аслии 

калимаҳои содаи таркиби онҳо, балки аз маъноҳои маҷозии он барояд, ҷузъи 

дувум бо ҷузъи якум пайваст шуда, барои ифодаи садоноки «о»-и калимаи 

дувум «алифи мақсура» истифода мешавад. Масалан, дар калимаи «хоболуд» 

маънои умумӣ аз маъноҳои худи калимаҳои сода – «хоб» ва «олудан» бармеояд, 

вале дар калимаи «ҷанговар» маънои умумӣ «оварандаи ҷанг», «сабабгори 

ҷанг» нест, балки умуман, «аскар» ва гоҳе «ҷасур» аст. Бинобар ин калимаи 

«хоболуд» бо алифи мамдуда آلود خواب  ва аз ҳамдигар ҷудо навишта шуда, 

калимаи «ҷанговар» ба шакли جنگاور навишта мешавад” [28, 18].  

Дар калимаҳои мураккабе, ки ҷузъи дуюмашон бо садонокҳои кӯтоҳи «и», 

«а», «у» шурӯъ мешавад, «алифи мақсура» навишта мешавад: 

   بداندیش ، الهانخوش، انگیزغم، ادانازك، اداخوش

Дар маҷмуъ, аз ҳам ҷудо навишта шудани ҷузъҳои калимаҳои мураккаб 

дар матни ниёгон бартарӣ дорад, ҳарчанд ҳолатҳои пайваст навишта шудани 

онҳо низ ба мушоҳида мерасад (  .( خوشحال خوشبخت، نیکقدم،
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Қоидаҳои имлои баъзе калимаву таркибҳои арабӣ. Дар алифбои ниёгон 

баъзе калимаҳои сохта ва таркибҳо тарзи навишти худро мисли забони арабӣ 

нигоҳ доштаанд. Ба ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, пасванди масдарсози арабии “-ан” 

(танвин) ва артикли муайянии арабии “ал” (алифу лом)-ро дохил кардан мумкин 

аст. Ин қоидаҳои имло дар ҳамаи китобҳои дарсӣ ба назар гирифта шудаанд, 

вале тарзи таълими онҳо аз ҳам тафовут дорад.  

Аломати танвин (ду забар). Азбаски таълими алифбои ниёгон дар 

заминаи забони тоҷикӣ ва алифбои кириллӣ сурат мегирад, барои шогирдон аз 

ҳам фарқ кардани калимаҳое, ки дар охирашон таркиби овозии “-ан” доранд, 

мушкил мешавад. Барои беҳтар аз худ кардани ин қоида лозим меояд, ки 

хонандагон қоидаҳои сохта шудани масдарҳои тоҷикӣ ва зарфи тарзи амалро 

донанд. Дар баробари ин, таркиби овозии “-ан” метавонад овозҳои решагии 

худи калима бошад. Ҳамин тариқ, се гурӯҳи калимаҳоеро ҷудо кардан мумкин 

аст, ки дар охирашон таркиби овозии “-ан” доранд: 

1) масдарҳои тоҷикӣ: омадан, рафтан, гуфтан, дидан, навиштан, хондан...; 

2) овозҳои таркибии худи калима: равшан, равған, сӯзан, махзан, ватан...; 

3) зарфҳое, ки аз исму сифат ва шумора сохта мешаванд: қасдан, расман, 

маъмулан, воқеан, аввалан, сониян... 

Гурӯҳи якуми калимаҳо, маъмулан, калимаҳои аслан форсӣ-тоҷикӣ буда, 

дар алифбои ниёгон бо як ҳарфи “нун” ифода меёбад (садоноки кӯтоҳи “а” 

навишта намешавад): 

  آمدن، رفتن، گفتن، دیدن، نوشتن، خواندن

Гурӯҳи дуюми калимаҳо метавонанд ҳам тоҷикӣ бошанд, ҳам арабӣ ва 

онҳо низ бо ҳамон ҳарфи “нун” ифода меёбанд: 

  روشن، روغن، سوزن، مخزن، وطن
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Аммо гурӯҳи сеюми калимаҳо тибқи калимасозии махсуси арабӣ сурат 

мегиранд ва онҳоро бо аломати танвин (ҳарфи алифе, ки дар болояш ду аламати 

забар дорад) менависанд. Ин пасванд маъмулан зарфи тарзи амал месозад:  

ً داً، رسماً، معموالً، واقعاً، اوالً، قص  ثانیا

Артикли муайянии “-ал” (алифу лом). Аксари калимаҳои арабӣ, ки дар 

забони тоҷикӣ ба калимаҳои мураккаб тааллуқ доранд, тавассути артикли 

муайянии “-ал” сохта мешаванд. Дар чунин навъи калимаҳои мураккаб вазифаи 

ин артикл ба бандаки изофии тоҷикӣ баробар аст: дорушшифо (дор+ал+шифо) – 

хонаи шифо – шифохона, байналмилал (байн+ал+милал) – байни миллатҳо, 

шамсиддин (шамс+ал+дин) – шамс (офтоб)-и дин ва ғайра. Барои дуруст 

навиштан ва дуруст талаффуз кардани ин гуна калимаҳо дар китобҳои дарсӣ 

(тарзи анъанавии таълими хат) аз таснифоти ҳарфҳои арабӣ ба ҳарфҳои шамсӣ 

ва қамарӣ истифода мебаранд. Ба ҳарфҳои шамсӣ ҳарфҳое дохил мешаванд, ки 

ки бо иштироки нӯги забон ва дандон талаффуз мешаванд:  

 د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن ت، ث،  

Чордаҳ ҳарфи боқимондаро ба гурӯҳи ҳарфҳои қамарӣ дохил мекунанд: 

 ه، ی م، و،  آ، ب، ج، خ، ح، ع، غ، ف، ق، ک،

Донистани ин таснифот, махсусан, барои дуруст талаффуз кардани ин гуна 

калимаҳо хеле муҳим аст:  

1) Агар калимаи баъдӣ (пас аз артикли “-ал” омада) бо ҳарфи қамарӣ 

шурӯъ шуда бошад, ال  пурра хонда мешавад. Дар ин маврид ҳарфи “алиф” яке 

аз овозҳои кӯтоҳи “а”, “у” ё “и”-ро ифода мекунад: Абдулазиз, байналхалқӣ, 

дорулфунун ( نالخلقی، دارالفنوعبدالعزیز، بین ).  

2) Агар калимаи баъдӣ (пас аз артикли “-ал” омада) бо ҳарфи шамсӣ 

шурӯъ шуда бошад, ҳарфи “лом”-и артикли  ال хонда намешавад, ҳарфи “алиф” 
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яке аз овозҳои кӯтоҳи “а”, “у” ё “и”-ро ифода мекунад: дорушшифо, Садриддин, 

Абдуллоҳ ( عبدللا دارالشفا، صدرالدین،  ).  

Ин қоидаҳо қариб дар ҳамаи китобҳои дарсӣ қайд шудаанд. Аммо бояд 

гуфт, ки донистани ҳамин ду чиз барои пурра аз худ кардани қоидаи имлои  ال 

ва талаффузи он кофӣ нест. Аввалан, дар забони тоҷикӣ ин артикл бо баъзе 

калимаҳои сода низ меояд: ассалом, алвидоъ, алқисса (القصه الوداع،   .(السالم، 

Сониян, дар калимаву таркибҳое, ки калимаи пеш аз  ال омада бо садонок тамом 

шудааст, қоидаи талаффузи он дигар мешавад. Дар ин ҳолат аз артикли  ال 

ҳарфи “алиф” хонда намешавад:  

Абулфазл, филҳол, Абулқосим ( الحال، ابوالقاسمابوالفضل، فی ).  

Дар ҷараёни таълим вобаста ба номҳое, ки дар таркибашон таърихан 

артикли  ال доранд, саволҳои зиёде пайдо мешаванд. Масалан, имрӯз дар забони 

тоҷикӣ баъзе номҳо бе назардошти ин артикл навишта мешаванд, яъне ё ҳарфи 

“лом” хонда намешавад, ё ҳарфи шамсии пас аз артикл омада ташдид 

намегирад: Абдукарим, Абдуқодир, Абдураҳмон. Дар Феҳристи номҳои миллии 

тоҷикӣ низ чунин тарзи навишти номҳо қайд шудааст. Дар ин маврид беҳтарин 

шарҳ он аст, ки хонандагон дар навишти тоҷикӣ (кириллӣ) тарзи расман 

қабулшударо истифода кунанд, вале ҳангоми навиштани чунин номҳо бо 

алифбои ниёгон қоидаи ال -ро ба эътибор гиранд (  ،عبدالقادر عبدالکریم، 

  .(عبدالرحمان

Албатта, дар алифбои ниёгон баъзе қоидаҳои дигар дар навишти 

калимаҳои забони арабӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки он ба имлои духӯраи 

калимаҳо вобаста аст. Масалан, гоҳе аломати “ҳамза” бо ҳарфи “йо” иваз 

мешавад, “йои мақсура” бо “алиф” навишта мешавад, ё худ аломати танвин 
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болои “ҳои ҳавваз”, ки овози “т”-ро ифода мекунад, гузошта мешавад. Таваҷҷуҳ 

кунед:  

 ؛ معنا / معنی؛ حقیقتاً / حقیقةً ئقالیق/ال 

Ин гуна ҳолатҳои бо ду шакл навишта шудани калимаҳо кам ба мушоҳида 

мерасанд, онҳоро дар ҷараёни хондан, навиштан ва ё кор бо матнҳое, ки дар 

таркибашон ин калимаҳо дучор меоянд, шарҳ додан бамаврид аст.  

Имлои калимаҳои иқтибосии русӣ-интернатсионалӣ. Имрӯз дар забони 

тоҷикӣ, мисли забонҳои дигар, калимаҳои зиёде дучор мешаванд, ки аз забони 

русӣ ё ба воситаи ин забон аз забонҳои дигари аврупоӣ иқтибос шудаанд. Ба ин 

гурӯҳ истилоҳоти зиёди илмӣ-техникӣ, номи моҳҳои аврупоӣ, номи давлатҳо, 

шаҳрҳо ва дигар мавзеъҳои ҷуғрофӣ, ҳамчунин номи шахсони алоҳидаро, ки дар 

матнҳо вомехӯранд, дохил кардан мумкин аст. Таълими алифбои ниёгон фақат 

бо хондану навиштани матнҳо аз адабиёти классикӣ маҳдуд намешавад, дар 

ҷараёни таълим хонандагон дар мавзуъҳои муосир низ бояд навиштанро бо ин 

хат ёд гиранд, бо матнҳои адабиёти муосир низ кор кунанд.  

Дар мавриди тарзи навишти калимаҳои иқтибосӣ аз забонҳои гуногуни 

аврупоӣ бо алифбои ниёгон қоидаҳои ягонаи имло таҳия ва тасдиқ нашудаанд. 

Танҳо дар китоби А.  Байзоев “Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои ниёгон 

[28, c.92-96] доир ба ин масъала маълумоти кӯтоҳ мавҷуд аст. Мо кӯшиш 

мекунем, ки ба ин масъалаи муҳим бо роҳи ба назар гирифтани табиати забони 

муосири тоҷикӣ ва муқоисаи таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя (Эрону Афғонистон) 

равшанӣ андозем.  

Аввалин саволе, ки ба миён меояд, он аст, ки оё мумкин аст дар ин масъала 

ба таҷрибаи кишварҳои ҳамзабони худ – Эрон ва Афғонистон такя кунем? 

Барои ба ин савол ҷавоб додан муҳимтарин хусусиятҳои овошиносӣ (фонетика)-

и забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ ва вобаста ба он, қоидаҳои имлои калимаҳои 

иқтибосии аврупоиро дар забони форсии Эрон баррасӣ кардан лозим аст. 
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Таҳлили муқоисавии овошиносии тоҷикӣ ва форсӣ нишон медиҳад, ки дар 

низоми овозии ин забонҳо дар баробари умумиятҳои фаровон тафовутҳои 

қобили назар низ мавҷуданд. Ин тафовутҳоро ба тариқи мухтасар чунин нишон 

додан мумкин аст:  

1) Маҳфуз мондани овозии таърихии “ӯ” дар забони тоҷикӣ ва ба овози 

дарози “у” табдил ёфтани он дар забони муосири форсӣ:  

Калима талаффузи 

тоҷикӣ 

талаффузи 

форсӣ 

 rûz ruz روز 

 gûsht gusht گوشت 

 bûy buy بوی 

 āmûkhtan āmukhtan آموختن 

 

2) Маҳфуз мондани овозии таърихии “е” дар забони тоҷикӣ ва ба овози 

дарози “и” табдил ёфтани он дар забони муосири форсӣ:  

Калима талаффузи 

тоҷикӣ 

талаффузи 

форсӣ 

 der dir دیر 

 khurshed khurshid خورشید 

 meravem miravim میرویم 

 marde mardi مردی 

 

Ин ду тафовут дар тарзи навишти овозҳои монанд дар калимаҳои 

иқтибосии аврупоӣ таъсир намерасонад, зеро бо ҳамон як ҳарф (“вов” ё “йо”) 

навишта шуда, фақат аз рӯйи талаффуз фарқ мекунад.  

3) Мавҷуд будани дифтонгҳо (садонокҳои мураккаб) дар забони форсӣ ва 

набудани онҳо дар забони тоҷикӣ: 

 калима талаффузи талаффузи 
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тоҷикӣ форсӣ 

 davlat dowlat دولت

 nav now نو

 maydān meydān میدان 

 nay ney نی 

 

Ин тафовут низ барои ифодаи овозҳои монанд дар калимаҳои иқтибосии 

аврупоӣ ва тарзи навишти онҳо бо алифбои ниёгон мушкилие ба бор намеорад, 

зеро бо ҳамон ҳарфҳо ифода меёбад: дифтонги ow [форсӣ] ё таркиби овозии 

“av” [тоҷикӣ] – бо ҳарфи “вов”, дифтонги ey [форсӣ] ё таркиби овозии “ay” 

[тоҷикӣ] – бо ҳарфи “йо”. 

