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САРСУХАН

Дастур доир ба пӯшиши расонаии 
мавзуъҳои озодии эътиқод ва бисёр-
навъии динҳо дар чаҳорчӯби лоиҳаи 
“Дастгирии пӯшиш ва пешбурди озо-
дии динӣ”, ки аз ҷониби Интернюс дар 
Тоҷикистон ва Узбакистон амалӣ ме-
шавад, омода ва нашр шудааст.
Ҳадафи лоиҳа беҳтар намудани си-
фат, миқдор ва паҳнкунии гузоришҳои 
баландсифат доир ба масъалаҳои 
озодиҳои динӣ барои пешбурди ҷоме-
аҳои демократӣ ва таҳаммулпазир ме-
бошад. 
Барои ин, Интернюс потенсиали рӯз-
номанигорони маҳаллиро тавассути 
омӯзиши чигунагии риояти тавозун 
зимни инъикоси расонаии ҳаёти ҷоме-
аҳои динӣ ва ҷанбаҳои гуногуни мавҷу-
дияти озодиҳои динӣ дар воқеияти мо 
афзоиш медиҳад.
Пеш аз ҳама, дар Тоҷикистон ва Узба-
кистон тренерони расонаӣ омӯзонида 

шуданд, ки барномарезӣ, таҳия ва гу-
заронидани тренингҳо дар мавзуъҳои 
озодии эътиқод ва бисёрнавъии динҳо-
ро омӯхтанд. Сипас дар ин кишварҳо 
барои рӯзноманигорон ва блогнависон 
тренингҳо доир ба таҳия намудании 
гузоришҳову мақолаҳое баргузор шу-
данд, ки дар онҳо дину масоили динӣ 
ҷанбаҳои муҳими рӯзмарраи зиндагӣ 
ва таърихҳои мардум мебошанд. 
Дастури мазкур дар худ ҳамаи ин 
таҷрибаҳоро гирд овардааст ва ме-
тавонад роҳнамое барои касоне ша-
вад, ки мехоҳанд роҷеъ ба одамон ва 
динҳои онҳо қиссаҳои босифат эҷод 
кунад ё ин корро ба дигарон омӯзо-
нанд. Ин дастури амалӣ барои рӯз-
номанигорон, блогерҳо ва дигар тав-
лидкунандагони муҳтаво (контент) ва 
ҳамчунин дастури методӣ барои тре-
нерҳои расонаӣ, омӯзгорон ва мудиро-
ни кафедраҳои журналистика ва кор-
мандони лоиҳаҳои таълимӣ мебошад. 

Дастур аз 4 қисм иборат буда, саволҳои зеринро дар бар мегирад:

1. рӯйкардҳои диншиносӣ ва шарҳи равандҳову хусусиятҳои пешбурди масъа-
лаҳои озодии эътиқод;

2. назарҳои ҳуқуқии иборат аз таҷрибаҳои байналмилалӣ ва маҳаллии қонунгу-
зорӣ дар соҳаи таъмини озодии эътиқод;

3. рӯйкардҳои журналистӣ ба инъикоси масъалаҳои озодии эътиқод ва бисёр-
навъии динҳо. 

Чаро ин дастур муфид аст?

• дар дастур маводи коршиносии диншиносии бодиққат интихоб ва мураттаб-
гардида пешниҳод шудааст, ки ҳатто ба хонандаи нотайёр дар фаҳмидани он, 
ки озодии эътиқод чӣ ҳаст ва он чӣ гуна дар ҷомеаҳои одамон дар давраҳои 
гуногуни таърихӣ ва кишварҳои мухталиф амалӣ мешавад, кумак мекунад;

• дар ин ҷо шумо таҳлили ҳамаҷонибаи қонунгузориро дар соҳаи озодиҳои динӣ 
хоҳед ёфт, то ҳангоми таҳияи муҳтаво дар ин мавзуъ таҳти ҳимоя буда, дар 
доираи қонун амал кунед;

• дастур бар методологияе асос ёфтааст, ки дар эҷоди мунтазами муҳтавои ба-
ландсифат дар мавзуъҳои озодии эътиқодот ёрӣ расонда, ба таблиғи ин ғояҳо 
дар заминаи эҷодӣ, бидуни низоъ мусоидат мекунад;
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Хусусияти дигари ин дастур ҳайати 
муаллифоне мебошад, ки рӯйи он кор 
кардаанд: инҳо диншиносон ва ҳуқуқ-
шиносони ВАО аз Тоҷикистону Узбаки-
стон ва инчунин, як гурӯҳи тренерони 
расонаӣ аз ин кишварҳо мебошанд, 
ки таҷрибаи онҳо дар омодасозии 
бахшҳои ин нашрия муттаҳид карда 
шудааст. Чунин равиши муттаҳидаи 
муаллифӣ маводи роҳнаморо ба як 
майдони гуногунҷанба табдил дод, ки 
дар он андешаҳо, дониш ва таҷрибаи 
мутахассисони соҳаҳои гуногун муар-
рифӣ шудаанд.
Дар Тоҷикистон ин роҳнамоӣ дар ҳам-
кории лоиҳа бо Кумитаи дин, танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омода 
карда шудааст.
Дар таҳияи дастур коршиноси байнал-
миллалии лоиҳа, тренери расонаӣ, 
рӯзноманигор, муҳаққиқи Институти 
пешқадамии ВАО ба номи Сол Плате 
(Донишгоҳи Родс) - Питер ду Туа саҳ-
ми калон гузоштааст.
Ин дастур барои ҳар касе, ки ба та-
блиғи васеи ғояҳо ва амалияҳои озо-
дии эътиқод ва бисёрнавъии динҳо та-
ваҷҷӯҳ дорад, ҷолиб хоҳад буд. 

• дастур дорои миқдори зиёди асбобҳо дар шакли тактикаҳо, варақаҳои санҷишӣ 
ва машқҳо мебошад ва шуморо дар тамоми марҳилаҳои таҳияи муҳтаво 
роҳнамоӣ мекунад.

Ин дастур ба кӣ кумак хоҳад кард?

Ба журналистон ва блогерҳо
агар онҳо хоҳанд барои мақолаву гузоришҳо доир ба масъалаҳои озодии эъ-
тиқод ва формату тавсияҳо барои эҷоди онҳо идея ва мавзӯи нав пайдо ку-
нанд.

Ба редакцияҳо
агар хоҳанд, ки пайваста матолиби босифат доир ба озодии эътиқод ва би-
сёрнавъии динҳо таҳия намоянд ва барои ин тавонмандии рӯзноманигорони 
худро дар ин мавзуъ аз ҷиҳати динӣ ва ҳуқуқӣ баланд бардоранд.

Барои тренерони расонаӣ ва муаллимони факултетҳои журналистика 
агар хоҳанд, ки барои омӯзиши худ усул, равиш, шакл ва машқҳои нав пайдо 
кунанд.
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ҚИСМИ 1.

Манфиати ин қисм дар он аст, ки мо 
яке аз усулҳои аввалини инъикоси 
мавзӯи озодии дин ва равобити бай-
ни динҳоро дар самти мусбат, бидуни 
интиқод, таблиғ, бидуни бартарии як 
дин бар дини дигар омода кардаем. 
Ва мо мехоҳем таҷрибаамонро оид ба 
инъикоси дурусту , пешниҳоди мавод 
дар бораи гуногунии мазҳабӣ, муноси-
батҳои динӣ, озодии виҷдон дар фа-
зои иттилоотӣ бидуни нақзи қонунҳои 
кишвар дастрас намоем.
Хонандагони мақсадноки мо, пеш аз 
ҳама, рӯзноманигорон, блогерҳо, кор-
шиносон, намояндагони созмонҳои 
динӣ, котибони матбуоти мақомоти 
давлатӣ, вакилони корҳои дин ва ҳа-
маи онҳое мебошанд, ки ба масъа-
лаҳои озодии дин, озодии виҷдон, 
муносибатҳои байни динҳо , таҳам-
мулпазирии динӣ таваҷҷӯҳ доранд ва 
онро инъикос менамоянд.
Пас аз мутолиаи ин қисм, аввалан, 
шумо мефаҳмед, ки чӣ тавр луғати 
мавзӯъро истифода бояд бурд; дуюм, 
бағоҷи дониши худро дар масъалаҳои 
озодии дин пурра менамоед; саввум, 
фаҳмиши худро оид ба робитаҳои 
таърихии созмонҳои динӣ, раҳбаро-
ни онҳо, мақомоти давлатӣ, вакилони 
корҳои дин пурзӯр менамоед; чорум, 
сифати мӯҳтавои шумо бехтар хоҳад 
гардид.
Шумо ба саволҳои муҳим ҷавоб хоҳед 
гирифт. Масалан, бо созмони хурди 
динӣ чӣ гуна робита барқарор кардан 
мумкин аст? Албатта, аввалан бояд 
худи созмони динӣ, вижагиҳои эътиқо-
ди онро омӯхт, чӣ иҷозат аст, чӣ мамнӯъ 

аст, чӣ гуна ба раиси созмон, ба худи 
диндорон, рамзу сифатҳои онҳо му-
роҷиат кардан лозим аст. Сониян, дар 
сӯҳбат онҳоро бо дигар динҳо ҳеҷ гоҳ 
муқоиса накунед (онҳо фалон суннат 
доранд, аммо чаро шумо дигар суннат 
доре два ғайра). Билохир, ин муноси-
бат ба мустаҳкам шудани муносибатҳо 
мусоидат намекунад.
Парвандаҳо, маводҳои истинодӣ, ра-
вишҳое, ки шумо дар ин ҷо хоҳед хо-
нед, барои хулосаҳои шахсии шумо 
замина ва имкони канорагирӣ аз ҳо-
латҳои муноқиша ва нофаҳмиҳо кӯмак 
медиҳанд.
Маводҳои ин қисмро намояндагони 
ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, коршино-
сон, уламои дин ҳангоми омодагӣ ба 
тренингҳо ва вохӯриҳо бо ташкилотҳои 
динӣ истифода бурда метавонанд.
Онҳо барои худомӯзӣ пешбинӣ шуда-
анд ва агар шумо саволҳо ё нофаҳ-
миҳо дошта бошед, шумо метавонед 
ба коршинос - олими дин ё намояндаи 
созмони динӣ, инчунин ба мутахасси-
си мақоми давлатии ваколатдор оид 
ба корҳои дин муроҷиат кунед. Вале 
мо маводҳоро барои он тайёр карда-
ем, ки хонанда худаш онхоро азхуд ку-
над ва мустақилона хулоса барорад.
Беҳтарин роҳи омӯхтани ин мавзӯъ 
ин мутолиаи қисм аст, дар ҳошияҳо 
қайд кунед, ки чизе бо таҷрибаи шумо 
норавшан аст ё розӣ нестед ва бори 
дигар бодиққат хонед. Агар ҳанго-
ми такроран хондан нофаҳмиҳо боқӣ 
монанд, он ва далелҳои шумо барои 
таҳияи савол ба коршиносон заминаи 
хубе хоҳанд буд.