4) Маҳфуз мондани овози “а” дар охири калимаҳо дар забони тоҷикӣ ва ба 

овози “е” табдил ёфтани он дар забони форсӣ. Дар забони форсии муосири Эрон 

танҳо дар ду калима – “ва” ва “на” овози “а” дар охири калима нигоҳ дошта 

шудааст, аммо дар ҳамаи калимаҳои дигар, ки дар охирашон “а” доранд, он ба 

овози “е”  табдил ёфтааст. Ин тафовути овозӣ ҳангоми калимасозӣ (ба калима 

пайваст шудани пасванд ё калимаи дигар) низ нигоҳ дошта мешавад:  

 

Калима талаффузи 

тоҷикӣ 

талаффузи 

форсӣ 

 khāna khāne خانه 

 parvāna parvāne پروانه 

 zidagi zendegi زندگی 

 khānaābād khāneābād آباد خانه

 

Ин тафовути овозӣ барои навиштани калимаҳои аслан форсӣ ва тоҷикӣ, 

ҳамчунин арабӣ, ки дар охирашон садоноки “а” доранд, таъсир намерасонад, 
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аммо барои навиштани калимаҳои иқтибосии аврупоӣ мушкилот ба миён 

меорад. Дар забони форсии муосир садоноки “а”, ки дар таркиби калимаҳои 

иқтибосии аврупоӣ мавҷуд аст, ҳангоми талаффуз ба овози “о” табдил ёфта, дар  

навишт бо ҳарфи “алиф” ифода меёбад: Канада - کانادا, Магадан - ماگادان. 

Табиист, ки чунин тарзи навишт (ва талаффуз) ба забони тоҷикӣ хос нест, 

бинобар ин, ҳангоми бо алифбои ниёгон навиштани ин гуна калимаҳо дар охири 

калима ҳарфи “ҳои ҳавваз”-ро истифода бурда, дар мобайни калима онро 

нанавиштан лозим меояд (ҳамчун садоноки кӯтоҳи “а”). Ҳамчунин, агар овози 

“а” дар аввали калимаҳои аврупоӣ омада бошад, онро дар алифбои ниёгон бо 

ҳарфи “алифи мақсура” навиштан лозим аст, ҳарчанд дар забони форсии Эрон 

дар ин маврид аз ҳарфи “алифи мамдуда” истифода мекунанд:   

калимаи иқтибосӣ тарзи навишти 

тоҷикӣ бо 

алифбои ниёгон 

тарзи 

навишти 

форсӣ 

 

Canada/ Канада  کانادا کنده 

Marina/Марина  مارینا  مرینه 

Alexandr/Александр آلکساندر آلکسندر 

 

5) Иқтибоси калимаҳо дар забонҳои форсӣ/дарӣ/тоҷикӣ аз забонҳои 

гуногуни аврупоӣ ва бо тарзҳои гуногун навишта ва хонда шудани онҳо. Ин 

масъалаи хеле муҳим ва мушкил дар навишти калимаҳои иқтибосӣ бо алифбои 

ниёгон аст. Калима-истилоҳҳо ва номи давлатҳову моҳҳои аврупоӣ ба забонҳои 

форсӣ, дарӣ ва тоҷикӣ маъмулан аз забонҳои гуногуни аврупоӣ иқтибос 

шудаанд, ки ба омилҳои сиёсӣ вобастаанд. Ин гуна калимаҳо ба забони форсӣ аз 

забони фаронсавӣ, ба забони дарӣ аз забони англисӣ ва ба забони тоҷикӣ аз 

забони русӣ ворид шудаанд. Табиист, ки дар ин маврид онҳо тарзи талаффузи 

худро дар забони асл нигоҳ медоранд (ё хеле наздик ба он мешаванд) ва вобаста 
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ба он тарзҳои гуногуни навишт пайдо мекунанд. Масалан, Японияро дар Эрон 

Жопун ва дар Афғонистон Ҷопон мегӯянд ва ҳамин тарз (бо ҳарфҳои арабиасос) 

менависанд. Ё худ, январро дар Эрон “жонвийе” ва дар Афғонистон “ҷанварӣ” 

мегӯянд ва менависанд. Ба ҳамин хотир, мо низ ҳангоми навиштани номи 

давлатҳову моҳҳои аврупоӣ ва исмҳои хосу истилоҳоти илмӣ-техникии 

иқтибосӣ беҳтар аст, ки тарзи навишт ва талаффузи тоҷикии онҳоро ба назар 

гирифта, дар асоси он ҳуруфи ниёгон нависем. Барои намуна навишти чанд 

калимаро нишон медиҳем:  

шакли тоҷикии 

калима 

бо алифбои 

ниёгон (тоҷикӣ) 

форсӣ (Эрон) дарӣ 

(Афғонистон) 

 

Япония  جاپان  ژاپن یپانیه 

Шведсия  یدسیه شو  سویدن  سؤید  

Корея  کوریا ُکره کاریه 

январ  جنوری  ژانویه  ینور 

август  آگست اوت اوگوست 

   

Бояд тазаккур дод, ки дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ (нашри нав) 

ҳамин тарзи навишт пешниҳод шудааст. Масалан:  

январ ینور – номи моҳи якуми солшумории мелодӣ [73, c.721]. 

6) Тарзи навишти пасвандҳои насабсози русӣ. То имрӯз дар Тоҷикистон 

ашхосе, ки насаб ва номи падарашон ба шакли русӣ (бо пасвандҳои -ов/-ев, -

ова/-ева; -ович/-евич, -овна/-евна) сохта шудаанд, кам нестанд. Дар айни замон 

ҳангоми тарҷумаи осори адибони рус ва ё навиштани номҳои ашхоси гуногуни 

сиёсиву ҷамъиятӣ бо ин тарзи номгузорӣ дучор мешавем. Дар забони форсӣ дар 

ин маврид бештар ба тарзи талаффуз такя мекунанд ва маъмулан пасвандро бо 

ном пайваст менависанд. Масалан, Чеховро ба шакли   چخوف ва Ломоносовро ба 

шакли  لومونوسوف менависанд. Дар насабҳои занона, вақте ки ба ҳарфи “в” 
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садоноки “а” илова мешавад, дигар он ба шакли “ф” талаффуз намешавад, аз ин 

рӯ, насабҳои мазкурро ба шакли занона баргардонем, ба ин тарз навишта 

мешаванд: چخوا، لومونوسوا. Дар забони форсӣ бо ҳарфи “алиф” навишта шудани 

садоноки охир (а) ба ду омил вобаста аст: аввалан, ҳамон тавре ки қайд кардем, 

ин овоз (а) дар забони форсӣ ба шакли “о” талаффуз шуда, бо “алиф” навишта 

мешавад, сониян, агар онро бо ҳарфи ҳои ҳаввази ғайрималфуз ифода кунем, 

дар ин сурат он “е” хонда мешавад, зеро дар забони форсӣ дар охири калима 

овози “а” намеояд. Бо назардошти мулоҳизаҳои боло, ду тарзи навишти 

пасвандҳои насабсози русиро бо алифбои ниёгон пешниҳод кардан мумкин аст:  

а) агар ин пасвандҳо бо калимаҳои аслан тоҷикӣ ва арабӣ (дар номгузории 

тоҷикон ва дигар халқҳои мусалмон) омада бошанд, онҳоро ҷудо аз реша ва бо 

ҳамон тарзи талаффузи тоҷикӣ навиштан беҳтар аст:  اوه، گدایو / گدایوهاسمقاو/ قاسم ; 

б) агар ин пасвандҳо бо калимаҳои русӣ (ё халқҳои дигар, ки ба ҳамин тарз 

ному насаб сохтаанд) омада бошад, онҳоро бо калима пайваст навиштан мумкин 

аст: ،کاولیاو / کاولیاوه  ایوناو / ایوناوه . 

7) калима-истилоҳҳое, ки дар забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. Дар забони форсӣ қоидаи маъмулӣ он аст, ки ҳангоми бо алифбои 

форсӣ навиштани ин ё он калима тарзи талаффузи форсии он ба эътибор 

гирифта мешавад, дар забони тоҷикӣ калимаҳои аз русӣ иқтибосшуда шакли 

навишт ва талаффузи худро нигоҳ медоранд (естротежи – стратегия). Дар ин 

маврид ҳам, ҳангоми навиштани чунин калимаҳо бо алифбои ниёгон тарзи 

навишт ва талаффузи онро дар хатти кириллӣ ба эътибор гирифтан (махсусан, 

дар китобҳои дарсӣ барои хонандагон, ки бо тарзи талаффузи форсии чунин 

калимаҳо ошно нестанд) ба мақсад мувофиқ аст:  

 ریکه.  ب نیزم، ترکتار، اینیرگیتیکه، پیدگاگیکه، فخ سترتیگیه، کانستیتوتسیه، می

Бори дигар таъкид кардан бамаврид аст, ки то имрӯз оид ба тарзи навишт 

ва талаффузи калимаҳои иқтибосии русӣ-аврупоӣ бо алифбои ниёгон қоидаҳои 
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ягонаи имло таҳия нагардидаанд. Аз ин рӯ, барои роҳ надодан ба 

дарҳамбарҳамӣ ва бесарусомонӣ дар ин масъала беҳтар аст, ки аввал бо ҷалби 

мутахассисони соҳа қоидаҳои умумӣ таҳия гардида, баъдан дар фарҳанги имлои 

забони тоҷикӣ ва фарҳангҳои тафсирии тоҷикӣ тарзи навишти ин гуна калимаҳо 

бо хатти ниёгон низ нишон дода шавад [167, c.281]. 
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Хулосаи боби дуюм 

1. Ҳамон тавре ки дар боби якум зикр гардид, доир ба таълими фанни 

Алифбо ва матни ниёгон то ҳоло методикаи ягона ва муассири таълим таҳия 

нагардидааст. Адабиёти ғании илмӣ-методӣ оид ба методикаи таълими забонҳо, 

аз ҷумла, забони тоҷикӣ барои муассисаҳои таълимӣ, забонҳои хориҷӣ барои 

муассисаҳои таълимии Тоҷикистон, забони русӣ барои русзабонҳо ва ҳамчун 

забони хориҷӣ барои ғайрирусҳо, пажӯҳишҳои назариявӣ оид ба масъалаҳои 

умумии методикаи таълим ва ғайра барои таҳияи методу усулҳои 

инноватсионии таълими Алифбо ва матни ниёгон заминаҳои хуби илмӣ-

назариявӣ буда метавонанд.  

2. Он чиро, ки бевосита марбути методҳои таълими фанни “Алифбо ва 

матни ниёгон” аст, дар атрофи масъалаҳои муҳимми зерин гурӯҳбандӣ кардан 

мумкин аст: 

- Тартиби омӯзиши ҳарфу овозҳо (таносуби ҳарфҳои муттасила ва 

мунфасила дар омӯзиши ҳарфҳо; таносуби ҳарфҳои хоси форсӣ ва арабӣ дар 

омӯзиши алифбо; роҳҳои омӯзиши ҳарфҳои бисёрвазифа; роҳҳои омӯзиши 

овозҳое, ки бо якчанд ҳарф ифода меёбанд.  

- Методҳои таълими қоидаҳои имло (қоидаҳои имлои ҳарфу овозҳои 

ҷудогона; қоидаҳои имлои сохтории калимаҳо ва ибораҳо). Дар навбати худ, 

гурӯҳи дуюм (қоидаҳои имло) ба зергурӯҳҳои зерин тақсим мешавад: қоидаҳои 

имлои калимаҳо ва ибораҳои форсӣ/тоҷикӣ; қоидаҳои имлои калимаҳои арабӣ, 

ки асолати худро дар навишти форсӣ/тоҷикӣ нигоҳ доштаанд; қоидаҳои имлои 

калимаҳои иқтибосии ба истилоҳ русӣ-интернатсионалӣ.  

3. Дар таҳқиқот ҳар яке аз ин масъалаҳо дар заминаи дастовардҳои навини 

таълим тайи солҳои охир, пеш аз ҳама, ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият 

ба таълим, ҳамаҷониба таҳлил гардида, равишҳои инноватсионии таълими 

ҳарфу овозҳо ва қоидаҳои имло таҳия ва пешниҳод гардидаанд. Зимни таҳияи 

методҳои таълим натанҳо ҷанбаҳои таҷрибавии ҷойдошта, балки заминаҳои 
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илмии он низ баррасӣ гардида, дар муқоиса бо алифбои кириллии имрӯза ва 

қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ ба назар гирифта шудаанд. 

4. Дар маҷмуъ, қоидаҳои имлоро вобаста ба баъзе ҳарфҳо шартан ба 

гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:  

1) Гуногуннависии ҳамон як овоз вобаста ба мавқеи истифода (дар аввал, 

мобайн ва охири калима); 

2) Тарзи пайвасти ҳарфҳо ба ҳамдигар дар шаклҳои чопӣ ва дастӣ; 

3) Лигатура (тарзи пайвасти ҳарфҳои “лом” ва “алиф”, “коф”-у “гоф” бо 

“алиф” ва “лом”); 

4) Пайвастшавии ҳарфҳо вобаста ба шаклҳои навишти онҳо (ҳарфҳои “син” 

ва “шин”); 

5) Тафовути навишти ҳарфҳо вобаста ба навъи хат (масалан, насх ва 

настаълиқ).  

Ҳар яке аз ин гурӯҳҳо ба тариқи возеҳ шарҳ дода шудаанд.   

5. Қоидаҳои имло, дар навбати худ, ба ду гурӯҳи асосӣ – қоидаҳои имлои 

калимаву ибораҳои тоҷикӣ (бандаки изофӣ, артикли номуайянӣ ва ишоратии 

исм, бандакҳои хабарӣ ва феълӣ ва ғайра) ва қоидаҳои имлои калимаву 

ибораҳои арабӣ (аломати танвин, артикли “ал” ва ғайра) ҷудо гардида, ҳар 

кадом дар алоҳидагӣ ва дар муқоиса бо алифбои кириллӣ шарҳу тавзеҳ ёфтаанд.  