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАРБУТ БА ОЗОДИИ 
ДИН ВА БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲО



8

§1.1 ТАҲАММУЛПАЗИРИИ ДИНӢ ВА ОЗОДИИ ВИҶДОН: ЗАМИНАҲОИ 
        ТАЪРИХӢ ВА ТАҶРИБАИ КИШВАРҲОИ ГУНОГУНҚИ

С
М

И
 1

. Ғиёсов Маҳмуд, коршиноси мустақил 
Афшини Муқим, сармуҳаррири маҷаллаи “Дин ва ҷомеа”

Дар тули таърихи башарият бар асари 
омилҳои гуногун, буҳронҳои зиёде ба 
хусус барои расидан ба манфиатҳои 
сиёсиву иқтисодӣ ва ақидативу фикрӣ 
падид омада ва хоҳад омад. Муноқи-
ша ҷузъи иҷтинобнопазир аз мавҷу-
дияти инсон аст, аммо ин ки чӣ гуна 
мо метавонем таъсири онро  коҳиш 
диҳем ва аз уҳдаи муноқиша бароем 
ба ҳамаи мо бастагӣ дорад: аз мақомо-
ти давлатӣ гирифта то ҷомеаи маданӣ 
ва зиёиён. Бо дарки ин масъала, дар 
давраҳои гуногуни таърихӣ қишри таҳ-
силкарда ва равшанфикри ҷомеа бо 
дарназардошти манфиатҳои мушта-
рак  ба баёни  андешаву дидгоҳҳое 
мепардохтанд, ки шиддати нофаҳмӣ 
ва муноқишаро дар шаклу навъҳои гу-
ногун коҳиш медоданд. Сиёсатмадо-
рони дурандеш ин афкори созандаро 
дар чорчӯби қонунҳои навишташуда 
дароварданд ва аз он ки ҳама ба сулҳ 
ниёз доранд аксарияти ҷомеа онҳоро 
ҷонибдорӣ намуд. Зеро одамизод чӣ 
дирӯз ва чӣ имрӯз бо ба расмият шино-
хтани озодиву худмухтории худ, мунта-

зам бо ҳам ҳамзистӣ дорад ва озодии 
дигаронро дар чорчӯби қонунҳо қабул 
дорад ва амалӣ менамояд.
Баррасии таърихи ҷангу даргириҳо ни-
шон медиҳад, ки дину боварҳои динӣ,  
бахусус ҳангоме, ки аз онҳо барои да-
стёбӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ суистифода 
мекунанд, дар канори дигар омилҳои 
таъсиргузори иқтисодиву сиёсӣ ва 
милливу фарҳангӣ нақши бориз дар 
эҷоди буҳрон ва ё баръакс сулҳофа-
ринӣ бозидаанд ва мебозанд. Бино 
бар ин, барои пешгирӣ аз  ифротгаро-
иву хушунати бархоста аз фаҳми но-
дурусти динӣ ва ё суиистифода аз бо-
варҳои динии шаҳрвандон, зарур аст, 
омили диниро дар ташаккули фарҳан-
ги  таҳаммулгароӣ ва ҳамзистии му-
солиматомез дар назар гирем. Дар 
ин навишта, кӯшиш менамоем, то за-
минаҳои таърихии таҳаммулпазирии 
динӣ ва озодии виҷдонро бо дар назар 
гирифтани таҷрибаи кишварҳои гуно-
гун ба таври мухтасар баён намоем.

§1.1.1. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ ВА ИСТИЛЛОҲОТ

Барои дарки хубтари мавзуъ дар на-
вбати аввал лозим аст, истилоҳоти 
асосӣ ва мафҳумҳои ин самт, ба мо-
нанди "дин", "мазҳаб", "ақида", "озодӣ", 
"озодии виҷдон" ва "таҳаммулу мадо-
ро" - тавзеҳ дода шавад:
• Дин – аз нигоҳи динӣ усули кул-

лии ҷаҳонбинии тавҳидӣ ва ойи-
ни зиндагониест, ки аз сӯйи Худо 
ба пайғамбаронаш ваҳй гардида, 
маҷмуаи низоми эътиқодӣ, ибо-
дат, меъёрҳои ахлоқӣ ва тарҳи 
амалиеро барои ҳидояти мардум 

ба сӯйи ҳаққу ростӣ ва хайру сао-
дати дунёву охират дар бар меги-
рад. Инчунин, ҳар дине дорои ақо-
ид, аҳком ва ахлоқ мебошад. Аз 
нигоҳи илмӣ бошад онро метавон 
ба ҳар андеша ва расму ойине, ки 
бо он Худо ва ё ғайри Ӯ парастиш 
шуда, дар он маънои итоат, тас-
лим, эътиқоди ботинӣ ва пайравӣ 
ба гунае ифода меёбад, зикр кард. 
Дар ҷаҳони имрӯз метавон динҳои 
машҳури яктопарастӣ (монотеистӣ) 
монанди: яҳудият, масеҳият, ислом 



9

ҚИ
С

М
И

 1.
ва ғайрияктопарастӣ (политеистӣ) 
бошад буддоӣ, ҳиндуӣ ва ғайраро 
ном бурд;

• Мазҳаб - роҳу равиш, тариқа ва шо-
хаи як дин. Маҷмуи дастуру аҳкоми 
шаръӣ, ки барои як гурӯҳи одамон 
роҳу равиши боварӣ ба Худо ва 
амалҳои ибодатӣ ва ғайраро дар 
бар мегирад. Дар масеҳият мазҳа-
бҳои машҳуре монанди католикӣ, 
православӣ, протестантӣ ва дар 
ислом бошад, аҳли суннат ва ҷамо-
ат (ҳанафӣ, моликӣ, шофеӣ ва ҳан-
балӣ) ва ташайюъ (зайдӣ, исмоилӣ 
ва дувоздаҳ имомӣ) тақсим меша-
ванд. Ҳамчунин, метавон дар тамо-
ми динҳо даҳҳо мазҳабу равияҳо 
ва ғайраро зикр кард, ки ҳар кадом 
худро ҳақ пиндошта, бо фаҳму фи-
кру андешаи худ дар пайи расидан 
ба саодатанд.

• Ақоид – ҷамъи ақида, аз назари 
луғавӣ боварӣ ба дурустии чизе. 
Аз нигоҳи динӣ, он чизҳое мебо-
шад, ки инсони диндор бояд ба 
онҳо имон ва бовар дошта бошад, 
ба монанди: имон ба Худо, фа-
риштагон, пайғамбарон, китобҳои 
аз ҷониби Худо фиристодашуда 
ва рӯзи қиёмат. Аз нигоҳи илмӣ бо-
шад, маҷмуи дидгоҳҳо, назарияҳо, 
боварҳо ва фаҳмиши ҳар инсон аз 
ҳастӣ, ҷомеа, таърих, инсон, дин ва 
фарҳангу анъана;

• Ахлоқ – рафтору хислатҳое мебо-
шанд, ки аз нигоҳи динӣ ҳар дин 
барои пайравони худ тавсия ва су-
пориш дода, монанди: парҳезгорӣ, 
ростгӯйӣ, туҳмату буҳтон накардан, 
амонатдорӣ, вақтшиносӣ, дуздӣ на-
кардан, эҳтироми волидайн ва ғай-
ра. 

• Озодӣ – ҳаққи интихоб чи ба лиҳози 
назарӣ ва чи аз назари амалӣ дар 
тамоми заминаҳо (дар чорчӯби қо-
нун ва бидуни табъиз);

• Озодии виҷдон – ҳуқуқи ҳар як ин-
сон ва шаҳрванд барои ихтиёрӣ 
ва мустақилона муайян намудани 
муносибати худ ба дин, ба танҳоӣ 
ва ё ҳамроҳи дигарон пайравӣ кар-
дан ва ё пайравӣ накардан ба ягон 
дин, ба таври озод интихоб кардан 
ва тағйир додани эътиқоди динӣ, 
инчунин баён намудан ва паҳн кар-
дани ҳама гуна эътиқоди марбут ба 
дин ва ҷаҳонбинии атеистӣ; Озо-
дии пайравӣ ба дин – ҳуқуқи ҳар 
як инсон ва шаҳрванд барои озо-
дона ва мустақилона интихоб кар-
дани ягон дин ва пайравӣ намудан 
ба он, иштирок дар ибодати динӣ, 
адои  маросимҳои динӣ ва таълими 
динӣ;