6. Яке аз масъалаҳои муҳим дар истифодаи алифбои ниёгон дар замони 

муосир дар Тоҷикистон масъалаи тарзи навишти калимаҳои ба истилоҳ русӣ-

интернатсионалӣ аст, зеро дар ин масъала мо наметавонем ба таҷрибаи 

кишварҳои ҳамзабон – Эрону Афғонистон такя намоем. Маъмулан, дар Эрон 

чунин калимаҳо  аз забони фаронсавӣ ва дар Афғонистон аз забони англисӣ 

ворид гаштаанд ва табиист, ки дар навишти онҳо хусусиятҳои овоии ин забонҳо 

ба назар гирифта шудааст. Моро зарур аст, ки дар ин кор хусусиятҳо ва табиати 

забони тоҷикиро ба назар гирем ва қоидаҳои навишти худро доир ба ин 

калимаҳо дошта бошем.  
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БОБИ III. ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН ДАР 

ЗАМИНАИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ 

 

3.1. Хусусиятҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди 

таълими “Алифбо ва матни ниёгон” 

Ҳамон тавре ки зикр кардем, фанни Алифбо ва матни ниёгон дар маҷмуи 

фанҳои таълимӣ мавқеи хос дорад. Аввалан, ин фан хосси фақат муассисаҳои 

таълимии Тоҷикистон ва он ҳам муассисаҳои таълимии тоҷикӣ буда, ба ин 

маъно дар ҳеҷ кишвари дигар таҷрибаи таълими он мушоҳида намешавад.  

Сониян, ин фанро дар гурӯҳи фанҳои филологӣ ва забонӣ дохил кунанд 

ҳам, дар таълими ин фан омӯзиши забони муайян дар назар дошта намешавад. 

Он омӯзиши навъи дигари алифборо дар назар дорад, ки зарурати онро табдили 

алифбо бар асари ҳодисаҳои сиёсии нимаи аввали қарни гузашта ва аз ҷониби 

дигар ба истиқлолияти давлатӣ ноил гардидани Тоҷикистон дар ибтидои солҳои 

90-ум ба миён овардааст.  

Аз ин рӯ, татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими ин фан дар назди 

муаллифони китобҳои дарсӣ ва маводи методӣ, мутахассисон ва омӯзгорон 

вазифаҳои мушаххасро ба миён гузоштааст. Таҳлили салоҳиятҳои умумӣ 

(калидӣ), ки имрӯз аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пазируфта шудааст, аз мутахассисону муаллифони маводи таълимӣ таҳия 

намудани салоҳиятҳои фаннӣ ва пешниҳоди роҳу усулҳои самараноктари 

таълимро тақозо мекунад.  

Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои таълими ин фан алоқамандии қавии ҷараён 

ва мақсади таълим бо фанҳои дигар, пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва адабиёти 

тоҷик аст. Ба назар гирифтани дониши заминавии хонандагон аз забони тоҷикӣ 

ва дар сурати зарурӣ тақвият додани он барои рушди салоҳиятҳои эҷодкорӣ ва 
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худомӯзӣ мусоидат мекунад. Аз ҷониби дигар, дониши заминавии хонандагон 

аз фанни адабиёти тоҷик барои осонтар аз худ кардани нозукиҳо ва малакаҳои 

хониш ва навиштан кумаки амалӣ мерасонад, зеро алифбои арабиасоси тоҷикӣ 

маҳз дар заминаи матнҳои адабиёти пурғановати тоҷик омӯзонида мешавад. 

Мо ин хусусиятҳоро дар мисоли таҳлили як мавзуъ – имлои вови маъдула 

шарҳ медиҳем. Барои онҳое, ки аз хусусиятҳои алифбои ниёгон баҳравар 

нестанд, ёдовар мешавем, ки вови маъдула истилоҳи хоси алифбои ниёгон буда, 

он барои ҳарфи вове истифода мешавад, ки дар баъзе калимаҳои хосси 

форсӣ/тоҷикӣ навишта шуда, хонда намешавад. Ин мавзуъ дар дарси 40-уми 

китоби дарсӣ барои синфи 7 ҷой дода шудааст. Ҳамчунин таълими вазифаҳои 

вови пайвандак (ба вазифаи пайвандаки пайвасткунандаи ва (-у, -ву) омадани ин 

ҳарф) низ мавзуи дарси мазкур аст.  

Қабл аз ҳама, маводеро, ки дар китоби дарсӣ ҷой дода шудааст, ин ҷо 

меорем (айнан):  

Калимањои зеринро хонед: 
 

 خواندن، خوانش، خواهر، دسترخوان،

 خواستن، خواهش، خوارزم، خواجه،

خواب، غمخوار، خوار شدن،  استخوان، 

 خويشاوند، پسرخواند
 

Ќоида:  Дар баъзе калимањо баъд аз њарфи خ   њарфи و навишта мешавад, 

аммо хонда намешавад. Онро “вови маъдула” меноманд.  

 

Эзоњ: Калимањои “хор” ба маънои рустанї ва “хон” ба маънои амир (ва 

њамчунин пасванд дар номњо) бе “вови маъдула” навишта мешаванд. Ба 

љумлањои зерин таваљљуњ кунед: 
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احتياط شويد! :کتاب را خوار نکنيد! از خار گل 

 سليمخان، متن را بخوان!
 

Љумлањои зеринро бо алифбои ниёгон нависед: 

1. Хоҳарам бо хоҳиши хондани китоб аз ҷо бархост. 

2. Хоҳари Хоҷа Аброр дар Хоразм зиндагӣ мекунад. 

3. Аввал хеш, баъд дарвеш. 

4. Модарон ҳамеша ғамхоранд. 

 

 Љумлањои зеринро хонед: 

 

واحد و دوران به بازار رفتند و سيب و آلو 

 خريدند. 

ی تاجيکستانند و خجند و کوالب شهرهای قديمه

 های معماری و تأريخی دارند.بسيار يادگاری

  بابا و نبيره به سير و گشت رفتند. 

Ќоида.  Њарфи “вов” вазифаи пайвандаки “ва”  (-у,-ву) -ро иљро мекунад. 

Дар байни ду калима он одатан “-у”,  “-ву” хонда мешавад, агар он ду љумларо 

пайваст кунад, “ва” хонда мешавад: 

 

падару модар پدر و مادر 

Фарњоду Ширин فرهاد و شيرين 

арўсу домод عروس و داماد 

бобову набера بابا و نبيره 

обу њаво آب و هوا 

чою асал چای و عسل 
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Эзоњ: Дар ин њолат њарфи “вов” њамеша алоњида навишта мешавад. Пас 

аз садонок он “-ву” хонда мешавад. Ин њарф танњо дар мавриде  “-йу” хонда 

мешавад, ки агар њарфи охири калима “й” бошад.  

 Вазифаи хонагї.  

• Матнро нависед, вазифањои њарфи “вов”-ро шарњ дињед. Ба он 

таваљљуњ кунед, ки вови пайвандак дар кадом њолат “у” (ву) ва дар кадом 

њолат “ва” хонда мешавад: 

فایده سعیِ بی وده ُبردند وکس رنجِ بیه ود

دیگر  ورد ونخ وخت وکردند: یکی آن که مال اند

 عمل نکرد.وخت وآن که علم آم

  انی،وعلم چندان که بیشتر خ

   نیست نادانی... ون عمل در توچ

 گلستان" سعدی(ز "ا)                     

• Бо истифода аз  калимањое, ки “вови маъдула” доранд, интихобан чанд 

љумла тартиб дода, ба дафтар нависед. 

•  Кўчондани ќоидањоро ба “Китобчаи мушкилкушо” фаромўш накунед. 

Бозї. “Кї бештар медонад?” 

Як кас ќоидаи њарфи “вов”-ро мегўяд, дигарон ба он мисолњо меоранд. Дар 

ваќти зарурї хатои њамдигарро ислоњ кунед. 

Омӯзгоре, ки бо усулҳои муносибати босалоҳият ба таълим ошно нест ва ё 

таҷрибаи кории кофӣ надорад, бо иҷрои дастуру супоришҳои китоби дарсӣ 

маҳдуд мешавад. Ҳол он ки муносибати босалоҳият ба таълим аз омӯзгор 

муносибати эҷодкоронаро ба ин масъала тақозо мекунад.  Яке аз намунаҳои он 

чунин буда метавонад:   
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Пеш аз ҳама, вобаста ба мавзуъ мақсади дарсро чунин муайян кардан 

мумкин аст:  Омӯзиши вазифаҳои ҳарфи “вов”, дуруст навиштан ва хондани 

калимаву ибораҳо ва ҷумлаҳо бо назардошти вазифаҳои ҳарфи “вов”, 

ташаккули салоҳиятҳои омӯхтан, эҷодкорӣ, иртиботӣ ва ҳамкорӣ.  

Равиши дарсро чунин ба роҳ мондан мумкин аст:   

Пас аз омода кардани синф ба дарс (1) иҷрои вазифаи хонагӣ ва (2) 

мустаҳкам кардани мавзуи гузаштаро, ки он ҳам ба вазифаҳои ин ҳарф бахшида 

шудааст, ба ҳам якҷоя кардан мумкин аст.  

Аввал барои санҷидани сатҳи азхудкунии дарси гузашта саволу ҷавоб 

ташкил мекунем. Намунаи саволҳо чунин буда метавонанд:  

➢ Ҳарфи “вов” барои ифодаи кадом овозҳо истифода мешавад?  

➢ Чӣ талаффуз шудани ҳарфи “вов”-ро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст?  

➢ Кӣ барои ифодаи овози “в” (у, ӯ) бо ҳарфи “вов” мисолҳо меорад? 

➢ Ҷонишини шахси сеюми танҳо “ӯ” дар алифбои ниёгон чӣ тарз навишта 

мешавад? 

Иҷрои вазифаи хонагиро бо чунин роҳ санҷидан мумкин аст:  

1) Як кас (ё ду кас) ба назди тахта даъват шуда, вазифаи хонагиро 

менависад.  

2) Дигаронро ба гурӯҳҳои дунафарӣ (ҳампаҳлуҳо) ҷудо карда, хоҳиш 

мекунем, ки дафтарҳои ҳамдигарро иваз кунанд ва иҷрои супориши хонагии 

ҳампаҳлуяшонро санҷанд.  

Ҳангоми иҷрои ин кор ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ ёрӣ 

расониданро фаромӯш накунед.  

Дар охир кори дар тахтаи синф иҷрошударо якҷоя санҷида, аз ҳама хоҳиш 

мекунем, дурустии иҷрои корро дар дафтарҳояшон мустақилона санҷанд ва агар 

иштибоҳе рӯй дода бошад, ислоҳ кунанд.  
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(3). Мавзуи нав. Омӯзиши вазифаи ҳарфи “вови маъдула” ва қоидаи имлои 

он.  

Зинаи 1. Шарҳи қоидаи “вови маъдула” 

Дар тахтаи синф калимаҳои зеринро менависем:  

хондан, хоҳар, дастархон, хостан, Хоразм, хоҷа, устухон, хоб, хор шудан, 

ғамхор, писархонд.  

Ба хонандагон чунин савол мегузорем: дар калимаҳои навишташуда чӣ 

умумияте ҳаст? Қабули ҷавобҳоро то вақте идома медиҳем, ки хонандагон 

худашон ё бо ёрии омӯзгор ба чунин хулоса оянд: Дар ҳамаи ин калимаҳо ҳарфи 

“х” ҳаст, ки баъди он ҳарфи “о” омадааст.  

Сипас супориш медиҳем, ки калимаҳои додашударо аз с. 100 ба дафтар 

нависанд ва хонанд:  

خواستن، خواهش،  خواندن، خوانش، خواهر، دسترخوان،

 خوارزم، خواجه، استخوان،

 خواب، غمخوار، خوار شدن، خويشاوند، پسرخواند

Мепурсем, ки дар тарзи навишти калимаҳо дар алифбои кириллӣ ва ниёгон 

чӣ тафовуте диданд? Ба натиҷа мерасем, ки дар алифбои ниёгон пас аз ҳарфи 

“х” ҳарфи “вов” омадааст, ки он талаффуз намешавад. Қоидаро шарҳ медиҳем 

ва таъкид мекунем, ки барои дуруст навиштани ин калимаҳо онҳоро ба хотир 

гирифтан хуб аст.  

 Зинаи 2. Нозукиҳои имлои калимаҳои “хон” ва “хор” 

Барои ҷалби таваҷҷуҳи хонандагон ба моҳияти масъала ва санҷиши 

донишҳои онҳо аз забони тоҷикӣ хондани ҷумлаҳои додашударо супориш 

медиҳем:  

تياط شويد! :کتاب را خوار نکنيد! از خار گل اح

 سليمخان، متن را بخوان!

Сипас ба аҳли синф чунин саволҳоро пешниҳод мекунем: 
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1. Дар ҷумлаи якум калимаи “хор” ба кадом маъно омадааст? 

2. Дар ҷумлаи дуюм чӣ? 

3. Дар калимаи “Салимхон” ҷузъи дуюм (хон) ба кадом маъност? 

4. Маънои калимаи “бихон” чист?  

Барои дуруст навиштани калимаҳое, ки дар таркибашон ҷузъҳои “хон” ва 

“хор” мавҷуданд, донистани маънои онҳо хеле муҳим аст. Бинобар ин дар 

тахтаи синф (ё қаблан дар варақчаҳо) ҷумлаҳои зеринро навишта, хонандагонро 

ба гурӯҳҳо ҷудо мекунем ва супориш медиҳем, ки маънои калимаҳои 

ишорашударо аз рӯйи мазмуни ҷумла пайдо кунанд:  

А) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хон” ва гунаҳои тасрифии он: 

1. Подшоҳ вазирро назди худ хонд. 

2. Ман Умед Салимиро дар шоҳмот устоди худ мехонам. 

3. Бародарам дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мехонад.  

4. Падарам хондани рӯзномаю маҷаллаҳоро дӯст медорад.  

6. Модарам барои меҳмонон хони пурнозу неъмат густурд.  

7. Амир Олимхон хони охирини Аморати Бухоро буд.  

Б) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хор”: 

1. Ҳар гуле хоре дорад.   

2. Модарам ончунин серкор аст, ки ба сар хоридан вақт надорад.  

3. Бе падару модар кас хор мешавад. 

4. Модарон ҳамеша ғамхоранд.   

Зимни иҷрои супоришҳо ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ ёрӣ 

мерасонем.  

Пас аз иҷрои ин супоришҳо ба чунин натиҷаҳо мерасем: 

Калимаи “хон” чунин маъноҳо дорад: 1) даъват кардан; 2) ҳисоб кардан, 

эътироф кардан; 3) таҳсил кардан; 4) китоб хондан; 5) дастархон; 6) амир, 

подшоҳ. 
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Хулосаи кори гурӯҳи якум: Калимаи “хон” ба маънои амир, шоҳ бе “вов” 

ва бо ҳамаи маъноҳои дигар бо “вов” навишта мешавад. Ба хонандагон таъкид 

мекунем, ки ҳангоми навиштани ин гуна калимаҳо аввал ба маънои онҳо 

таваҷҷуҳ кунанд ва танҳо пас аз он нависанд. Масалан, дар таркиби калимаи 

“бародархонд” ҷузъи дуюм (хонд) ба маънои ҳисоб кардан, эътироф кардан аст, 

бинобар ин бо “вов” навишта мешавад, аммо дар калимаи “Салимхон” ҷузъи 

хон ба маънои амир (ишора ба сулолаи хонҳо) аст, бинобар ин бе “вов” навишта 

мешавад.  

Калимаи “хор” чунин маъноҳо дорад: 1) растанӣ, хори гул; 2) феъли 

фармоиш аз хоридан; 3) хору зор шудан; 4) хӯрдан, фурӯ бурдан.  

Хулосаи кори гурӯҳи дуюм: калимаи “хор” бо маъноҳои номи растанӣ ва 

феъли фармоиш бе “вов”, аммо бо маъноҳои хору зор шудан ва хӯрдан бо “вов” 

навишта мешавад.  

Ҳамин тариқ, калимаи “симхор”, ки дар он ҷузъи хор ба маънои хори 

растанӣ омадааст, бе “вов”, аммо дар калимаи хунхор, ки ба маънои хӯрдан 

омадааст, бо “вов” навишта мешавад.  

Супоришҳои баъдӣ (с.100) барои санҷиши сатҳи азхудкунии хонандагон ва 

рушди тафаккури онҳо равона шудаанд. Иҷрои онҳоро ба тарзи умумӣ (як 

нафар дар тахтаи синф, дигарон дар ҷойи нишаст) ё дар гурӯҳҳо ташкил кардан 

мумкин аст: 

Хоҳарам бо хоҳиши хондани китоб аз ҷо бархост. 

Хоҳари Хоҷа Аброр дар Хоразм зиндагӣ мекунад. 

Аввал хеш, баъд дарвеш. 

Модарон ҳамеша ғамхоранд. 

(4) Мавзуи дуюм: Вови пайвандак  

Хониши мустақилонаи ҷумлаҳоро супориш дода, таъкид мекунем, ки ба 

тарзи талаффузи ҳарфи “вов” таваҷҷуҳ кунанд ва дар дафтар қайд кунанд, ки 

дар кадом ҳолат чӣ гуна хонда шуд (ва, -у, -ву, -ю): 
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واحد و دوران به بازار رفتند و سيب و آلو خريدند. 

ی تاجيکستانند و بسيار رهای قديمهخجند و کوالب شه

های معماری و تأريخی دارند.  بابا و نبيره به يادگاری

 سير و گشت رفتند. 

 Аз як-ду нафар бо овози баланд хонданро хоҳиш карда, ба дигарон 

супориш медиҳем, ки дуруст ё нодуруст хонда шудани онро бо далелҳо шарҳ 

диҳанд.  

Хулоса мекунем: Ҳарфи “вови пайвандак” агар ду калимаи аз ҷиҳати 

маъно ба ҳам наздикро пайваст кунад, -у (пас аз садонок -ву) ва агар ду ҷумларо 

пайваст кунад, маъмулан “ва” хонда мешавад. Дар гурӯҳи калимаҳои чидашуда 

дар байни ду калимаи охири чида низ “ва” хонда мешавад (Ман китоб, қалам, 

дафтар ва ручка дорам). 

Масъалаи талаффузи дурусти вови пайвандакро бо хондану навиштани 

намунаҳои овардашуда баррасӣ аз рӯйи китоби дарсӣ баррасӣ мекунем.  

Хеле муҳим аст, ки хонандагон ба дуруст талаффуз кардани вови 

пайвандак, махсусан, дар назм пай баранд, зеро ба ҷойи “ва” талаффуз кардани 

“-у” ё баръакси он дар назм вазни шеърро хароб мекунад. Аз ҷониби дигар, бо 

ин роҳ хонандагон пай мебаранд, ки “бобою бибӣ” навиштану хондан дар 

забони тоҷикӣ дуруст нест, ҳарфи “вов” дар ин маврид ба ҳеҷ ваҷҳ “-ю” хонда 

намешавад, он бояд ба шакли “бобову бибӣ” навишта ва хонда шавад.  

Ҷамъбасти мавзуъро бо роҳи саволу ҷавоб ва навиштани баъзе ибораҳо 

ташкил кардан мумкин аст. Намунаи саволҳо чунин буда метавонанд:  
 

➢  Калимаи “падархонд” чӣ хел навишта мешавад? Чаро? 

➢ “Хорпуштак”-ро чӣ хел менависем? Барои чӣ?  

➢ Мисраи “Ҷойи гул гул бошу ҷойи хор – хор”-ро ба алифбои ниёгон 

баргардонда, тарзи навишти “хор”-ро шарҳ диҳед. 

➢ Падар ва модар гуфтан беҳтар аст, ё падару модар? Чаро? 
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Мавзуъро ҷамъбаст намуда, тарзи иҷрои вазифаи хонагиро мефаҳмонем. 

Ёдовар мешавем, ки вазифаи хонагӣ барои арзёбии рушди салоҳиятҳои 

хонандагон аз мавзуи умумии “Вазифаҳои ҳарфи “вов” равона шудааст. Он аз се 

қисм иборат аст:  

1) Навиштани матн бо дарки талаффузи дурусти ҳарфи “вов” дар таркиби 

калимаву ибораҳо (татбиқи дониш дар амал); 2) Кори мустақилона – навиштани 

ҷумлаҳо бо истифода аз калимаҳо азхудшуда (эҷодкорӣ) ва 3) мустаҳкам 

кардани дониш (навиштани қоидаҳо).  

Бозии дар охири дарс овардашударо дар ҳар лаҳзаи муносиб истифода 

бурдан мумкин аст. Он барои санҷиши сатҳи азхудкунии мавзуи дарс равона 

шудааст [167, c. 281-286]. 

Ҳамин тариқ, таълими алифбои ниёгонро дар робитаи қавӣ бо фанҳои 

дигари мактабӣ, пеш аз ҳама, забон ва адабиёти тоҷик ба роҳ мондан ба татбиқи 

муносибати босалоҳият ба таълими ин фан мусоидат хоҳад кард.  

3.2. Омилҳои педагогӣ ва нақши воситаҳои аёнӣ дар баланд 

бардоштани сифати таълим 

Раванди татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим натанҳо дар таҳияи 

стандарту барномаҳо ва китобҳои дарсӣ, балки дар таҳияи маводи иловагии 

таълим низ таҳаввулоти назаррасро ба миён овардааст. Таҳия ва истифодаи 

маводи аёният дар ҷараёни таълим низ яке аз ин масъалаҳост. Дар мақолаи 

“Истифодаи принсипи аёният дар раванди таълими фанни алифбои ниёгон” 

[165, c.193] дар бораи принсипҳои аёният, зарурати ин принсипҳо ва истифодаи 

ду гурӯҳи маводи  аёният – маводи аёнии умумӣ ва маводи аёнии таълими 

ҳарфҳо  изҳори ақида карда будем. Дар ин мақола масъалаҳои марбут ба гурӯҳи 

дигари маводи аёният – маводи аёнии инкишофи тафаккур ва истифодаи он дар 

таълими фанни “Алифбо ва матни ниёгон” баррасӣ мешаванд, ки бевосита ба 

ташаккул ва рушди салоҳиятҳои тафаккури интиқодӣ ва эҷодкорӣ равона 

шудаанд.  
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Қабл аз ҳама, мехоҳем дар бораи инкишофи тафаккури инсон фикру 

ақидаҳои мутафаккирону олимонро қайд намоем. 

Файласуфи муосири рус А. Г. Спиркин дар китоби дарсии “Философия” 

барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Россия мафҳуми 

тафаккурро чунин шарҳ додааст: “Тафаккур инъикоси мақсаднок ва даркпазири 

ҳамаи хусусиятҳои аслӣ ва муносибитҳои ашё аз тарафи инсон мебошад” [115, 

c.48].   

Тафаккури инсон пештар мавзуи баҳси илмҳои психология ва фаласафа буд 

ва дар ин самт аз ҷониби мутахассисони ин соҳа корҳои зиёди таҳқиқотӣ ба 

анҷом расида, баҳсу мунозираҳо сурат гирифтаанд. Оҳиста-оҳиста  баъзе аз 

шаклҳои тафакури инсон дар илми педагогика ҳам мавриди таҳқиқ қарор 

гирифт. Масалан, “тафаккури интиқодӣ” аз рӯйи ақидаи олимони педагог дар 

раванди таълими фанҳои гуногун, аз ҷумла, забони модарӣ ва  забони хориҷӣ 

мавқеи босазои  худро дорад. 

Олими файласуф ва фарҳангшиноси тоҷик А.Ҷӯраев оид ба “тафаккури 

интиқодӣ” навиштааст: “Мо медонем, ки чӣ тавр ба рушди “тафаккури танқидӣ”  

дар маорифи мамолики Ғарб, махсусан,  Амрико аҳамияти калон медиҳанд. 

Метавон гуфт, ки “тафаккури танқидӣ” барои онҳо як навъ фалсафаи таълим 

мебошад. Дар мо бошад, чӣ? Ҳарчанд  давраҳои маорифи даврони шӯравии 

собиқро таъриф кунем ҳам, аммо қайд кардан зарур аст, ки дар раванди таълим 

анъанаи мустаҳками истифодаи  “тафаккури танқидӣ” набуд” [99, c.159].   

Дар замони муосир барои муваффақ шудан ба натиҷаҳои хуб дар таълими 

фанҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ҷумла, дар таълими 

фанни “Алифбо ва матни ниёгон” омӯзгоронро лозим аст, ки тамоми паҳлуҳои 

омилҳои инсониву равонӣ ва тафаккури интиқодиро дар ҷараёни омӯзиш ба 

эътибор гирифта, истифода бурда тавонанд. 

Тайи чанд соли охир бо ташаббус ва роҳнамои  Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
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умумии ҷумҳурӣ муносибати босалоҳият ба таълим ҷорӣ ва амалӣ гардида 

истодааст. Дар дастурҳои методӣ, ки ба ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият 

ба таълим бахшида шудаанд, мафҳуми “салоҳиятҳои тафаккури интиқодӣ” ба 

тариқи зайл шарҳ дода шудааст:  

“Салоҳиятҳои тафаккури интиқодӣ ва ҳалли масъалаҳо – ҷараёни фаъоли 

таҳлили ақидаҳои гуногун ва муқоисаи онҳо, таркибу тафсири ахбор ва 

баровардани хулосаи дуруст. Ин фаъолияти зеҳнист, ки тавассути таҳлил, 

таркиб, муқоиса, истифода  ҳалли масъала (мушкилот, проблема)-ҳо ва 

арзёбии ҷараёни фикр ба роҳ монда мешавад [39, c.15]. 

Аз рӯйи хусусият ва талаботҳои ин навъи муносибат хонанда дар равиши 

лаҳзаҳои  дарс, махсусан, иҷрои вазифаи хонагӣ ва баёни мавзуи нав бояд 

фаъолу масъулиятнок бошад. Дар ин сурат бе назардошти тафаккури интиқодӣ 

ҷараёни дарсро ҷолибу шавқовар гардонидан ва мавзуъро пурра баррасӣ кардан 

аз имкон берун аст. Аз ҷониби дигар, бояд қайд кард, ки анвои гуногуни 

салоҳиятҳои калидӣ (эҷодкорӣ, иртиботӣ, тафаккури интиқодӣ, худомӯзӣ ва 

мустақилона кор кардан, ҳамкорӣ) ҳамеша дар робитаи байниҳамӣ қарор 

доранд. Ба ибораи дигар, ҳангоми ташаккул ва рушди як навъи салоҳият 

салоҳиятҳои дигар низ то андозае инкишоф меёбанд. Аз ҷумла, ҳангоми 

истифода аз маводи аёнӣ, ки ба рушди салоҳиятҳои тафаккури интиқодӣ равона 

шудаанд, салоҳиятҳои дигар низ метавонанд рушд кунанд.  

Воситаҳои аёнӣ дар ин маврид яке аз муҳимтарин ёварони омӯзгор ва 

хонандагон буда метавонад. Вобаста ба марҳилаҳои омӯзиш воситаҳои аёниро, 

ки ба ташаккул ва рушди салоҳиятҳои тафаккури интиқодӣ равона шудаанд, 

шартан ба се гурӯҳ ҷудо карда мумкин аст: 1) маводи аёнӣ барои зинаи 

ибтидоии омӯзиш, 2) маводи аёнӣ барои зинаи мобайнии омӯзиш ва 3) маводи 

аёнӣ барои зинаи пешрафтаи омӯзиш. 
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ВОСИТАҲОИ АЁНӢ, КИ БА 

РУШДИ САЛОҲИЯТҲО РАВОНА 

КАРДА ШУДААНД 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳоло хусусиятҳои ҳар яке аз онҳоро дар алоҳидагӣ ва бо овардани 

намунаҳо шарҳ медиҳем.    