• Таҳаммулу мадоро – аз назари 
луғавӣ таҳаммул кардан, шикебоӣ 
ва сабр. Яъне, инсон ва ё ҳам-
навъонро он тавре ки ҳастанд ва 
меандешанду бовар доранд, бояд 
пазируфту таҳаммул кард ва ҳуқуқи 
интихоби бовару эътиқод ва ё бо-
вар накарданро новобаста аз на-
жоду ҷинс дар чорчӯби қонун барои 
дигарон ба расмият шинохт. Эъти-
роф намудани ҳуқуқ ва мавҷудия-
ти фарҳангҳои дигар ва ҳамзистии 
осоишта дар ҷомеаҳои гуногундину 
гуногунмазҳаб. Дар зимн, таҳам-
мулгароӣ ё мадоро маънои пази-
руфтани фикру эътиқод ё ҷаҳон-
бинӣ ва тарзи ҳаёти дигаронро 
надорад, балки ҳамон аст, ки барои 
дигарон ҳам ҳуқуқи зиндагӣ кар¬-
дан аз рӯйи бовару ҷаҳонбиниро 
медиҳад. Ин истилоҳ ё мафҳум бо 
вуҷуди решаи таърихии қадима до-
штан дар забони форсӣ, дар тарҷу-
маи истилоҳи машҳури “tolerance” 
ба кор бурда мешавад.
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1 Дар ин маврид ниг.: Ҳуқуқу-л-инсон: қиссату-л-малик аллази асдара аввала васиқату ҳавлаҳо фи-т-торих (Ҳуқуқи ин-
сон: достони подшоҳе, ки аввалин санади онро дар таърих содир кард). 10.12.2021.  Би Би Си-и арабӣ. https://www.bbc.
com/arabic/world-59597669; A BRIEF HISTORY OF HUMAN RIGHTS. https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/
brief-history/: Cyrus Cylinder: How a Persian monarch inspired Jefferson. 11 March 2013. https://www.bbc.com/news/world-us-
canada-21747567

кия, Афғонистон, Осиёи Марказӣ, Ироқ 
ва Африқои Шимолӣ - Мисру Либияро 
дар бар мегирифт. Ин эъломия аз сӯйи 
коршиносони соҳа ҳамчун нахустин 
санади меъёрӣ вобаста ба ҳуқуқу озо-
диҳои инсон эътироф гардидааст1. Са-
нади мазкур озодии ҳамаи сокинон аз 
миллатҳои гуногун дар интихоби дин 
ва ибодату парастишро кафолат дода, 
ҳамзистии осоиштаи ҳамаи халқу мил-
латҳо бо дину мазҳаб ва фарҳангҳои 
гуногунро ба расмият шинохтааст. Эъ-
ломияи Куруши Кабир дар шароити 
имрӯз низ ҳамчун таҷрибаи волои таъ-
рихӣ ба ҳайси санади муҳимми озодии 
инсон ва озодии виҷдон дар санадҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ ворид гардида-
аст.
Таҳаммулгароии динӣ ё эътирофи озо-
дии виҷдон ба унвони ҳуқуқи инсон 
дар таърихи кишварҳои ғарбӣ хусу-
сиятҳои худро дорад, ҷое ки ин пояҳо 
тули солҳои дароз дар конститутсияҳо 
сабт шуда, тадриҷан бахше аз фарҳан-
ги умумӣ шуд. Рӯйдодҳо ва мароҳили 
асосӣ:
• Давраи Эҳё (Ренессанс) ва та-

дриҷан коҳиш ёфтани нуфузи кали-
со ва руҳониён дар қудрати сиёсӣ, 
ки он заминаро барои нуфузи ил-
мгароӣ ва инсонгароӣ муҳайё кард; 

• Қарордоди Вестфалӣ барои поён 
додан ба ҷангҳои 30-солаи мазҳа-
бӣ байни католикҳо ва протестанҳо 
дар Аврупо ва дарки он ки бо таҳми-
лу зӯр наметавон як ақидаи диниро 
болои дигарон таҳмил кард; 

• Асри равшангарӣ (Age of 
Enlightenment) ҷунбише фикри-
ву фалсафӣ, ки тақрибан байни 
солҳои 1650-1789 дар Аврупо шакл 
гирифт. Ин раванд заминаро барои 
рушди донишу фалсафа ва озодиву 

Дар тули таърих ашхос ва гурӯҳҳои 
гуногун бо истифода аз абзори дину 
мазҳаб ва боварҳои динии мардум ҷан-
гу хунрезиҳои зиёдеро ба вуҷуд оварда 
ва дар оянда низ хоҳанд овард. Дар ин 
замина метавон ба таърихи ҳазорсолаи 
охири башарият, хусусан дар Аврупову 
Осиё назар кард, ки шоҳиди ҷангҳои ту-
лонии байнидинӣ ва байнимазҳабӣ бу-
дааст. Барои мисол, вобаста ба ҷангҳои 
байнидинӣ метавон ҳуҷуми пай дар 
пайи масеҳиёнро (аз соли 1095 мелодӣ 
тайи тақрибан дусад сол) барои озод 
кардани Байтулмуқаддас аз зери сай-
тараи ғайримасеҳиён ва ё дақиқтар му-
сулмонон, ки ба “ҷангҳои салибиён” ва 
ё “ҷангҳои муқаддас” машҳур аст, баён 
кард. Ҳамчунин, дар дохили як дин ме-
тавон ҷангҳои 30-солаи мазҳабӣ (1618-
1648) байни католикҳо ва протестанҳо 
дар Аврупоро зикр кард, ки боиси қа-
рордоди Вестфалӣ шуда, заминаро ба-
рои ташкили давлат-миллатҳо ба миён 
овард. Даҳҳо ва садҳо чунин ҷангу дар-
гириҳоро метавон дар байни инсоният 
ва дину мазҳабу равияву фирқаҳои гу-
ногун бо даъвои ҳақ донистани худ ва 
бедину дорои ақоиди ботил донистани 
тарафи муқобил зикр кард.
Баррасии таърихи халқҳо ва кишварҳои 
гуногун бо дину мазҳабҳои мухталифи 
яккахудоӣ ва бисёрхудоӣ баёнгари ин 
аст, ки бо вуҷуди ҷангу даргирии дини-
ву мазҳабӣ, дар давраҳои мухталиф 
шоҳиди ба расмият шинохтани чанд-
фарҳангӣ ва озодии виҷдон низ бошем. 
Сарфи назар аз ин, ки ҷангҳои мухта-
лиф ин масирро ҳамроҳӣ мекарданд, 
идеяҳои асосӣ дар мавриди озодии 
динӣ аз қабл вуҷуд доштанд. Дар ин 
замина, метавон Эъломияи Куруши 
Кабир дар тамаддуни бостонии фор-
су тоҷикро зикр кард, ки империяи ӯ 
қаламрави кишварҳои чун Эрон, Тур-

§1.1.2. ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ ТАҲАММУЛГАРОИИ ДИНӢ.
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.
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2 Ниг.: John Locke. A Letter concerning Toleration and Other Writings, edited and with an Introduction by Mark Goldie (Indianapolis: 
Liberty Fund, 2010) ва Смирнова Н.А. Веротерпимость в европейских представлениях. Вестник ОГУ (Оренбургский госу-
дарственный университет), №4, 2005. стр. 30-34. http://vestnik.osu.ru/2005_4_1/5.pdf

таҳаммулгароӣ ба вуҷуд оварда, ну-
фузу дахолати калисоро дар корҳои 
давлатдорӣ коҳиш дод. Андешаҳои 
равшанфикроне чун Ҷон Локк, Вол-
тер, Жан-Жак Руссо, Ҷон Стюарт 
Милл, Эмануел Кант, Мантескю. 
Дени Дидро ва ғайра дар ин замина 
таъсири бузург доштанд;

• Ҳуқуқу арзишҳои эълоншудаи Инқи-
лоби Амрико ва Фаронса дар асри 
XVIII, аз ҷумла баробарӣ, ҳаққи зин-
дагӣ, озодӣ, ҷудоии дин аз давлат, 
ҳамчунин ҳаққи озодии виҷдон ва 
ҳаққи интихоби дин ё даст кашидан 
аз он, ки дар қонуни асосии онҳо 
сабт гардидааст;

• Пазириши умумӣ ёфтани назарияи 
секуляризм ё “ҷудоии дин аз дав-
лат” ва дар ин асос шароити озоди 
фикриву ақидатӣ муҳайё кардани 
давлат ва таҳмил накардани як ақи-
даи хос болои шаҳрвандон ва ғай-
ра. 

Ҳар кадом аз омилҳои боло нақши хосси 
худро дар ташаккули фарҳанги таҳам-
мулгароӣ, аз ҷумла дар заминаи динӣ 
бозидааст. Аммо дар ин раванд зикри 
нақши афкору андешаҳои равшанфи-
крони ғарбӣ ва ба тадриҷ мақбулияти 
умумӣ пайдо намудани онҳоро дар ми-
ёни мардуми он кишварҳо наметавон 
нодида гирифт. Алалхусус, нақши таъ-
сиргузори он андешаҳо дар ба расмият 
шинохтани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
дарҷи он арзишҳо дар бандҳои ҷудо-
гонаи конститутсияи кишварҳои ғарбӣ, 
аз ҷумла ИМА, Фаронса, Британияи 
Кабир, Олмон, Нидерландия ва асли 
ҷудоии дин аз давлат бисёр боризу 
равшан аст. Дар ин замина метавон ан-
дешаҳои Ҷон Лок (1632-1704) бо нашри 
китоби “Номае дар боби мадоро” (A 
Letter Concerning Toleration) соли 1689 
дар Амстердамро зикр кард. Ҷон Локк 
дар китоби мазкур вобаста ба зарурати 
таҳаммулгароӣ баён медорад, ки хушу-