Маводи аёнӣ оид ба нақши нуқтаҳо дар алифбо (зинаи ибтидоии 

омӯзиш). Маълум аст, ки дар зинаи ибтидоии омӯзиш таълими ҳарфу овозҳо ва 

навиштани калимаҳои ҷудогона дар назар дошта мешавад. Яке аз хусусиятҳои 

хоси ҳарфҳои ниёгон он аст, ки ҳарфҳои ҳамшакл мавҷуданд. Ҳарфҳои ҳамшакл 

аз ҷиҳати тарзи навишт яксон буда, аз ҳамдигар бо миқдор ва ҷойи нуқтаҳо 

фарқ мекунанд. Бо назардошти ин хусусият дар маводи аёнӣ  шакли пайвасти 

ҳарфҳоро бе ишораи нуқтаҳо тасвир карда, сохтани калимаҳои гуногунро бо 

истифода аз ҳарфҳо пешниҳод кардан мумкин аст. Масалан, як намуди маводи 

аёнӣ чунин буда метавонад:   

Тасвири 1. Маводи аёнӣ оид ба нақши нуқтаҳо 

ёр  یار 
 

  
тор  تار  

нор  نار  

бор  بار  

 
Тавре ки дида мешавад, аз ҳамон як шакли додашуда бо истифодаи нуқтаҳо 

ва ҷойивазкунии онҳо чор калима сохтан мумкин аст. Табиист, ки миқдори 

БАРОИ ЗИНАИ 

ИБТИДОИИ 

ОМӮЗИШ 

БАРОИ ЗИНАИ 

МИЁНАИ ОМӮЗИШ 

БАРОИ ЗИНАИ 

ПЕШРАФТАИ 

ОМӮЗИШ 
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калимаҳои сохташуда аз чорто бештар буда метавонад. Маҳз бо роҳи 

барангезиши тафаккури интиқодӣ хонандагон калимаҳои дигар сохта 

метавонанд. Агар иҷрои ин супоришро дар гурӯҳҳо ба роҳ монем, дар айни 

замон салоҳиятҳои ҳамкорӣ ва иртиботии хонандагон низ инкишоф меёбад [166, 

c.283].  

Хусусияти дигари алифбои ниёгон навишта нашудани садонокҳои кӯтоҳ 

дар мобайни калима аст. Инро ба назар гирифта, як маводи аёнии дигар низ 

пешниҳод кардан мумкин аст, ки дар он калимаҳои нав ҳам бо роҳи истифода аз 

нуқтаҳо ва ҳам бо роҳи иваз кардани садонокҳои кӯтоҳи таркиби калимаҳо 

сохта мешаванд: 

Тасвири 2. Маводи аёнӣ оид ба садонокҳои кӯтоҳ  

бар    رب  
 

 
бур  بُر  

буз  بُز  

тар    رت   
 

Барои таҳияи маводи аёнӣ унсурҳои пайвасти дигар, аз ҷумла, нисбатан 

мураккабтарро низ пешниҳод кардан мумкин аст:  

Тасвири 3. Унсурҳои хат 

бабр   ببر 
 

 
табар   تبر  

низ   نیز  

тез   تیز  
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Маводи аёнии пешниҳодшуда намунавӣ буда, худи омӯзгорон боз бо 

истифода аз унсурҳои пайвасти хатти ниёгон маводи дигари аёнӣ таҳия карда 

метавонанд. Ҳатто имкон дорад, ки таҳияи маводи чунин маводи аёниро 

омӯзгорон ба худи хонандагон (ё гурӯҳи хонандагон)-и фаъол вогузор намоянд. 

Ин шакли кор салоҳиятҳои худомӯзӣ ва ҳамкориро низ рушд медиҳад.  

Маводи аёнӣ оид ба нақши қолабҳои калимасозӣ барои дарёфти 

маънои калима (зинаи миёнаи омӯзиш). Вақте ки хонандагон ҳарфу овозҳоро 

ёд мегиранд, навиштан ва хондани ҷумлаҳоро аз худ мекунанд, марҳилаи 

дигари омӯзиш ба миён меояд. Яке аз хусусиятҳои ин марҳила шинос шудан бо 

қолабҳои гуногуни калимасозии арабӣ ва дар заминаи он пайдо кардани маънои 

калимаҳо бе истифода аз фарҳангу луғатҳои тафсирӣ ва дузабона аст.  

Маълум аст, ки миқдори зиёди захираи луғавии забони тоҷикиро 

калимаҳои иқтибосии арабӣ ташкил медиҳанд. Калимаҳои арабӣ бо қолабҳои 

махсус сохта мешаванд, ки аз забони тоҷикӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Агар дар 

забони тоҷикӣ ҳангоми аз як калима сохтани калимаҳои нав аз пешванду 

пасвандҳо ва асосу калимаҳои дигар истифода шавад, дар забони арабӣ сохтани 

калимаҳои нав бо роҳи иловаҳои ҳарфу овозҳо бо тартиби махсус сурат 

мегирад. Масалан, дар қолаби калимасозӣ бо вазни “”фоил” ва “мафъул” (вазни 

якуми калимасозии арабӣ) калимаҳои нав бо роҳи иловаи садонокҳои “о” 

(алиф) ва “и” (кӯтоҳ, навишта намешавад) ба ҳарфҳои решагӣ сохта мешаванд. 

Гузашта аз ин, қолаби “фоил” ҳамеша иҷрокунанди амалро нишон медиҳад.  

Ҳамин тариқ, маънои калимаҳои бо ин қолаб сохташударо бо роҳи иловаи 

сифатҳои феълии замони ҳозира, маъмулан, “кунанда” ба калимаи решагӣ 
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пайдо кардан мумкин аст. Инро дар маводи аёнӣ чунин нишон додан ба мақсад 

мувофиқ аст:   

Қотил  قاتل қатлкунанда 

Нозир  ناظر назораткунанда 

Золим ظالم зулмкунанда 

Ҳоким حاكم ҳукмкунанда 

 

Хонандагон дар ин маврид натанҳо пайдо кардани маъно, балки тарзи 

навишти дурусти калимаҳоро низ ёд мегиранд, зеро дар ҳамаи ин қабил 

калимаҳо садоноки «и» кӯтоҳ буда, навишта намешавад.  

Қолаби “мафъул” ҳамеша амали иҷрошударо нишон медиҳад.  Ҳамин 

тариқ, маънои калимаҳои бо ин қолаб сохташударо бо роҳи иловаи сифатҳои 

феълии замони гузашта, маъмулан, “шуда” ба калимаи решагӣ пайдо кардан 

мумкин аст. Инро дар маводи аёнӣ чунин нишон додан ба мақсад мувофиқ аст:  

мақтул  مقتول қатлшуда 

мазлум مظلوم зулмшуда 

маҳкум محكوم ҳукмшуда 

мазкур مذكور зикршуда 

Ёдовар мешавем, ки ҳадафи дигари ин навъ маводи аёнӣ мусоидат ба 

дуруст навиштани калимаҳост. Масалан, дар ҳамаи ин қабил калимаҳо садоноки 

«у» (дар имлои имрӯза гоҳе «ӯ») дароз буда, навишта мешавад.  

Маводи аёнии ба ин монандро бо қолабҳо ва вазнҳои дигари калимасозии 

арабӣ низ таҳия кардан мумкин аст. Ҳамчунин, таҳияи чунин маводро ба худи 

хонандагон (ё гурӯҳи хонандагон) супориш дода, дар айни замон ба рушди 

салоҳиятҳои худомӯзӣ ва ҳамкорӣ низ ноил мегардем.  
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Маводи аёнӣ оид ба нақши калимаҳои ҳамреша дар ташаккули 

салоҳиятҳои навишторӣ (зинаи пешрафтаи омӯзиш). Тавре ҳамагон 

медонанд, мушкилоти асосии алифбои ниёгон ба дуруст навиштани калимаҳо, 

махсусан, калимаҳои иқтибосии арабӣ вобаста аст. Табиист, ки дар хотир нигоҳ 

доштани тарзи дурусти навишти ҳамаи калимаҳо аз имкон берун аст. Бинобар 

ин барои расидан ба ин ҳадаф аз роҳҳои гуногун истифода мекунанд. Яке аз 

чунин роҳҳо омӯзиши силсилаи калимаҳои аз як реша сохташуда ва ёфтани 

маънои онҳо бо истифода аз қолабҳои калимасозӣ аст. Дар ин маврид низ 

таҳияи маводи аёнӣ ва истифода ин ёвари хуби омӯзгору хонанда шуда 

метавонад. Яке аз чунин намунаҳои маводи аёниро бо калимаи “ақл” ва 

калимаҳои дигари аз он сохташуда ба тариқи зайл нишон додан мумкин аст:  

 

 илм= дониш علم

 илмдор = донишманд عالم

 илмишуда = донисташуда معلوم

 илм додан = дониш додан, ёд додан (ҷараёни تعلیم 

амал) 

 илмдиҳанда = омӯзгор معلم

 таълимгиранда = донишомӯз, хонанда متعلم

  

Ин гуна маводи аёниро бо калимаҳои дигар (махсусан, калимаҳои бештар 

маъмул) таҳия кардан ба мақсад мувофиқ аст. Бори дигар таъкид мекунем, ки 

таҳияи маводи аёнӣ аз ҷониби худи хонандагон (бо истифода аз намунаи 

додашуда ва, дар сурати зарурӣ, бо истифода аз луғатҳо) ба рушди салоҳиятҳои 

гуногуни калидӣ ва фаннии хонандагон мусоидат мекунад.  

Таҳлили маводи аёнии ба рушди тафаккури интиқодӣ равонашуда нишон 

медиҳад, ки омӯзгор дар ин самти фаъолият низ бояд эҷодкор бошад. Ёдовар 

мешавем, ки ҳар як маводи аёнӣ унвони худро бояд дошта бошад.  
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3.3. Натиҷаҳои таҳқиқоти озмоишии раванди таълими Алифбо ва 

матни ниёгон ва масъалаҳои дастгирии методӣ ва педагогии омӯзгорон дар 

шароити муносибати босалоҳият ба таълим 

Қабл аз он ки ба муҳимтарин хусусиятҳои раванди таълими фан, 

мушкилоти омӯзгорон ва роҳҳои ҳалли он таваҷҷуҳ кунем, натиҷаҳои асосии 

озмоишро, ки дар соли 2020 дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумии  № 3, 5, 17, 18, 22, 24, 30, 42, 45, 49, 51, 57, 58, 72, 77 ва 78-и ноҳияи 

Фирдавсии шаҳри Душанбе гузаронида шуда, соли 2021 натиҷаҳои он пас аз 

пешниҳоди маводи методӣ ва аёнӣ бознигарӣ гардид, ин ҷо меорем. Дар 

маҷмуъ, дар давраи дуюм (2020/2021) 21 нафар омӯзгор ва 263 хонанда  ба 

таҳқиқот ҷалб гардиданд. Ҳамчунин дар ин давра бо иштироки бевоситаи 

муаллифони китоби дарсӣ се маротиба (2018, 2019, 2021) семинарҳои 

машваратӣ бо ҷалби ҳамаи омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгони 

муассисаҳои таълимии ноҳияи номбурда ва се дарси кушод – яке аз ҷониби 

омӯзгори МТМА №3 Шарипова А.,   дигаре – аз ҷониби омўзгори МТМА №22 

Мирзосафарова Н. сеюм – аз ҷониби омӯзгори МТМУ № 78 Ҳабубуллоева Д. 

гузаронида шуд.  

Мулоҳизаҳо, хулосаҳо ва пешниҳодҳо дар заминаи ҷамъбасти ҳамаи ин 

чорабиниҳо таҳия шудаанд.  

Дар пурсиш ҳамагӣ 21 омӯзгор иштирок доштанд, ки аз онҳо 9 нафарашон 

мард ва 12 нафарашон зан буданд. Аксарияти омӯзгорон (18 нафар) дорои сатҳи 

таҳсилоти олӣ ва 3 нафар дорои таҳсилоти миёнаи махсус мебошанд. Собиқаи 

педагогии омӯзгорон дар маҷмуъ ба тариқи зер аст: 

Ҷадвали 6. Собиқаи кории омӯзгорон  

 0 – 3 сол 4 – 10 сол 11 – 15 сол Бештар аз 15 

4 7 5 5 
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17 нафар омӯзгорон дар тӯли панҷ соли охир дар курсҳои такмили ихтисос 

аз муносибати босалоҳият ба таълим иштирок кардаанд. Аз байни онҳо 12 

нафарашон аз ин курсҳо пурра қаноатманданд, вале 9 нафар қисман қаноатманд 

шудаанд. Ин гувоҳи он аст, ки аз як тараф, қисме аз омӯзгорон ба моҳияти 

муносибати босалоҳият ба таълим ҳанӯз пурра сарфаҳм нарафта бошанд, аз 

тарафи дигар, ташкил ва сифати баргузории чунин курсҳо аз ҷониби тренерон 

на он қадар ҷавобгӯйи талабот будааст.    

Омӯзгорон қайд кардаанд, ки ҳеҷ кадоме аз онҳо бо маводи электронӣ аз ин 

фан таъмин нестанд ва аз воситаҳои электронии иттилоотӣ истифода 

намекунанд. Танҳо 4 нафар қайд кардаанд, ки худашон маводи иловагии аёнӣ ё 

таълимӣ таҳия мекунанд.  

Дар ҷараёни таълим омӯзгорон бештар аз чунин навъҳои фаъолият 

истифода мекунанд: Кори мустақилона – 20, кори дунафарӣ – 11, кори гурӯҳӣ – 

13, муҳокимаи умумӣ – 7 (дар посухи ин савол интихоби чанд варианти 

имконпазир пешниҳод шудааст, бинобар ин натиҷаҳо гуногунанд).  

Аксари омӯзгорон (15 нафар) пурра ҷонибдори татбиқи муносибати 

босалоҳият ба таълим мебошанд, вале 6 нафар ҳанӯз бар он андешаанд, ки 

таълими анъанавӣ беҳтар аст. Дар ягон муассиса кабинети алоҳидаи фаннӣ аз 

Алифбо ва матни ниёгон вуҷуд надорад. Аз рӯйи ихтисос аксарияти кулли 

омӯзгорон дорои тахассуси забон ва адабиёти тоҷик мебошанд. Танҳо як нафар 

дорои тахассуси лозима аз ин фан аст.   