нати динӣ бо ҳар ангезаи мусбате на-
метавонад ба ҳадафаш расад ва танҳо 
нафрат ва фирори одамон аз дину 
боварҳои диниро боис мешавад. Ҷон 
Локк бар ин бовар аст, ки дин бояд бо 
қаноат ва пазириши қалбӣ ҳамроҳ бо-
шад ва қабули қалбӣ бо иҷбору таҳмил 
ба даст намеояд2. 
Дар кишварҳои ғарбӣ ва ҳамчунин ди-
гар кишварҳои рушдкардаи демократӣ, 
ба тадриҷ эътироф шудани ҳуқуқи 
шаҳрвандӣ ба маънои муосири он ри-
воҷ ёфта, ҷузъи асосии сиёсати имрӯ-
зи аксари кишварҳо қарор гирифтааст. 
Дар ин замина, омили ду ҷанги ҷаҳонӣ 
дар асри бистум, хусусан Ҷанги ҷаҳо-
нии дуюм ва қатлу кушторҳои милливу 
нажодӣ боис шуд, то Созмони Милали 
Муттаҳид таъсис дода шавад.
Кишварҳои гуногуни аъзои СММ ва 
дигар созмонҳои байналмилалӣ саҳ-
ми бузургро дар тасвиби "Эъломияи 
ҳуқуқи инсон", "Паймони байналми-
лалии ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ" ва 
дигар эъломияҳову санадҳо дар арҷгу-
зории арзишҳои инсонӣ, аз ҷумла озо-
дии виҷдон, ки ҷузъи ҷудонашавандаи 
ҳуқуқи байналмилалии эътирофнаму-
даи кишварҳои ҷаҳон  мебошад, гузо-
штанд. 
Дар пешгуфтори “Эъломияи Соз-
мони Милали Муттаҳид” вобаста ба 
таҳаммулгароӣ таъкид шуда, ки “Мо 
мардумони СММ уҳдадор мешавем...
таҳаммулгароиро амалӣ карда, дар ка-
нори якдигар ҳамчун ҳамсоягони хуб 
дар сулҳ зиндагӣ кунем”. Ҳамчунин, 
дар Паймони байналмилалӣ доир ба 
ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ вобаста ба 
таҳаммулгароӣ дар моддаи 18, банди 
2 баён медорад: “Ҳеч кас набояд таҳти 
маҷбурияте, ки озодии ӯро дар маври-
ди бо интихоби худ қабул кардани дин 
ё эътиқод маҳдуд месозад, қарор дода 
шавад”.
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3 Richard N. Frye & Afshin Zand. Jefferson and Cyrus. http://richardfrye.org/files/Jeffersion_and_Cyrus5.pdf

сими динии масеҳиён, яҳудиён ва 
мусулмонон сохта ва ба истифода 
дода шавад. Инчунин, дар Олмон 
ҳамасола даҳҳо ҳамоишу нишастҳо 
вобаста ба гуфтугӯйи байнидинҳо 
ва таҳаммулгароии динӣ баргузор 
мегардад. Нишастҳои мазкур зами-
наро барои ошноии дину мазҳабҳо 
аз якдигар ва тарвиҷи фарҳанги 
таҳаммулгароии динӣ ва зиндагии 
мусолиматомез муҳайё мекунад.

Б)  Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Амри
ко бинобар эътироф шудан ҳамчун 
кишвари муҳоҷирпазир аз охирҳои 
асри XV то имрӯз миллатҳо ва дину 
мазҳабу равияҳои гунонунро дар 
худ пазируфта ва миллати амрико-
иро ташкил намудааст. Ибтидо ин-
тихоби Амрико барои муҳоҷират аз 
сӯйи аврупоиҳо дар канори омилҳои 
моливу иқтисодиву сиёсӣ, сабаби 
динӣ ва фишорҳои зиёд дар самти 
озодии виҷдон низ буд. Дар ин за-
мина метавон фишорҳои католикҳо 
ба протестанҳо ва ё баръаксро дар 
Англия, Фаронса ва Олмон зикр 
кард.  Дар асоси он таҷрибаҳои тал-
хи таърихӣ, бунёнгузорони Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, хусусан Томас 
Ҷефферсон ва Ҷеймз Меддисон бо 
ҷой додани ҳаққи озодӣ, хусусан ин-
тихоби дину мазҳаб ва ҷудоии дин 
аз давлат дар конститутсияи он 
кишвар, ки машҳур ба "Эъломияи 
ҳуқуқи Иёлоти Муттаҳида" (United 
States Bill of Rights) мебошад, нақ-
ши асосӣ доштанд. Дар ин замина, 
қайд кардан ба маврид аст, ки Томас 
Ҷефферсон дар канори Ҷон Лок ва 
Волтер аз андешаҳои Куруши Ка-
бир вобаста ба асли ҳуқуқу озодии 
инсон, хусусан озодиҳои динӣ ва 
таҳаммулгароии динӣ таъсир пази-
руфта буд3. Аз ин рӯ, то ҳол озодии 
виҷдон ва ҷудоии дин аз давлат 
яке аз рукнҳои асосии ИМА ва усу-
ли асосии системаи демократии он 
кишвар ба ҳисоб меравад. 

Кишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳар кадом 
дар асоси таҷрибаи таърихӣ ва фарҳан-
гию сиёсии худ дар самти озодии виҷдон, 
хусусан таҳаммулгароии динӣ қонунҳои 
хосро ба тасвиб расонида, сиёсатҳои 
гуногунро амалӣ менамоянд. Дар зер 
ба таври хулоса таҷрибаи Олмон, ИМА, 
Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷопонро 
дар самти таҳаммулгароии динӣ зикр 
мекунем.
А)  Ҷумҳурии Федералии Олмон. Сиё-

сатмадорон ва шаҳрвандони ол-
монӣ бинобар таҷрибаи талхи таъ-
рихӣ, хусусан Ҷанги ҷаҳонии дуюм 
тақвият додани фарҳанги таҳам-
мулгароӣ дар тамоми заминаҳо, 
хусусан диниро аз заруратҳои субо-
тофари худ медонанд. Дар он киша-
вар сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин 
бар асоси асли “ҷудоии дин аз дав-
лат” тарҳрезӣ шудааст. Банҳои 3, 
4 ва 5-и Конститутсияи Олмон озо-
дии виҷдон ва пайравӣ кардан ба 
дин ва ё пайравӣ накарданро барои 
шаҳрвандон новобаста ба ҷинсу 
миллат замонат додааст. Инчунин, 
дар он асли таҳаммулгароии дини-
ро тарғиб намуда, баробарҳуқуқии 
пайравони ҳамаи динҳоро дар на-
зди қонун кафолат додааст. Аз ни-
гоҳи тақсимбандии динӣ ҳудуди 
70 фоизи мардуми Олмон худро 
диндор маҳсуб карда, 30 фоиз ба 
ҳеч дине боварманд нестанд. Дар 
Олмон аксари диндорон пайрави 
мазҳабҳои гуногуни масеҳият, хусу-
сан протестантӣ ва католикӣ буда, 
ҳудуди 6 млн. мусулмон, 200 ҳазор 
яҳудӣ ва дигар ақаллиятҳои дини-
ву мазҳабӣ низ зиндагӣ мекунанд. 
Давлати Олмон ҷиҳати амалӣ кар-
дани бузургтарин намунаи таҳам-
мулпазирии динӣ мехоҳад бо тат-
биқи лоиҳаи "Як хона" (The House of 
One) қадамҳои устуворро дар самти 
таҳаммулгароии динӣ гузорад. Дар 
ин асос, мебояд дар шаҳри Бер-
лин биное барои баргузории маро-

§1.1.3. ТАҶРИБАИ КИШВАРҲОИ ГУНОГУНИ ҶАҲОН ДАР РУШДИ 
            ФАРҲАНГИ ТАҲАММУЛПАЗИРИИ ДИНӢ.
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Амрикоиҳо бар ин боваранд, ки 
ҳифзи он арзишҳо, аз ҷумла озо-
дии виҷдон аз ҷониби ҳукумати он 
кишвар нақши муҳим дар ҳифзи су-
бот ва зиндагии осоиштаи сокинони 
он кишвар дошта ва дорад. Амри-
коиҳо 16-уми январи ҳар сол "Рӯзи 
озодии дин" эълон намуда, онро 
таҷлил менамоянд ва ба тадриҷ ин 
арзиш ҷузъи ҳувият ва фарҳанги 
сокинони он кишвар қарор гириф-
тааст. Дар он кишвар солона даҳҳо 
ҳамоишу конфронси дохиливу бай-
налмилалӣ баргузор менамоянд. 
Инчунин, турҳои гуногун аз рӯзно-
манигорону ходимони динӣ ва ғайра 
ташкил намуда, бо фарҳангу анъа-
наҳои худ, аз ҷумла шароити динӣ, 
озодии виҷдон ва таҳаммулгароии 
динию сиёсӣ ва ғайраро аз наздик 
ошно менамоянд.  

В)  Аморати Муттаҳидаи Арабӣ. АМА 
бинобар сиёсатгузории дақиқи 
давлатӣ ва амалӣ кардани барно-
маҳои зиёди иқтисодию тиҷорӣ ба 
пешрафти боварнокардание ноил 
шудааст. Дар заминаи фарҳанг ва 
дин барномаҳо ва иқдомоти санҷи-
дашудаеро низ ҷиҳати пешгирии 
хушунатҳои диниву мазҳабӣ таҳия 
ва амалӣ намуда истоддаст. Аз ҷум-
ла, дар ин замина аввалин кишвар 
дар ҷаҳон аст, ки вазорати хос бо 
номи "вазорати тасомуҳ ё таҳам-
мул" таъсис додааст, ки тарҳҳои зи-
ёдеро дар заминаи таҳаммулгаро-
ии динӣ, гуфтугӯйи байни динҳо ва 
ғайраро роҳандозӣ менамояд. Дар 
ин асос, соли 2019 дар он кишвар 
"Соли таҳаммулгароӣ" эълон карда 
шуда, чорабиниҳои зиёди фарҳан-
гиву илмӣ ва иқдомоти амалии зиёд 
вобаста ба рушди он амалӣ карда 
шуд. Дар ин миён метавон аз сафа-
ри Поп Франсис роҳбари католикҳои 
ҷаҳон ба АМА зикр кард, ки дар раф-
ти он сафар бо роҳбари "Ал-Азҳар" 
доктор Аҳмад Тайиб вохӯрӣ анҷом 
дод. Дар ин вохӯрӣ онҳо барои 
тақвияти фарҳанги таҳаммулу ма-
доро дар ҷаҳон "Санади бародарии 
инсонӣ"-ро ба имзо расониданд.  

Инро ҳам бояд зикр кард, ки дар 
АМА масеҳиён ва пайравони дигар 
динҳо бештар муҳоҷирони меҳнатӣ 
аз миллатҳои гуногун ҳастанд. Ҳу-
кумати он кишвар барои пайравони 
дину мазҳабҳои гуногун шароити 
лозим барои бунёди ибодатгоҳҳо 
дода, то онҳо озодона дар мароси-
ми динии худро дар чорчӯби қонун 
баргузор кунанд. 
Вобаста ба ҳамзистии муолима-
томези динҳо ва таҳаммулгароии 
динӣ кишвари АМА иқдомоти ҷоли-
бро рӯйи даст гирифта ва амалӣ на-
мудааст. Барои мисол, аз намунаи 
ҳамзистии мусолиматомези динҳо 
ва рушди таҳаммулгароии динӣ дар 
он кишвар метавон дар канори ка-
лисои машҳури Санта Ҷозеф (St. 
Joseph's Cathedral) бунёди масҷид 
ба номи "Марям модари Исо" (Mary, 
Mother of Jesus Mosque)-ро зикр 
кард. Инчунин, муҳоҷирони меҳна-
тии муқими он кишвар, ки пайраво-
ни дину мазҳабҳои гуногун, аз ҷумла 
ҳиндуизму будизм ва ғайра мебо-
шанд, озодна расму ойинҳои динии 
худро амалӣ мекунанд. Пайравони 
дини ислом, масеҳӣ ва дигар дину 
мазҳабу равияҳо аз миллатҳои гу-
ногун бидуни бадбинӣ нисбати як-
дигар дар фазои ором ва эҳтиром 
ба эътиқоди якдигар зиндагии осо-
иштаву оромона доранд.

Г)     Ҷопон. Дар ин замина сиёсати динии 
Ҷопон намунаи ҷолиб аст. Аз нигоҳи 
таърихӣ мардуми Ҷопон пайрави 
дини Шинтоӣ (Shinto) ва буддизм 
мебошанд. Сиёсати ҷудоии дин аз 
давлат дар Ҷопон боис шудааст, то 
дар канори ин ду дини таърихӣ, яъне 
шинтоизм ва буддизм пайравони 
динҳои дигар, аз ҷумла масеҳӣ, ис-
лом ва ғайра озодона фаъолият ва 
маросими динии худро иҷро намо-
янд. Шаҳрвандони ҷопонӣ бинобар 
фарҳанги таҳаммулгароии баланди 
худ, хусусан таҳаммулгароии динӣ 
ва эҳтиром ба дину мазҳабу рави-
яҳои гуногун дар канори ҳам зинда-
гии орому осоишта доранд.

ҚИ
С

М
И

 1.



14

мисоли Ватикан баён кард, ки ҳокимия-
ти иҷроӣ, қонунгузор ва судӣ тобеи Па-
паи Рим қарор дорад.
Давлати клерикалӣ. Шакле аз соз-
мондиҳии қудрати давлатист, ки дар 
он руҳониён ба сиёсатҳои давлатӣ ва 
зиндагии ҷамъиятӣ таъсир мегузо-
ранд. Дар чунин системаҳо сарқонунҳо 
бар аҳкоми динӣ асос ёфта, аз ҷиҳати 
маъмурӣ бошад, ба қонунгузор, иҷро-
ия ва судӣ тақсим мешаванд. Аммо, 
сарфи назар аз он, ки президент дар 
чунин системаҳо вазифаҳои иҷроияро 
анҷом медиҳад, қудрати асосӣ ва сиё-
сати умумии кишвар бар уҳдаи роҳба-
ри олии динӣ вогузор мешавад. Наму-
наи чунин система Ҷумҳурии Исломии 
Эрон мебошад.
Давлати коммунистӣ. Давлате, ки дар 
он ҳукумат дар дасти як ҳизб бо намо-
яндагӣ аз синфи коргар мутамарказ 
аст. Чунин системаҳо дорои як идеоло-
гияи хос буда, барои шаҳрвандон дар 
чорчӯби арзишҳои он зиндагӣ кардан 
ҳатмӣ пиндошта мешавад. Дар ин за-
мина метавон системаҳои коммуни-
стии собиқ Шӯравӣ ва кишварҳои бло-
ки Шарқро мисол овард. Айни замон 
бошад, метавон кишварҳое чун Чин, 
Кореяи Шимолӣ ва Кубаро, ки қудрати 
сиёсӣ дар дасти ҳизби коммунист аст, 
зикр кард.
Дар умум ба таври хулоса метавон 
моҳият ва хусусиятҳои системаи демо-
кратӣ ва ғайридемократиро чунин баён 
кард:
• Системаҳои демокоратӣ.

Дунявӣ будани система;
Замонатҳои қонунӣ дар самти озо-
дии виҷдон ва пайравӣ кардан ба 
дин ва накардан ба он;
Таъмини шароити мусоид ҷиҳати 
бароварда кардани ниёзҳои ди-
ниву эътиқодии пайравони ҳамаи 
дину мазҳабҳо дар чорчӯби қонун.

Таҳлили  системаҳои сиёсӣ дар ҷаҳо-
ни муосир нақши муҳими онҳоро дар 
ташаккули фарҳанги таҳаммулпазирӣ 
дар заминаҳои гуногун, аз ҷумла динӣ 
инъикос мекунад. Зикр кардан бамав-
рид аст, ки навъи системаҳои сиёсӣ ва 
амалкарди онҳо аз ҷониби андешман-
дону файласуфон аз Афлотуну Арасту 
гирифта, то Ҳобзу Ҷон Локу Монтескю 
ва ғайра баррасиву пешниҳод гарди-
дааст. Аз ин рӯ, барои фаҳмишу дар-
ки беҳтари нақши онҳо дар ташаккули 
фарҳанги таҳаммулпазирӣ дар зер ба 
таври хулоса навъи системаҳои сиёсӣ 
ва ё давлатдорӣ оварда мешавад:
Давлати дунявӣ (секулярӣ). Давлатест, 
ки дар он дин аз ҳокимияти давлатӣ 
ҷудо буда, дар он ҳеч як дину мазҳаб ва 
ақидаи хос аз ҷониби системаи сиёсӣ 
ҳимоят карда намешавад. Инчунин, 
дар чунин системаи сиёсӣ қарорҳои 
мақомоти давлатӣ наметавонад асоси 
динӣ дошта бошад ва ё ҳамчун иде-
ология баромад кунад. Дар ин асос, 
шаҳрвандон дар чорчӯби қонун озо-
данд то аз дину ақидае пайравӣ кунанд 
ё накунанд. Бештари кишварҳои дунё 
бо системаҳои гуногуни шоҳӣ (монар-
хии конститутсионӣ, Британияи Ка-
бир, Испания, Нидерландия, Ҷопон), 
ҷумҳурии президентӣ (ИМА, Фаронса 
Кореяи Ҷанубӣ) ё парламентӣ (Олмон, 
Италия) ва ғайра дорои чунин система 
мебошанд.  
Давлати теократӣ. Шакли давлатдо-
риест, ки дар он ҳокимияти сиёсӣ ва 
динӣ дар дасти руҳониёни динӣ мута-
марказонида шуда, онҳо худро ҳам-
чун намояндаи Худо ва иҷрокунандаи 
фармонҳои ӯ муаррифӣ мекунанд. Дар 
чунин системаҳои сиёсӣ, маъмулан кӯ-
шиш менамоянд то ҷомеа аз як ақида 
пайравӣ кунад. Дар ин асос, соҳибони 
қудрат, ки руҳониён мебошанд, бо ис-
тифода аз номи Худо идоракунии сиё-
сии худро тавҷеҳ мекунанд. Дар ҷаҳони 
муосир, чунин системаеро метавон дар 

-

-

-

§1.1.4. НАҚШИ СИСТЕМАҲОИ СИЁСӢ ДАР ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ 
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4 Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин. аз 4 апрели соли 2018, №1042

• Системаҳои ғайридемокоратӣ.
Системаҳои динӣ  ё дунявӣ, ки бар 
идеологияи муайян асос ёфтаанд;
Кӯшиш барои якнавохт сохтани 
дидгоҳҳои  шаҳрвандон бар асоси 
идеологияи ҳукумрон.

Бо дар назар гирифтани шароити бай-
налмилалӣ ва вазъи дохилии кишварҳо 
ба назар мерасад, навъи робита бо 
дин ва фароҳам овардани шароит дар 
самти озодии виҷдон дар кишварҳои 

гуногун аз якдигар фарқ мекунад. 
Аммо, дар шароити имрӯзи байналми-
лалӣ омили динӣ низ дар канори дигар 
омилҳо метавонад нақши созандаро 
дар ташаккули фарҳанги таҳаммулга-
роии динӣ ва гуфтугӯйи созандаи бай-
ни динҳо бозад. Дар ин замина метавон 
таҷрибаи бузурги кишварҳои гуногун, 
хусусан демократии дунявӣ, аз ҷумла 
Олмон, Британияи Кабир, ИМА, Ҷопон 
ва ба онҳо монандро ба унвони намуна 
овард. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон бо 
касби истиқлоли давлатӣ бо буҳрони 
нохостаи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 
гирифтор шуд. Дар ин буҳрони нохо-
ста омили суиистифода аз дин ҳамчун 
абзори сиёсӣ барои расидан ба қудрат 
аз ҷониби гурӯҳҳои алоҳида истифода 
гардид. Бо истиқрори сулҳ ва ризояти 
миллӣ, масъалаҳои таъмини озодии 
виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин дар 
меҳвари сиёсати давлат қарор гирифт 
ва масъалаҳои ҷойдошта дар ин самт 
ба тадриҷ ҳалли худро ёфт.
Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар соҳаи дин бо дарназардо-
шти воқеиятҳои ҷомеа ва дар асоси 
принсипҳои давлати демократӣ, ду-
нявӣ ва ҳуқуқбунёд тарҳрезӣ гардид. 
Дар сатҳи Конститутсия кафолат до-
дан ба ҳуқуқу озодиҳои фитрии инсон 
ва шаҳрванд, махсусан дар масъалаи 
озодии виҷдон, инчунин пойбандӣ ба 
уҳдадориҳои байналмилалӣ дар ин 
самт гувоҳи гуфтаҳои болост. Дар ин 
асос Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ” заминаи ҳамкориҳои муносибу 
созандаи иттиҳодияҳои динӣ бо мақо-
ми ваколатдори давлатиро таъмин на-
муд. Инчунин, соли 2018 бо мақсади 
муайян кардани вазифаҳо ва самтҳои 