1. Натиҷаҳои корҳои хаттӣ 

Барои санҷиши сатҳи азхудкунии хонандагон дар баъзе муассисаҳои 

таълимӣ аз хонандагон диктант гирифта шуд. Нишондиҳандаҳои омории 

иштироки хонандагон дар диктант чунин аст:  

Ҷадвали 7. Фарогирии хонандагон дар арзёбии сифати таълим аз фанни 

«Алифбо ва матни ниёгон» дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи 

Фирдавсӣ  
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т\р № муассисаи 

таълимӣ 

Синф Шумораи 

хонандагоне, ки 

иштирок доштанд  

1. МТМУ № 5 7 А 

7 Б 

28  

32 

2. МТМУ № 17  7 А 

7 В 

29  

27 

3. МТМУ № 45  7 А 

7 Б 

28 

34 

4. МТМУ № 51 7 А 32 

5. МТМУ № 78 7 А 

7 Б 

27 

26 

 Ҳамагӣ: 263 нафар  

 

Ҳамин тариқ, ба санҷиши хаттӣ аз 5 муассисаи таълимии интихобшуда 263 

нафар хонандаи синфи 7 ҷалб гардиданд. Барои диктант матни хурде аз китоби 

дарсӣ пешниҳод гардид.   

Натиҷаҳои кори хаттӣ гувоҳи он аст, ки дар маҷмуъ, сатҳи азхудкунии 

фанни Алифбо ва матни ниёгон аз ҷониби хонандагон ба андозаи дилхоҳ нест. 

Шумораи онҳое, ки барномаро пурра аз худ кардаанд, хеле кам буда, дар ҳар 

синф аз 4-5 нафар бештар нестанд. Дар ду синф, аз ҷумла, дар синфҳои 7-уми 

МТМУ № 45 ва МТМУ № 51 танҳо якнафарӣ аз ҳар кадом баҳои 5 гирифтааст. 

Дар маҷмуъ, сатҳи азхудкунии дониши хонандагон дар ин муассисаҳои таълимӣ 

бо ҳисоби фоиз ба тариқи зер аст:  
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Ҷадвали 8. Дараҷаи азхудкунии дониши хонандагон (шумора/ фоизи умумӣ) 

№ МТМУ “5” “4” “3” “2” 

№ 5 3 18 31 8 

№ 17 5 16 29 6 

№ 45 1 21 33 7 

№ 51 2 13 13 4 

№ 78 1 19 28 5 

Дар маҷмуъ 4,6% 33,1% 51,0% 11,3% 

   

Сабабҳои асосии нисбатан паст будани сатҳи азхудкунии донишҳо аз 

фанни Алифбо ва матни ниёгон чунинанд:  

➢ Сари вақт дастрас нашудани китобҳои дарсӣ; 

➢ Шумораи аз меъёр зиёди хонандагон дар синф;  

➢ Соҳибтахассус набудани омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгон. 

Дар баробари қабули корҳои хаттӣ, бо омӯзгорони фан семинарҳои 

омӯзишӣ ва суҳбатҳои инфиродӣ сурат гирифт, ки натиҷаҳои онро мухтасар 

чунин баён кардан мумкин аст:  

 а) Масъалаҳои марбут ба таъмини омӯзгорон бо китоби дарсӣ, барномаи 

таълим, роҳнамои омӯзгор, маводи аёнӣ.  

Китоби дарсии “Алифбо ва матни ниёгон” барои синфи 7 ҳанӯз моҳи 

феврали соли 2018 аз ҷониби Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба чоп тавсия шуда буд. Аммо он танҳо пас аз нимсолаи якуми соли 

таҳсил (январи соли 2019) дастраси хонандагон ва омӯзгорон гардид. Стандарт 

ва Барномаи таълими “Алифбо ва матни ниёгон” барои синфи 7 моҳи августи 

соли 2018 ба табъ расида, моҳҳои сентябр-октябри соли 2018 ба муассисаҳои 

таълимӣ дастрас гардид. Роҳнамои омӯзгор аз фанни “Алифбо ва матни ниёгон” 

барои синфи 7 моҳи ноябри соли 2018 ба чоп тасия гардида бошад ҳам, танҳо 

дар соли 2019 дастраси омӯзгорон гардид.   
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Ҳамаи ин барои аз ҳамон рӯзҳои аввал дуруст ва самаранок ба роҳ мондани 

таълими фан мушкилот ба миён овард. Дар ибтидо (соли 2018) омӯзорон 

таълими ин фанро бо истифода аз китоби дарсии “Алифбои ниёгон” барои 

синфи 4, ки ҳанӯз соли 2008 ба табъ расида буд ва Стандарту барномаи таълими 

фанни “Алифбо ва матни ниёгон”, ки моҳи сентябри соли 2018 дастраси 

муассисаҳои таълимӣ гардида буд, ба роҳ монданд.  

б) Мушкилоти пардохти музди меҳнати омӯзгорони фанни “Алифбо ва 

матни ниёгон”  

Натанҳо дар муассисаҳои таълимие, ки ба таҳқиқот бевосита ҷалб шуда 

буданд, балки дар муассисаҳои таълимии дигар шаҳру ноҳияҳо низ дар ҷараёни 

таълими ин фан аз рӯйи нақшаи нави таълим ду масъалаи марбут ба ҷанбаҳои 

мухталифи пардохти музди меҳнати омӯзгорон ба миён гузошта шуд. 

Мушкилоти якум ин аст, ки барои омӯзгорони ин фан пардохти иловагии музди 

меҳнат барои тафтиши дафтар пешбинӣ нагардидааст. Омӯзгорон ва 

кормандони шуъбаи маориф таъкид карданд, ки солҳои пеш барои тафтиши 

дафтар музди иловагӣ мегирифтанд, зеро Алифбо ва матни ниёгон низ ба 

гурӯҳи фанҳои забонӣ дохил мешавад.  

Дар “Тартиби пардохти музди меҳнати кормандони соҳаи маориф” 

(Душанбе,  2017. Вазорати маориф ва илми ҶТ дар мувофиқа бо Вазорати 

молияи ҶТ, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ ва Кумитаи 

иттифоқи касабаи маориф ва илми ҶТ) чунин омадааст:  

Боби 1, банди 1.8.2. Барои тафтиши дафтар ва корҳои хаттӣ аз ҳисоби 

соатҳои ҳақиқӣ 20 фоиз маблағи иловагӣ ба муаллимони забон ва адабиёти 

тоҷик, забони русӣ, забонҳои хориҷӣ, математика, физика, химия, 

нақшакашӣ, санъати тасвирӣ ва ба муаллимони синфҳои ибтидоӣ (ишора 

аз мост – С.И.) пардохта мешавад. Дар ҳолати тақсим намудани синф ба 

зергурӯҳҳо, агар омӯзгорони гуногун дарс диҳанд, иловапулӣ дар ҳаҷми 50%-и 

меъёри муқаррагардида (20 фоиз) пардохт карда мешавад [16, c.12].  
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Тавре ки мебинем, дар номгӯйи фанҳои таълимӣ, ки барои тафтиши дафтар 

музди иловагии меҳнат пешбинӣ шудааст, фанни Алифбо ва матни ниёгон зикр 

нагардидааст, ҳол он ки ин фан ба гурӯҳи фанҳои филология (забон) дохил 

мешавад ва тафтиши дафтар ҷузъи қисматнопазири ҷараёни таълим ба ҳисоб 

меравад. Дар натиҷаи содир шудани чунин иштибоҳи дағал имрӯз омӯзгорони 

ин фан наметавонанд музди иловагии меҳнат гиранд ва ҳақ доранд аз тафтиши 

дафтар даст кашанд.  

Мушкилоти дуюм ин аст, ки аксарияти кулли омӯзгорони ин фан тахассуси 

мувофиқ надоранд. Омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгон асосан 

омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик мебошанд. Онҳое, ки аз таълими ин фанҳо 

аз рӯйи категорияи олӣ музди меҳнат мегиранд,  дар таълими фанни Алифбо ва 

матни ниёгон категорияи олии онҳо ба ҳисоб гирифта намешавад. Инсофан бояд 

қайд кард, ки баъзе аз онҳо дар ҳақиқат донандагони хуби ин фан низ 

мебошанд. Ин масъала ҳам ба таҳлили амиқ ниёз дорад. 

в) Курсҳои такмили ихтисос.  

Ба андешаи омӯзгорон, ба курсҳои алоҳидаи такмили ихтисос аз фанни 

Алифбо ва матни ниёгон ҷалб кардани онҳо он қадар дуруст нест. Аксарияти 

кулли омӯзгорони ин фан аслан омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик 

ҳастанд. Ҳангоми ба курси такмили ихтисос ҷалб кардани онҳо дар муддати 12 

рӯз натанҳо фанни Алифбо ва матни ниёгон бе омӯзгор мемонад, балки баъзе 

дарсҳои забон ва адабиёт низ гузаронида намешаванд. Бинобар ин беҳтар аст, 

ки курсҳои такмили ихтисоси алифбои ниёгон бо курсҳои такмили ихтисоси 

забон ва адабиёти тоҷик якҷоя карда шавад, беҳтар аст. Он гоҳ сеяки муҳлати 

курси такмили ихтисосро ба алифбои ниёгон бахшидан кифоя аст. 

г) Яке аз сабабҳои паст будани сатҳи азхудкунии хонандагонро омӯзгорон 

дар он мебинанд, ки дар ҳар синф дар ҳудуди 25-35 хонанда таҳсил мекунад. 

Дар дарсҳои дигари таълими забон, аз ҷумла, русӣ, англисӣ ва ғайра иҷозат дода 
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мешавад, ки синф ба зергурӯҳҳо ҷудо карда шавад, вале дар таълими Алифбо ва 

матни ниёгон ин чиз ба назар гирифта нашудааст ва иҷозат дода намешавад.  

д) Дар муассисаҳои таълимӣ имконияти таъсиси кабинетҳои фанни Алифбо 

ва матни ниёгон мавҷуд аст, аммо маводи аёнӣ вуҷуд надорад, то ки онро ороиш 

диҳанд. Баъзе омӯзгорон худашон дар коғазпораҳо ҳарфҳо ва калимаҳоро 

навишта, онҳоро ҳамчун маводи аёнӣ истифода мекунанд. 

Пас аз шинос шудан бо вазъи ҳақиқии таълими ин фан дар муассисаҳои 

номбурда, ба тариқи интихоб барои 5 нафар омӯзгор оид ба мавзуъҳои алоҳидаи 

таълимӣ (ниг. ба қисматҳои баъдӣ) маводи аёнӣ ва намунаи гузаронидани дарс 

аз рӯйи мавзуи пешниҳодшуда барои истифода дар соли ояндаи соли таҳсил 

вогузор карда шуд. Соли 2021 мушоҳидаи бевоситаи дарси ин омӯзгорон нишон 

дод, ки истифодаи маводи аёнӣ ва огоҳӣ бо муҳимтарин хусусиятҳои татбиқи 

муносибати босалоҳият дар таълими Алифбо ва матни ниёгон натиҷаҳои 

назаррас дод. Тибқи гузориши худи омӯзгорон, ки пас аз гузаштани мавзуъ кори 

хаттӣ гирифтанд, сатҳи азхудкунии мавзуи дарс то 25-30% афзоиш ёфт.  

Ҳамаи ин мушоҳидаҳо, таҳлилҳо ва натиҷаҳо баёнгари онанд, ки дар 

сурати дастгирии методии омӯзгорон, ба онҳо дастрас намудани маводи аёнӣ ва 

истифода аз маводи иловагии таълим, бешубҳа, ба даст овардани ду ҳадафи 

асосӣ имконпазир мегардад: якум, баланд бардоштани сатҳи омодагии касбии 

худи омӯзгорон ва дуюм, беҳтар шудани сатҳи азхудкунии дониш аз ҷониби 

хонандагон.  

Зимнан, дар шароити кам будани миқдори соатҳои таълимӣ, яке аз роҳҳои 

баланд бардоштани шавқу ҳаваси хонандагон ба хондани адабиёти иловагӣ аст, 

ки бо ҳуруфи ниёгон чоп шуда бошад. Бо ин мақсад, аз ҷониби мо ба омӯзгорон 

китобҳои таҳиянамудаи муҳаққиқи тоҷик Ш. Исрофилниё дастрас гардонида 

шуд [44; 45; 46].  Хусусияти ин китобҳо дар он аст, ки осори намояндагони 

адабиёти классикӣ (Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, 
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Абдураҳмони Ҷомӣ) бо ду ҳуруф оварда шуда, калимаву ибораҳои он шарҳ дода 

шудаанд, ки хондану дарк кардани маъноро барои хонандагон осон мегардонад.   
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   Хулосаи боби сеюм 

Омӯзишу таҳлили ҷараёни таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон дар 

муассисаҳои таълимӣ, суҳбату мулоқотҳо бо омӯзгорон, гузаронидани 

семинарҳои омӯзишӣ чунин мушкилоти асосиро дар таълими ин фан ошкор 

сохтанд:  

1. Кам будани миқдори соатҳои таълимӣ (ба андешаи омӯзгорон); 

2. Ҷавобгӯйи талабот набудани сатҳи касбияти омӯзгорон, ки дар навбати 

худ ба чунин омилҳо вобастаанд: а) мавҷуд набудани ихтисоси махсуси тайёр 

кардани кадрҳои омӯзгорӣ аз ин фан; б) ба таълими хатти ниёгон ҷалб намудани 

омӯзгорони фанҳои дигар, пеш аз ҳама, бо тахассуси забон ва адабиёти тоҷик; в) 

дастгирӣ наёфтани омӯзгорон аз ҷиҳати моддӣ; г) мавҷуд набудани  маводи 

методӣ барои омӯзгорон; д) мунтазам ташкил нашудани курсҳои такмили 

ихтисос барои омӯзгорон.  

3. Вобаста ба сатҳи пасти касбияти омӯзгорон ва шумораи хеле зиёди 

хонандагон дар як синф паст будани сатҳи азхудкунии фан аз ҷониби 

хонандагон.  

Таҳияи намунаҳои дарси босалоҳият ва маводи аёнӣ ва ба омӯзгорон 

дастрас намудани онҳо имкон дод, ки дар ҷараёни таълими фан дигаргуниҳои 

назаррас ба вуҷуд ояд. Азбаски сатҳи омодагии омӯзгорони ин фан аксаран 

миёна ва ё поёнтар аз он аст, мо барои намуна барои як мавзуъ (дарси 40, 

мавзуи “Вови маъдула”) дарси дар асоси салоҳиятмандӣ омодшударо пешкаши 

омӯзгорон намудем. Шиносоӣ бо ин тарзи кор имкон дод, ки дар давраи дуюми 

мушоҳида (дар соли дигари таҳсил) сатҳи азхудкунии дониши хонандагон 25-

30% беҳтар гардад.  

Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шароити кам будани миқдори 

соатҳои таълимӣ, маъмулан зиёд будани шумораи хонандагон дар як синф ва ба 

кор ҷалб шудани омӯзгорони ихтисосҳои дигар муҳимтарин роҳи баланд 
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бардоштани сифати таълим дастгирии ҳамаҷонибаи омӯзгорон аст. Дастгирии 

омӯзгорон бо чунин роҳҳо амалӣ мегардад:  

1. Ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълим дар асоси муносибати 

босалоҳият ба таълим; 

2. Таҳияи маводи аёнӣ ва методӣ, дастраси омӯзгорон намудани онҳо, 

таъсиси синфхонаҳои фаннии муҷаҳҳаз аз ин фан; 

3. Ташкили курсҳои муназзами такмили ихтисоси омӯзгорон дар 

ҳамбастагӣ бо курсҳои такмили ихтисос аз забон ва адабиёти тоҷик; 

4. Ба роҳ мондани тайёр кардани омӯзгорони ин фан дар ҷанби 

факултетҳои филологӣ ва шарқшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

5. Таҳия, нашр ва дастраси китобхонаҳои мактабӣ гардонидани осори 

адибон бо хатти ниёгон.  

Барои густариши таҷрибаи пешқадами омӯзгорони соҳитаҷриба ва баланд 

бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорони ин фан ташкил ва гузаронидани 

семинарҳои методиву омӯзишӣ бо иштироки бевоситаи муаллифони китобҳои 

дарсӣ ва мутахасисони соҳа ба мақсад мувофиқ аст.  

Хеле муҳим аст, ки курсҳои такмили ихтисос бо назардошти эҳтиёҷоти 

ҳақиқии омӯзгорони ин фан ташкил карда шавад.  
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ХУЛОСА 

Ҷорӣ гардидани таълими фанни Алифбо ва матни ниёгон дар муассисаҳои 

таълимашон ба забони тоҷикӣ зодаи даврони истиқлол маҳсуб мешавад. Маҳз 

комёб гардидан ба Истиқлолияти давлатӣ имкон дод, ки дар баробари мақоми 

расмӣ додан ба забони тоҷикӣ омӯзиши алифбои ниёгон низ ба хотири барқарор 

кардани пайванди имрӯзу дирӯзи илму адаб ва фарҳанги тоҷик ба роҳ монда 

шавад. Аммо бояд тазаккур дод, ки бо вуҷуди фароҳам сохтани имконияту 

шароит барои омӯхтани нозукиҳои алифбои ниёгон то имрӯз мушкилоти зиёде 

ба мушоҳида мерасад. Се маротиба таҳия ва татбиқ шудани барномаҳои таълим 

(1992-2007; 2008-2017; 2018 то имрӯз) низ бозтоби мавҷуд будани мушкилот ва 

ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли онҳо буду ҳаст.  

Ҳамон тавре ки омӯзиши вазъи кунунӣ нишон дод, яке аз роҳҳои муҳимми 

ҳалли мушкилоти ҷойдошта ва баланд бардоштани сатҳи таълими ин фан 

дастгирии ҳамаҷонибаи омӯзгорон буда метавонад. Аз ин рӯ, ҷустуҷӯ, пайдо 

кардан ва татбиқи роҳҳои наву инноватсионии таълим дар партави ҷорӣ 

кардани муносибати босалоҳият ба таълим аз муҳимтарин мавзуъҳои илми 

педагогикаи тоҷик дар масъалаи мавриди назар аст.         

Ёдовар мешавем, ки барои анҷом додани таҳқиқот чунин ҳадафҳои он 

муайян шуда буданд:  

1. Таҳлили раванди ташаккул ва рушди таълими алифбои ниёгон дар 

давраҳои муайяни таърихӣ (даврони шуравӣ ва замони истиқлолият), нақши 

олимону муҳаққиқони тоҷик дар таълиму омӯзиши ин фан  

2. Таҳлили ҷараёни татбиқи таълими фан дар замони истиқлолият вобаста 

ба дигаргуниҳо ва тағйирот дар нақшаҳо ва барномаҳои таълим (дар се давра), 

муайян ва асоснок намудани ворид намудани чунин тағйирот. 

3. Муайян намудани ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълими 

Алифбо ва матни ниёгон, мушаххас намудани салоҳиятҳои умумӣ ва фаннӣ, 

робитаҳои байнифаннӣ ва роҳҳои ба даст овардани онҳо  
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4. Таҳия ва пешниҳоди методҳои мураттаб ва асоснокшудаи таълими ҳарфу 

овозҳо ва қоидаҳои имло [164].    

5. Муайян намудани тарзу усулҳои навишти калимаҳои иқтибосии аврупоӣ 

(байналмилалӣ) бо дарназардошти хусусиятҳои миллии забони тоҷикии муосир. 

6. Таҳия ва пешниҳоди намунаҳои маводи аёнӣ ҳамчун яке аз василаҳои 

муҳимми баланд бардоштани сифати таҳсилот. 

7. Таҳлил ва баррасии таъмини таълими фан бо омӯзгорони касбӣ, 

масъалаҳои тайёр кардан ва бозомӯзии омӯзгорон ва дастгирии методиву 

моддии онҳо. 

8. Таҳияи намунаҳои дарсҳо дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим ва 

таҳлили ҳамаҷонибаи онҳо.  

9. Таҳияи хулосаҳо ва пешниҳодҳои мушаххас барои ҷорӣ намудани 

методҳои инноватсионии таълим.  

Таҳлили китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълим, суҳбату машваратҳо бо 

омӯзгорон, таҳлилу омӯзиши раванди таълим ва санҷиши сатҳи дониши 

хонандагон чунин мулоҳизаҳоро ба миён мегузорад:  

1) Бо вуҷуди таърихи тӯлонӣ доштани таълими алифбои ниёгон, раванди 

ҷорӣ намудани таълими он дар муассисаҳои таълимашон ба забони тоҷикӣ ба 

мушкилоти назаррас рӯ ба рӯ гардид. Омилҳо ва сабабҳои асосии ин мушкилот 

чунин буданд: а) сари вақт таҳия ва дастраси омӯзгорону хонандагон 

нагардидани китобҳои дарсӣ; б) норасоии омӯзгорони тахассусӣ, сатҳи пасти 

касбияти онҳо; в) норасоиҳо дар барномаҳои таълим ва китобҳои дарсӣ;                   

г) мушкилоти иқтисодӣ дар солҳои навадуми асри гузашта.  

2) Бо назардошти мушкилоти раванди таълим, ворид намудани тағйиротро 

дар нақшаҳои таълим иқдоми дуруст арзёбӣ кардан мумкин аст. Аз ҷумла, соли 

2007 таълими ин фан аз синфҳои 3-9 ба синфҳои 4-7 кӯчонида шуда, китобҳои 

дарсӣ таҳия ва нашр гардиданд, вале миқдори соатҳои таълимӣ коҳиш дода 

шуданд. Чунин тарзи муносибат ба ҳалли мушкилоти мавҷуда мусоидат 
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накарда, баръакс, монеаҳои дигарро ошкор намуд. Пеш аз ҳама, кам шудани 

шумораи соатҳои таълимӣ (1 соат дар як ҳафта ва 34 соат дар як соли таҳсил) 

самаранокии дарсро коҳиш дод. Сониян, азбаски алифбои ниёгон аз алифбоҳои 

маълум (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) бо хусусиятҳои хосси худаш тафовут дорад, 

дарки бисёр нозукиҳои он барои хонандаи хурдсол осон набуд. Ниҳоят, дар як 

вақт омӯхтани чанд забону алифбо (тоҷикӣ, алифбои ниёгон, русӣ ва яке аз 

забонҳои хориҷӣ), ба андешаи аксарияти омӯзгорон, шогирдонро хеле хаста 

мекунад. Аз ин ҷост, ки ба синфҳои 7-8 интиқол додани омӯзиши ин фан ва дар 

як ҳафта ду соат ба роҳ мондани таълим дар шароити кунунӣ иқдоми дуруст 

маҳсуб меёбад.  

3) Дар баробари ин, барои баланд бардоштани сифати таълим ва ба даст 

овардани ҳадафҳои он китобҳои дарсии нав низ таҳия шуда, ба табъ расиданд. 

Барои аввалин бор стандарти фанни “Алифбо ва матни ниёгон” (барои синфи 7) 

ва Роҳнамои омӯзгор (барои синфи 7) ба табъ расида, дастраси омӯзгорон 

гардиданд.  

4) Бо вуҷуди ин ҳама, озмоишу таҳлил ва таҳқиқоти мо нишон дод, ки 

ҳанӯз ҳам дар ин ҷода мушкилоти зиёд ба мушоҳида мерасад. Он, пеш аз ҳама, 

ба сатҳи пасти омодагии омӯзгорон вобаста аст. Аз як тараф, ҳоло дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, дар риштаҳои омӯзгорӣ, кафедраҳои 

махсуси тайёр кардани омӯзгорони фанни “Алифбо ва матни ниёгон” фаъолият 

намекунанд, омӯзгорони ин фан, аксаран, мутахассисони забон ва адабиёти 

тоҷик ҳастанд (дар баъзе муассисаҳо ҳатто омӯзгорони тахассусҳои дигар низ 

ин фанро таълим медиҳанд). Курсҳои такмили ихтисос низ барои омӯзгорони ин 

фан мунтазам ташкил карда намешаванд, дар муассисаҳо кабинетҳои фаннӣ 

вуҷуд надорад. Масъалаи пардохти музди меҳнати омӯзгорон низ мушкилот 

дорад.  
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Дар натиҷаи таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷониба аз ҷониби мо роҳу воситаҳои 

беҳтар кардани вазъияти мавҷуда ва баланд бардоштани сифати таълим муайян 

гардиданд, ки ба шарҳи зер аст:  

1. Сабаби асосии сатҳи пасти касбии омӯзгорон он аст, ки то имрӯз методу 

усулҳои муассири таълими фанни алифбо ва матни ниёгон таҳқиқ ва таҳия 

нашудаанд. Муаллифони китобҳои дарсӣ методҳои гуногуни таълимро 

пешниҳод кардаанд. Аз ин рӯ, дар таҳқиқоти мо муҳимтарин ҷанбаҳои 

инноватсионии таълими фан таҳия шуданд, ки ҳам таълими ҳарфу овозҳо ва ҳам 

таълими қоидаҳои имлоро дар бар мегирад. Ҳангоми муайян намудани 

методҳои таълими ҳарфу овозҳо ва қоидаҳои имло, дар баробари таҷрибаҳои 

мавҷуда, ҷанбаҳои сирф илмии онҳо низ ба назар гирифта шуданд. [165]. 

2. Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки дар таҳқиқот матраҳ гардидааст, тарзи 

дурусти истифодаи ҳуруфи ниёгон дар замони муосир, яъне тарзи дурусти 

баргардон кардани матни муосир аз алифбои имрӯза ба алифбои ниёгон аст. Дар 

ин ҷо, дар баробари ба назар гирифтани хусусиятҳои табиати забони тоҷикии 

муосир, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ 

низ дар мадди назар аст. Ба ибораи дигар, дар навишти калимаҳои нав ва 

иқтибосӣ, риояи сохтори ҷумлаҳо тақлид кардан ба таҷрибаи кишварҳои 

ҳамзабон ҳаргиз мумкин нест [162]. 

3. Роҳи дигари муассир сохтани раванди таълим ҷорӣ намудани 

муносибати босалоҳият дар таълими фан аст. Дар ин раванд хусусиятҳои 

татбиқи муносибати босалоҳият бо назардошти хусусиятҳои фан, аз ҷумла, 

мутобиқати воқеии он бо алифбои кириллӣ, ҳадафу мақсадҳои таълим ва баланд 

бардоштани салоҳиятҳои худомӯзии хонандагон таҳқиқ гардида, натиҷаҳои он 

пешкаши омӯзгорону муҳаққиқон гардиданд. [164]. 

4. Масъалаи дастгирии методии омӯзгорон, дар баробари таъминоти пурра 

бо китоби дарсӣ, стандарту барномаҳои таълим ва роҳнамоҳои омӯзгор, 

ҳамчунин ба таҳия ва истифодаи маводи аёнӣ низ сахт алоқаманд аст. Тавре ки 



151 
 

мушоҳидаҳо нишон доданд, дар ягон муассисаи таълимӣ кабинети алоҳидаи 

фаннӣ аз алифбои ниёгон фаъолият намекард. Сабаби асосии он низ мавҷуд 

набудани маводи аёнӣ аст. Бо назардошти ин мо, вобаста ба сатҳу самтҳои 

гуногуни таълим, намунаҳои маводи аёниро таҳия намуда, роҳҳои муассири 

истифодаи онҳоро пешкаш намудем [161]. 

5. Масъалаи муҳим дар баланд бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорон 

дуруст ва самаранок ба роҳ мондани курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисос 

аст. Ин ҷо ду омили асосиро ба назар гирифтан зарур аст: аввалан, аксари 

омӯзгорони фанни Алифбо ва матни ниёгон омӯзгорони тахассуси забон ва 

адабиёти тоҷик мебошанд. Ин чунин маъно дорад, ки дар сурати ба курсҳои ТИ 

ҷалб кардани онҳо муассисаи таълимӣ ҳам аз омӯзгори ин фан танқисӣ 

мекашад, ҳам аз омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик. Бинобар ин, курсҳои 

такмили ихтисосро аз фанни “Алифбо ва матни ниёгон” алоҳида ташкил кардан 

ба мақсад мувофиқ нест, чунин курсҳоро бо курсҳои такмили ихтисос аз забон 

ва адабиёти тоҷик якҷоя ба роҳ мондан беҳтар аст [164]. 