афзалиятноки сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин 
бо дарназардошти манфиатҳои мил-
лии кишвар Консепсияи сиёсати дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
дин қабул карда шуд.
Тавре аз матни Консепсияи мазкур 
бармеояд, ҳадафи асосии он муайян-
созии дурнамои дарозмуддат ҷиҳати 
ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои динии инсон 
ва шаҳрванд, рушди пояҳои давлати 
дунявӣ, густариши таҳаммулпазирӣ 
ва эҳтиром ба тамоми дину мазҳабҳо, 
таъмини амният ва ҳамдигарфаҳмиву 
ризоият дар фазои динии кишвар ме-
бошад4.
Мақсад ва вазифаҳои асосии сиёсати 
давлатӣ дар соҳаи дин бо дарназар-
доштани ҳадафҳои стратегӣ ва масъу-
лиятҳое, ки давлат дар самти таҳкими 
истиқлолияти кишвар, таъмини амни-
яту манфиатдҳои миллӣ, ҳифзи субо-
ту оромӣ ва демократикунонии ҳаёти 
ҷомеа дар шароити нави таърихиву 
сиёсӣ дар пеши худ гузоштааст, муай-
ян карда шуда, аз фароҳам овардани 
шароити мусоид баҳри таҳкими роби-
таҳои созандаи давлат ва иттиҳоди-
яҳои динӣ, татбиқи кафолатҳои кон-
ститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соҳаи озодии виҷдон, таъмини 

-

-
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баробарӣ ва таҳаммулпазирии динию 
мазҳабӣ, пешгирии паҳншавии ғояву 
ақидаҳои ҳаракату равияҳои тундрав 
дар муҳити динӣ ва ба вуҷуд овардани 
фазои таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигар-
фаҳмӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон иборат 
мебошад5. 
Сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин тат-
биқи ваазифаҳои асосии зеринро ду-
нбол мекунад:
• ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва 

манфиатҳои миллӣ, таҳкими суботи 
ҷомеа ва амнияти миллии кишвар, 
рушди устувори робитаҳои созан-
даи давлат ва иттиҳодияҳои динӣ;

• таъмини татбиқи кафолатҳои кон-
ститутсионӣ дар соҳаи озодии виҷ-
дон, фароҳам овардани шароиту 
имкониятҳои беҳтар ҷиҳати татбиқи 
ҳуқуқи шаҳрвандон ба пайравӣ кар-
дан ва ё накардан ба ягон дин, ба 
таври озод интихоб кардан ва тағй-
ир додани эътиқоди динӣ;

• таъмини баробарии шаҳрвандон 
дар назди қонун, новобаста аз му-
носибат ба дин ва эътиқод;

• такмили қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи озодии виҷ-
дон ва иттиҳодияҳои динӣ;

• таъмини мақом ва нақши аслии дин 
ҳамчун манбаи маънавию ахлоқӣ 
ва тарбиявии аҳли ҷомеа, тақвият 
додан ва ба самти созандагӣ ра-
вона намудани неруи маънавию 
ахлоқии ҷомеа;

• мусоидат ба раванди эҳёи фарҳан-
гу худшиносии миллӣ, посдории 
мероси маънавию фарҳангӣ ва 
анъанаҳои динию таърихии марду-
ми тоҷик;

• ташаккули низоми шаффофу муо-
сири таълимоти динӣ ва тафакку-
ри динии ҷомеа, ҳимояи гуфтугӯи 
доимӣ ва таҳаммулпазириву ҳам-

зистӣ байни дину мазҳабҳо ва ит-
тиҳодияҳои динии гуногун, инчунин 
таҳкими фазои ваҳдату ризоият 
дар ҷомеа;

• пешгирии барангехтани кинаю адо-
ватӣ динӣ, падидаҳои номатлуби 
ифротгароӣ дар муҳити динӣ;

• ҷалби иттиҳодияҳои динӣ ба ра-
ванди бунёди давлати дунявӣ дар 
ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷти-
моӣ ва фарҳангии ҷомеа6.

Таълимоти муътадил ва инсонмеҳва-
ронаи дину мазҳабҳои дар Тоҷикистон 
мавҷудбуда боис гаштааст, ки мар-
думи тоҷик дорои тафаккури динии 
муътадил ва таҳаммулпазир гардида, 
ҳамзистии осоиштаи пайравони дину 
мазҳабҳои мухталифи исломӣ ва ғай-
риисломӣ инкишоф ёбад. Ҳамдигар-
фаҳмӣ ва эҳтироми байниҳамдигарии 
пайравони равияву мазҳабҳои гуногу-
ни барои муҳити динии кишвар анъ-
анавӣ, аз ҷумла пайравони мазҳаби 
ҳанафии дини ислом, пайравони рави-
яи исмоилии дини ислом ва пайраво-
ни равияи православии дини масеҳӣ 
омили суботи муҳити динӣ буда, ҷузъи 
ҷудоинопазири таъриху фарҳанги ҷо-
меа ба ҳисоб меравад. 
Умуман, дар тӯли солҳои соҳиби-
стиқлолӣ, Тоҷикистон дар самти ама-
лишавии озодии динии шаҳрвандон ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гашт ва дар 
маҷмуъ, вазъи динии ҷумҳурӣ муъта-
дил арзёбӣ мешавад. Масалан, барои 
муқоиса агар дар даврони Шӯравӣ 
ҳамагӣ 7 масҷид мавҷуд буда, дар 
охири даврони Шӯравӣ ҳамагӣ 34 ит-
тиҳодияи динӣ (аз ҷумла 17 масҷид, 
15 калисо ва ибодатгоҳҳои насронӣ 
ва 2 синагога) мавҷуд буданд, айни 
ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 
4000 адад иттиҳодияҳои динӣ ба қайд 
гирифта шудаанд, ки 66 - тои онро ит-
тиҳодияи динии ғайриисломӣ ташкил 
медиҳад. 

5 Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин. аз 4 апрели соли 2018, №1042
6 Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин. аз 4 апрели соли 2018, №1042
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Дар ҷумҳурӣ айни замон 48 масҷиди 
ҷомеи марказӣ, 328 масҷиди ҷомеъ, 
3612 масҷиди панҷвақта, дар умум 
3988 масҷид расман фаъолият до-
ранд. Инчунин, дар қаламрави ҷумҳурӣ 
66 ташкилотҳои динии ғайриисломӣ, 
аз ҷумла 60 иттиҳодияи динии мутаал-
лиқ ба пайравони дини масеҳии пра-
вославӣ, протестантӣ, католикӣ ва ғ., 
5 иттиҳодияи динии пайравони баҳо-
ия ва 1  иттиҳодияи динии пайравони 
кришна расман фаъолият доранд. 
Қобили тазаккур аст, ки тибқи як қатор 
пажӯҳишҳо Тоҷикистон дар қатори он 
кишварҳое маҳсуб дониста мешавад, 
ки бо вуҷуди аз дини ислом пайравӣ 
намудани аксари аҳолии он, нисбат ба 
аққалиятҳои дигар мазҳабҳо, аз ҷумла 
масеҳиён, яҳудиён, баҳоиён, кришна 
ва ғайра ягон маҳдудият вуҷуд надо-
рад. 
Ҳамзистӣ ва таҳаммулпазирии динию 
ақидатӣ дар шароити кунунӣ ҷиҳати 
пешгирӣ аз зуҳуроти номатлубе чун 
ифротгароиву терроризм хеле муҳим 
арзёбӣ мегардад. Бо дарназардошти 
ин, ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷики-

стон ҳамоишу нишастҳои сатҳи гу-
ногун бо ҷалби намояндагони ҳамаи 
ақаллиятҳои динии кишвар баргузор 
карда мешавад. Масалан, дар моҳи 
декабри соли 2019 дар шаҳри Душан-
бе бо ташаббуси Кумитаи дин, танзи-
ми анъана ва ҷашну маросими назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо Институти “Ҷанг ва сулҳ” 
дар Тоҷикистон ҳамоиши “Тоҷикистон 
хонаи умумии мо” бо ҷалби беш аз 150 
нафар аз намояндагони дину мазҳа-
бҳои гуногуни кишвар баргузор карда 
шуд. Инчунин, бо ташаббуси Кумитаи 
дин, танзими анъана ва ҷашну маро-
сими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон табодули сафари ходимони 
дини ВМКБ (пайравони мазҳаби шиаи 
имомии исмоилӣ) ва шаҳри Душанбе 
(пайравони мазҳаби ҳанафӣ) анҷом 
дода шуд.  Ин сафарҳо боис гарди-
данд, то халифаҳои исмоилӣ ва имо-
мону имомхатибони ҳанафӣ аз фаъ-
олиятҳои ҳамдигар ошноии бештар 
пайдо карда, дар роҳи дӯстию ҳамзи-
стии мусолиматомез қадами ҷиддӣ гу-
зоранд.

Хотима
Дастовардҳои кишварҳои пешрафтаи демократӣ ва дунявӣ вобаста ба 
фарҳанги таҳаммулгароии динӣ баёнгари ин аст, ки навъи система, хусусан 
демкоративу дунявӣ будани он омили муҳим дар ташаккули фарҳанги таҳам-
мулгароӣ дар тамоми заминаҳо, хусусан динӣ ифо мекунад. Аз ин рӯ, за-
рур аст, ки барои зиндагии шоиставу ором ва пешрафти моддиву маънавии 
кишвари худ фарҳанги таҳаммулу мадоро ва эҳтирому риояи ҳуқуқу озодиҳои 
дигаронро дар чорчӯби қонунҳои байналмилалӣ ва дохилӣ риоя кунему пос 
дорем!
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Саидаҳмад Қаландаров, коршиноси мустақил 

§1.2  НАЗАРИ КОРШИНОСОН БА РЕТРОСПЕКТИВАИ ТАЪРИХӢ ВА 
         ҲОЗИРА: МИСОЛҲО, ДАЛЕЛҲО, ТАВСИЯҲО.

Озодии дин ин ҳаққи  изҳору иҷрои 
ҳар  дине аст. Дар тӯли таърих, маъ-
нои ин истилоҳ вусъат ёфтааст ва ҳоло 
зери мафҳуми озодии эътиқод, одатан, 
ҳуқуқи эътиқод надоштан ва пайравӣ 
накардан ба ҳеч як дину мазҳаб, таблиғ 
кардани ҷаҳонбиниҳои динӣ ва ҷаҳон-
биниҳои дигар ва/ё даст кашидан аз 
онҳо низ фаҳмида мешавад.
Этимологияи истилоҳи озодӣ дар забо-
ни русӣ аз калимаи “свобода” сарчаш-
ма мегирад. Калимаи бостонии русӣ 
свободь аз калимаи “svapati”-и забони 
ҳиндуаврупоии бостон сарчашма ги-
рифта, маънои “хоҷаи худ”-ро ифода 
менамояд ва аз ду қисм иборат аст: 
“svo” — худ ва “poti” — хоҷа. Яъне, ху-

д(ам) ба худ(ам), хоҷаи мустақили худ 
дар эътиқод, ахлоқ ва рафтор аст.
Озодӣ дар забони тоҷикӣ маънои “во-
раста, раҳоӣ, соҳибихтиёр, ҳуррият, ха-
лосӣ”-ро дошта, бо мафҳуми калимаи 
русии “свобода” ҳаммаъност.
Озодии дин ё эътиқодот аз оғози пай-
доиши башарият барои ҳамзистии му-
солиматомези ҷомеа масъалаи асосӣ 
буд. Вақте, ки мо саҳифаҳои таърихи 
кишварҳои бостониро варақ мегардо-
нем, мебинем, ки ин масъала ҷомеаро 
аз оғози пайдоиши он кишварҳо ба из-
тироб овардааст.
Кофӣ аст барои исботи чунин талош на-
мунаҳои санаду руйдодҳои таърихиеро 
мисол овард, ки инро тасдиқ мекунанд:

Санаҳо ва далелҳо:
• 313 — Маншури Милан: номаи импера-

торҳо Константин ва Литсиния, ки таҳам-
мулпазирии диниро дар ҳудуди империяи 
Рум эълон кардаанд;

• Баъд аз 1206 — Ясаи (Қонуни) Бузур-
ги Чингизхон, ки миёни ҷанбаҳои дигар, 
таҳаммулпазирии маҳдуди диниро эълон 
менамояд: имон овардан ба худоёни худ 
мамнӯъ набуд, вале имон доштан ба Ху-
дои ягона тақозо мешуд;

• 1568 — Қонун дар бораи озодии виҷдон 
ва озодии  эътиқод, ки парлумони Венгрия 
дар шаҳри Торда қабул кардааст;

• 1573 — Конфедератсияи Варшава дар Ит-
тиҳоди Ҷумҳурии Полша;

• 1598–1685 — Эътибори маншури Нант 
дар бораи таҳаммулпазирии мазҳабӣ 
(нисбат ба гугенотҳо) дар Фаронса;

• 1689 — Қонун дар бораи таҳаммулпази-
рии мазҳабӣ дар Англия;

• 1789 — Эъломияи ҳуқуқи инсон ва 
шаҳрванд дар Фаронса;

• 1791 — Озодии эътиқодот дар нахустин 
тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи ИМА 
зикр гардида аст;

• 1844 — Маншур дар бораи таҳаммулпази-
рии мазҳабӣ дар Замини муқаддас;

• 17 апрели соли 1905 — Фармони импера-
тор дар бораи таҳкими асосҳои таҳаммул-
пазирии мазҳабӣ дар Россия;

• 17 октябри соли 1906 — Олитарин фармо-
ни махсус, ки ба Сенат “Дар бораи   наҳваи 
ташкил ва фаъолияти ҷомеаҳои куҳан-
мазҳабу сектантҳо ва дар бораи ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои пайравони иттиҳодҳои куҳан-
мазҳаб, ки ба ҳайати ин ҷомеаҳо ворид 
мешаванд ва аз ҳайати аҳли мазҳаби пра-
вославӣ хориҷ мешаванд”, дода шудааст;

• 14 декабри соли 1906 — бекор кардани 
Моддаи 185 Кодекси Империяи Россия, ки 
барои тарки мазҳаби насронӣ ба хотири 
гаравидан ба мазҳаби ғайринасронӣ ҷазо 
медод;

• 1917 — Лағв шудани ҳудуди муқимият;
• 1918 — Ҷудо кардани калисо аз давлат 

дар Россияи шӯравӣ (Декрет дар бораи 
ҷудосозии калисо аз давлат ва мактабҳо 
аз калисо);

• 10 декабри соли 1948 – Қатъномаи 217 
(III)-и Ассамблеяи СММ (Паймони бай-
налмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон) ба ҳамаи 
кишварҳои узви СММ тавсия дода шуда-
аст. Матни Эъломия нахустин таърифи 
ҷаҳонии ҳуқуқест, ки ҳамаи одамон до-
ранд.
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Ҳамзамон, равандҳои баръакс низ 
ҳастанд, масалан – озодии дину мазҳаб 
ё эътиқод ва тадбирҳои амалӣ дар 
соҳаи амният ба озодии дину мазҳаб ё 
эътиқод ва дигар ҳуқуқи бунёдии инсон 
фишори ҷиддӣ меоранд. Чунин тад-
бирҳо, махсусан, агар онҳо хусусияти 
васеъ дошта бошанд ё худсарона тат-
биқ шаванд, бештари вақтҳо ба хотири 
амнияти миллӣ, давлатӣ ё ҷамъиятӣ  
ва ё ба манфиати ҳифз кардан ё нигоҳ 
доштани ҳамзистии мусолиматомез, 
субот ё ҳамоҳангии иҷтимоӣ истифода 
мешаванд. 
Вале далелҳову таҷрибаи таърихӣ ни-
шон медиҳанд, ки чунин маҳдудсозиҳо  
метавонанд амниятро заъиф кунанд, на 
ин ки тақвият бахшанд. Давлат ӯҳдадо-
рии ҳифз кардани ҳуқуқи ҳамаи одамон, 
гурӯҳҳо ва ҷомеаҳое, ки дар ҳудуди он 
умр ба сар мебаранд ва ҳамаи одамоне, 
ки таҳти юрисдиксияи он қарор доранд, 
бар дӯш дорад. Ҳар як шахс ба дахлно-

пазирии шахсӣ ва озодии дину мазҳаб ё 
эътиқод ҳуқуқ дорад. 
Дар таърихи башарият, давлатҳо маҳз 
ба он хотир бунёд шудаанд, ки масъули-
яти асосии таъмин намудани ин ҳуқуқро 
бар дӯши худ гиранд ва бояд мавҷуди-
яти онҳоро бар асосҳои баробар барои 
ҳамаи одамоне кафолат диҳанд, ки 
таҳти юрисдиксияи онҳо қарор доранд. 
Ҳифз, эҳтиромгузорӣ ва таъмини ҳуқуқ 
ба дахлнопазирии шахсӣ маънои ӯҳда-
дории давлатҳо дар самти ҳифз карда-
ни одамон, гурӯҳҳо ва ҷомеаҳо аз чунин 
таҳдидҳое монанди ҷинояткорӣ, зӯро-
варӣ ва терроризмро дорад.
Давлатҳо бояд ҳамаи паҳлӯҳои амни-
ятро баррасӣ кунанд ва рӯйкарди маҷ-
муӣ ва бар ҳамкорӣ асосёфтаро исти-
фода баранд, ки ба каҷравӣ ба самти 
амнияти миллӣ аз ҳисоби дигар ҷан-
баҳои амният, аз ҷумла, ҳуқуқи инсон, 
роҳ намедиҳанд.