6. Барои бо омӯзгорони фанни “Алифбо ва матни ниёгон” пурра таъмин 

кардани муассисаҳои таълимӣ, шабакаи тайёр кардани онҳоро дар паҳлуи 

омӯзгорони фанни забон ва адабиёт бештар намуда, ба хатмкардагони шуъбаҳои 

форсии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ иҷозат додан лозим аст, ки аз ин 

фан дарс диҳанд. Ҳоло дар баъзе мавридҳо ҳолатҳое ба мушоҳида мерасанд, ки 

роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ба хотири он ки дар дипломи ин 

хатмкунандагон “омӯзгор” сабт нашудааст, онҳоро ба ин кор роҳ намедиҳанд, 

дар сурате ки дар ин ихтисосҳо низ фанҳои педагогика ва психология таълим 

дода мешаванд ва соҳибони ин ихтисос беҳтарин донандагони алифбои ниёгон 

низ маҳсуб мешаванд.  

7. Ба таври таъҷилӣ дар тартиби пардохти музди меҳнати кормандони 

соҳаи маориф тағйирот ворид намуда, пардохти иловапулиро барои тафтиши 

дафтарҳо аз ин фан барқарор кардан лозим меояд, зеро ин фан низ ба гурӯҳи 
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фанҳои забонӣ ворид мешавад. Ҳамчунин, беҳтар аст, агар дар сурати мавҷуд 

будани имконият (синфхонаҳо ва омӯзгорон) таълими ин фан бо роҳи ба 

зергурӯҳҳо тақсим кардани хонандагон (ҳамон тавре ки дар фанҳои забони 

хориҷӣ ба роҳ монда шудааст) ташкил карда шавад.  

8. Дар шароити хеле кам будани соатҳои таълимӣ (64 соат дар ҳар як соли 

хониш, ҳамагӣ – 128 соат) муҳимтарин роҳи иловагии баланд бардоштани 

шавқу ҳаваси хонандагон таҳия ва нашри намунаҳои адабиёти классикӣ ва 

муосир ҳамзамон бо ду хат – хатти ниёгон ва алифбои кириллӣ (бо шарҳи луғат) 

ва дастраси китобхонаҳои мактабӣ кардани онҳо мебошад. Ҳоло дар баъзе 

муассисаҳои таълимӣ чунин китобҳо мавҷуданд, вале шумораи нашри онҳо хеле 

кам буда, норасоии ҷиддӣ мушоҳида мешавад. Гузашта аз ин, чунин маводи 

иловагии таълимӣ бояд аз ташхиси ҷиддии мутахассисони ВМИ ҶТ ва 

сохторҳои марбута гузарад, то ки дар онҳо матнҳои хусусияти сирф динӣ ва 

хурофотӣ дошта ҷой дода нашаванд. 
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ЗАМИМАИ 1.  

Мусоҳиба бо омӯзгор 

 

Рӯзи  гузаронидани мусоҳиба:  

1. Муҳаққиқ:         насаб____________________ном_____________________ 

Маълумот дар бораи омӯзгор     

2. № муассиса 3. Шаҳр:_________ 4.  Ноҳия_______________ 

5.  Омӯзгор:   Насаб  _____________________ ном ______________________  

      Ҷинс:         a. ❑  мард                         б.  ❑ зан  

6. Сатҳи таҳсилот:  

     a. ❑  Олӣ           

     б.  ❑ Миёнаи махсус  

7. Таҷрибаи педагогӣ (собиқаи омӯзгорӣ):  

a. ❑  0-3 сол                         б.  ❑ 4-10 сол     

в. ❑  11- 15 сол                   г.  ❑ зиёда аз 15 сол 

Иштирок дар омӯзишҳо оид ба татбиқи муносибати босалоҳият  

7. Шумо дар омӯзиш ё курсҳое, ки барои  истифодаи  стандарту барномаҳои 

нави  фаннӣ  ва татбиқи муносибати босалоҳият  дар таълим баргузор  

шуданд, иштирок кардаед?  

      a. ❑ ҳа          б.  ❑ не      

8. Агар «ҳа» бошад, то чӣ андоза Шумо аз курси такмили ихтисоси 

«муносибати  босалоҳият ба таълим» қаноатманд ҳастед?  

       пурра қаноатманд ҳастам.  

       қисман қаноатманд ҳастам.  

       қаноатманд нестам  (агар қаноатманд набошед, сабабашро қайд кунед) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дастрасии омӯзгор ва хонандагон ба маводи таълим  

9. Дар синфи чандум дарс медиҳед?  

      a. ❑  Синфи 7        б.  ❑ Синфи 8    в. ❑  Синфҳои 7-8     

10. Шумо ба кадом маводи таълим дастрасӣ доред? (дар зераш хат кашед): 

    китоби дарсӣ, стандарт, барномаи таълим, роҳнамои омӯзгор, маводи аёнӣ 

11. Ба  ғайр аз фанни “Алифбо ва матни ниёгон” боз аз кадом фан (ҳо) дарс 

медиҳед? Ба кадом маводи таълимӣ аз ҳамин фан(ҳо) дастрасӣ доред?  
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12. Оё ба шаклҳои электронии маводи таълим аз “Алифбо ва матни ниёгон” 

дастрасӣ доред? 

      a. ❑ Ҳа               б. ❑  Не             

13. Хонандагон бо китоби дарсӣ то кадом андоза таъминанд?  

a. ❑ пурра          б.  ❑ зиёда аз 50%        в. ❑ камтар аз 50%          г.  ❑ 25 %        

ғ. ❑ надоранд   

 

 

 

14. Мутобиқати роҳнамои омӯзгорро бо китоби дарсӣ (синфи 7) чӣ гуна 

арзёбӣ мекунед? 

       a. ❑ пурра мутобиқат дорад          б.  ❑ қисман мутобиқат дорад         

 

15. Барои азхудкунии дониш, малака ва маҳорати нав бо хонандагон аз кадом 

тарзҳои фаъолият истифода мебаред (метавонед якчанд тарзро ишора кунед)? 

      a. ❑ кори мустақилона       б. ❑  кори дунафарӣ      в. ❑  кор дар гурӯҳҳои 

хурд  

      г. ❑  муҳокимаи умумӣ       ғ. ❑ намедонам. 

  

 Эзоҳ:  Тарзҳое, ки истифода мебаред мушаххас  шарҳ диҳед. 

             Илова бар ин боз кадом тарзҳоро  мувофиқ  медонед пешниҳод 

намоед.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17.  Ба андешаи Шумо,  тибқи талаботи  замони муосир  барои донишомӯзӣ, 

мустақилияти эҷодӣ   ва ташаккули салоҳиятҳои хонандагон  кадоме  аз ин  

муносибатҳо  мувофиқу мусоид аст?  Аз таҷрибаатон   бо  далел мушаххас  

шарҳ диҳед. 

       a. ❑  Таълими анъанавӣ.  Чаро? 

       б. ❑  Муносибати босалоҳият ба таълим. Чаро? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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18. Оё дар муассисаи таълимии Шумо кабинети фаннӣ аз “Алифбо ва матни 

ниёгон” мавҷуд аст? Агар “ҳа” бошад, бо чӣ муҷаҳҳаз шудааст? 

      a. ❑ Ҳа               б. ❑  Не             

 

 

 

Мушкилот ва пешниҳодҳо 

19.  Дар татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими “Алифбо ва матни 

ниёгон» чӣ мушкилот доред? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

19.Барои татбиқи самараноки  муносибати  босалоҳият  дар таълими  фанни 

“Алифбо ва матни ниёгон” дар  синфҳои 7-8 чӣ пешниҳод доред? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

ТАШАККУР БАРОИ ҲАМКОРӢ! 
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ЗАМИМАИ 2. НАМУНАҲОИ МАВОДИ АЁНӢ 

 

 

1. ЗИНАИ ИБТИДОИИ ОМӮЗИШ  

АЛИФБОИ МУСАВВАР الفبای مصور—  

 خ  ص  ک 

 

آ، 

 ا
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 د  ض

 

 ب

 ط  ل 
 

. . . 

.  .  .     
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. .     

 پ  ذ
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 ث  ز  ع
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 ج  ژ  غ
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 ف
 

 چ  س
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 ح  ش
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ҲАРФИ АЛИФ (آ، ا) 

Мавқеъ Овоз Мисолҳо 

дар мобайн ва  

охири калима 
о 

زار ،اداد  
،اراد  

дар аввали калима о 
را، آزاد، آ

 َذرآ
дар аввали калима а  َژَدراَ ز، ا 

дар аввали калима и (кӯтоҳ)   مروزا  زا، ا 
дар аввали калима у (кӯтоҳ)   َدباا  ردو، ا  

 

ҲАРФИ ВОВ   ( و ) 
Мавқеъ , вазифа Овоз Мисолҳо 

дар аввал, мобайн 

ва  охири калима в 
ا، ودَ ، ار دو

ورَ   

дар мобайн ва 

охири калима у 
ر، ود، دوز

 وآرز
дар мобайн ва 

охири калима ӯ ور، روز، زور 

ҷонишин ӯ 
  آرزو  او

 داَرر

пайвандак ва, -у, -ву 
آ، بابا و  َرو

 داداو 
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3. ЗИНАИ МИЁНАИ ОМӮЗИШ  
ҲАРФИ ҲОИ ҲАВВАЗ  (ه) 

ШАКЛҲОИ ҲАРФ ВА МИСОЛҲО 
 

алоҳида дар охир дар байн дар аввал 

 اه رهب هب ه
 واه ارهب هفرب هشا

 
ВАЗИФАҲОИ ҲАРФ 

 
Мавқеъ , вазифа Овоз Мисолҳо 

дар аввал, мобайн 

ва  охири калима 
ҳ 

 رهشَ ،  زارهَ 

هما،   

дар охири калима а 
،  هشان،  هب

 هالن

дар охири калима и (ӣ) 
 ،هچونک، هک

 هچنانچ

дар охири калима е 

  ،هس

  ،هدوشَنب

هشَنب  
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ВАЗИФАҲОИ ҲАРВИ ВОВ  

ورزاب، ورزش، 

 آواز، گاو، هوا 
 

В 

 و 
نور، آهو، زانو، 

 سرود، سرور
У 

روز، مورچه، جوی، 

 روی، آبرو 
Ў 

 

ВОВИ МАЪДУЛА 

خواهر، دسترخوان، خواندن، خوانش، 

خواستن، خواهش، خوارزم، خواجه، 

استخوان، خواب، غمخوار، خوار شدن، 

 خويشاوند، پسرخواند

 

ВОВИ ПАЙВАНДАК 

падару модар پدر و مادر 

арӯсу домод عروس و داماد 

бобову набера بابا و نبيره 

чою асал چای و عسل 

Лайлӣ ва Маҷнун ليلی و مجنون 
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ИМЛОИ БАНДАКҶОНИШИНҲО 

 а) Пас аз ҳамсадо: 

ватанамон 
ماوطن

 ن
ватанам 

موطن  

ватанатон 
تاوطن

 ن
ватанат 

توطن  

ватанашон 
شاوطن

 ن
ватанаш 

شوطن  

 

б) Пас аз садонокҳои  “а” ва “и”: 

хонаамон 
-خانه

 امان
хонаам 

خانه

 ام

хонаатон 
-خانه

 اتان
хонаат 

خانه

 ات

хонаашон 
-خانه

 اشان
хонааш 

خانه

 اش

 

в) Пас аз садонокҳои “о”, “у”, “ӯ”: 

орзуямон 
يمانآرزو  

орзуям 
آرزو

 يم

орзуятон يتانآرزو  орзуят يتآرزو  

орзуяшон يشانآرزو  орзуяш يشآرزو  
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4. ЗИНАИ ПЕШРАФТАИ ОМӮЗИШ 

АРТИКЛИ “АЛ” ( ال ) 

ҲАРФҲОИ ШАМСӢ 

ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، 

ط، ظ، ن، لض،   

 

Шамсиддин  دينالشمس 

Абдуррашид رشيدالعبد  

маликушшуаро 
ملک 

 شعراال

Насриддин دينالنصر 

ассалом! سالم!ال 
 

ҲАРФҲОИ ҚАМАРӢ 

ا، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، 

 ک، م، و، ی

 

Абдулҳаким حکيمالعبد  

Абулфазл فضلالابو  

байналхалқӣ  خلقیالبين  

алқисса قصهال  
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ИМЛОИ КАЛИМАҲО БО ҲАРФҲОИ 

 ذ، ض، ظ، ز

 ز ذ ض ظ

حفظ، 

حافظ، 

نظم، 

ناظم، 

تنظيم، 

انتظام، 

ظلم، 

ظالم، 

مظلوم، 

ظاهر، 

اظهار، 

نظر، 

ناظر، 

نظير، 

انتظار، 

منتظر، 

عظيم، 

اعظم، 

ظرف، 

ظريف، 

ظرافت، 

 تلفظ

راضی، 

رضا، 

ضرب، 

عرض، 

عريضه، 

ضيافت، 

ضرر، 

فضل، 

فاضل، 

فضيلت، 

فيض، 

فياض، 

فضا، 

ضمير، 

مضمون، 

ضعيف، 

ضرور، 

قاضی، 

تقاضا، 

 ارض غرض،

ذکر، 

ذاکر، 

مذکور، 

تذکره، 

تذکر، 

مذاکره، 

لذت، 

لذيذ، 

ذوق، 

ذکی، 

ذکاوت، 

ذيل، 

نفوذ، 

ذخيره، 

کذاب، 

کذب، 

نذر، 

گذشتن، 

گذاشتن، 

آذر، 

 پذيرفتن

زبان، 

زنده، 

زندگی، 

الزم، 

زالل، 

زمان، 

زيبا، 

زرد، 

رمز، 

راز، 

زانو، 

زمستان، 

سازنده، 

سوزان، 

فروزان، 

لرزيدن، 

عزيز، 

منزل، 

زراعت، 

تميز، 

 نغز 