Таҳаммулпазирӣ (аз калимаи лотинии 
tolerantia — “таҳаммул, таҳаммулпазирӣ, 
қобилияти таҳаммул кардан”) — исти-
лоҳи сотсиологӣ буда, маънои таҳам-
мулпазирӣ нисбат ба ҷаҳонбинӣ, тарзи 
зисту зиндагӣ, рафтор ва одатҳои ғайр-
ро дорад. Таҳаммулпазирӣ бо бепарвоӣ 
яке  нест. Он низ маънои пазируфтани 
ҷаҳонбинӣ ё тарзи зисту зиндагии ғай-
рро надорад, он иборат аст  аз додани 
ҳаққ ба дигарон  барои  зиндагӣ кардан 
мутобиқ ба ҷаҳонбинии худ. 
Фарҳанги энсиклопедии соҳаи фалса-
фа ин мафҳумро чунин таъриф меку-
над:
Таҳаммулпазирӣ – доштани таҳаммул 
нисбат ба андешаҳо, расму анъанаҳо, 
одатҳои ғайр мебошад. Таҳаммулпа-
зирӣ нисбат ба хусусиятҳои халқҳо, 
миллатҳо ва мазҳабҳои гуногун зарур 
аст. Он нишонаи эътимод ба худ ва дар-
ки эътимоднокии мавқеъҳои шахсии 
худ, нишонаи ҷараёни ғоявии барои ҳа-

маи ошкор мебошад, ки аз муқоиса бо 
дигар нуқтаи назарҳо бим надорад ва 
аз рақобати маънавӣ канораҷӯӣ наме-
кунад.
Таҳаммулпазирӣ маънои пазириш ва 
дарки дурусти фарҳангҳои дигар, роҳҳои 
хештангароӣ ва  зуҳури хусусиятҳои 
инфиродии шахсро дорад. Мафҳуми 
таҳаммулпазирӣ зимнан маънои гузашт, 
раҳму шафқат ё чашмпӯширо надорад. 
Зуҳури таҳаммулпазирӣ низ маънои 
таҳаммул нисбат ба беадолатии иҷти-
моӣ, даст кашидан аз ақидаҳои худ ё 
гузашт намудан ба ақидаҳои бегона, ин-
чунин, таҳмил кардани ақидаҳои худ ба 
одамони дигарро надорад.
Меҳварҳои асосии таҳқиқоти таҳам-
мулпазирӣ дар сотсиология инҳо мебо-
шанд:
• таҳаммулпазирии гендерӣ;
• таҳаммулпазирии нажодӣ ва миллӣ;
• таҳаммулпазирӣ нисбат ба маъю-

бон;
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• таҳаммулпазирии дини;
• таҳаммулпазирии  гироиши ҷинсӣ;
• таҳаммулпазирии сиёсӣ;
• таҳаммулпазирии таълимӣ;
• таҳаммулпазирии байнисинфӣ.
Тавсифномаи таърифи таҳамуллпа-
зирӣ дар дебочаи Низомномаи СММ 
чунин садо медиҳад: “Дар ҷаҳон бо 
якдигар ҳамчун ҳамсоягони некӯкор 
таҳаммулпазирӣ нишон додан ва якҷо 
зиндагӣ кардан”. 

 Ин таъриф на танҳо тобиши таъсир-
нок  ва фаъоли иҷтимоӣ мегирад, балки 
ҳамчун шарти иҷтимоишавии ( гироиш 
ба низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ) бо-
муваффақият низ баррасӣ мешавад, ки 
маҳорати зиндагӣ кардан дар ҳамоҳан-
гӣ бо худ ва бо дунёи одамонро (микро- 
ва макромуҳит) инъикос менамояд.
Мутобиқи қарори ЮНЕСКО (аз 16 ноя-
бри соли 1995) 16 ноябр “Рӯзи байнал-
милалии таҳаммулпазирӣ” эълон шуда-
аст. 

Муносибатҳои байни ҳамдигари намо-
яндагони дину мазҳабҳои  гуногун дар 
гӯшаву канори мухталифи ҷаҳон дар 
давраҳои гуногуни таърихи башарият 
ба шакли мухталиф ташаккул меёфт.
Кофӣ аст чанд намуна биёрем:
• Дар таърихи  аввалияи ислом,   но-

дида гирифтани ҳуқуқи намояндаго-
ни дину мазҳабҳои дигар, аз ҷумла, 
насрониён, зардуштиҳо ва яҳудиён 
ба  ба ин оварда расонд, ки бешта-
ри сарзамин бо ҷамъияти  насронӣ, 
зардуштӣ ва яҳудӣ бар асари ҷан-
гҳои истилогарона ба хилофати 
Араб ҳамроҳ карда шуд.

• Ва минбаъд муборизаи насрони-
ён барои озодсозии шаҳри Бай-
тулмуқаддас ба юришҳои салибӣ 
мунҷар гардид. Дар замони баъд-
тар, таърих то замони мо шоҳиди 
чаҳор юриши салибӣ ба Шарқи Наз-
дик, аз ҷумла, ба Сурияву Фаластин 
шудааст.

• Ё низоъи низомии шиаву суннӣ дар 
оғози эълон кардани давлати Сафа-
виёни шиамазҳаб дар ҳудуди Эро-
ни муосир ва хонигариҳои ҳамсояи 
Шайбониёни суннимазҳаб дар Оси-
ёи Марказӣ ва Афғонистони Ғарбӣ 
дар охири асри XIV ва оғози асри XV.

• Дар давраи дертари охири асри XVIII 
ва оғози асри XIX ба дини насрони-
кунонии  қисми зиёди кишварҳои 
Африқои Марказӣ ва Амрикои Ло-

тинӣ аз ҷониби аврупоиён.
• Дар мисоли кишварҳои Осиёи Мар-

казӣ, овардани далел дар бораи 
зуҳури тадриҷии дини насронӣ пас 
аз истило шудани ин минтақа аз ҷо-
ниби империяи шоҳии Россия дар 
миёнаи асри XIX, ки бо роҳи бештар 
осоишта сурат гирифтааст, ғайр аз 
як шӯриши мазҳабии исломӣ аз 8 то 
10-уми октябри соли 1898 дар гирду 
атрофи шаҳри Андиҷон (он вақт ге-
нерал-губернатории Туркистон, ҳоло 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон), таҳти сарва-
рии Шайх Муҳаммад Алӣ маъруф 
ба Эшони Дукчӣ бо муридонаш, бар 
зидди насронигардонии ҷузъии баъ-
зе шаҳрҳои водии Фарғона, кофӣ аст.

Асоситарин омиле, ки  боиси ташаннуҷ 
байни намояндагони дину  эътиқодҳои 
гуногун мегардад, ба эътибор нагириф-
тани ҳуқуқи ҳамдигар мебошад.
Нахустин унсурҳои чунин омилҳои таъ-
рихӣ ҳанӯз дар аҳди бостон, баъд аз 
чанд даҳсолаи пайдоиши яҳудият сабт 
шудаанд.
Ҳарчанд яҳудият дар замони бостон, 
ҳадди ақал, дар назари аввал дини 
таҳаммулпазир ба назар расад, баъд аз 
фавти Мӯсо, чизи асосӣ дар муборизаи 
маънавӣ -  муқовимат бо бутпарастӣ 
ва матни тафсиршудаи Таврот, кито-
би муқаддаси яҳудиён сурат гирифта-
аст. Дар ин тафсири бардурӯғ, баъзе 
муфассирони дорои рӯҳияи радикалӣ 
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ҳамон замон баргузор намудани гир-
диҳамоиҳо ва муҳокимаҳои муштара-
кро бо бутпарастӣ тавсия намедоданд, 
вале баъдтар, яке аз барҷастатарин 
муфассирони Таврот, хохом Рав Кук, 
ин мавқеъро нодуруст ҳисобид. Ӯ ин 
мавқеъро  танқид мекард ва ба ақи-
даҳои иштибоҳи чунин муносибат ва чу-
нин тафсирҳо бо дину мазҳабҳои дигар 
ишора менамуд. Ва таҳаммулпазирии ӯ 
аз таҳаммулпазирии дунявӣ фавқулод-
да фаротар меравад.
Рав Кук таъкид менамояд, ки ҳақиқати 
ҳар як шахс яке аз инъикоси ҳақиқати 
ягонаи илоҳист ва аз ин рӯ, сухано-
ни ӯ чунин садо медиҳанд: “Ман ме-
хоҳам ҷузъҳои камбуди онро аз ҷузъ-
ҳои ҳақиқии ту гирам”. Ин чунин маънӣ 
дорад, ки ҳатто дар рӯйкарди бегонаву 
ғайр мавҷудияти зарраи мусбатро эъ-
тироф бояд кард, ки ба ҷои худ барме-
гардад ва ба ҷузъи хирадмандонаи ни-
зом табдил меёбад.
Таърих шоҳиди мисолҳоест, ки роби-
таи муштараки байни намояндагони 
дину мазҳабҳои гуногунро бар асоси 
рӯйкардҳои таҳаммулпазирона ни-
шон медиҳанд. Яке аз чунин мисолҳо 
тӯли чандсолаҳо дар паҳлӯи мо, дар 
қаламрави Осиёи Марказӣ ташаккул 
ёфтааст. Рӯзноманигори ӯзбек Мақсад 
Ҷаҳонгиров дар бораи сарнавишти ол-
мониҳо-меннониҳо ё тақдири гурӯҳи 
анабаптистҳо дар Осиёи Марказӣ чу-
нин нақл мекунад:
“Яке аз шаҳрҳои бостонии Ӯзбекистон – 
Хива, бо маҷмуӯаи маъруфи осорхонаи 
таърихии “Ичан-Қалъа”-и худ дар саро-
сари олам маъруф аст ва зиёрати онро 
бисёр ширкатҳои сайёҳӣ ба хатсайри 
худ ҳатман ворид мекунанд.
Ёдгориҳои меъмории шаҳр, ки то за-
мони мо ҳифз шудаанд, аз фарҳанг, 
санъат ва зисту зиндагии хоразмиён гу-
воҳӣ медиҳанд. Дар ин ҷо мақбараҳои 
муқаддаси валиён, шайхҳо, сӯфиён-му-
тафаккирон, устодони маънавӣ, ҳоки-
мон - сайидон ҷой гирифтаанд.
Ифтитоҳи осорхонаи олмониҳо - менно-
ниҳо дар назари аввал ғайричашмдошт 
ба назар мерасад , вале ин дар назари 

аввал аст. Ҳадафи асосии бунёд карда-
ни ин осорхона — нишон додани таҳам-
мулпазирии мардуми Хоразм нисбат ба 
хориҷиёни ҳатто пайрави эътиқоди ди-
гар, олмониҳо-меннониҳо мебошад, ки 
дар ҳаёти мардуми Хива осори худро 
гузоштаанд. Баробари шинос шудан 
бо таърихи зуҳури онҳо дар сарзамини 
Хива, таъсири онҳо ба маишат ва тарзи 
ҳаёти хоразмиён, маълум мешавад, ки 
ин қарор комилан мантиқӣ ва одилона 
аст.
Таърихи бунёд гузоштани осорхона 
низ шоёни таваҷҷуҳ аст. Дар ин бора 
Мақсудбек Абдурасулов, ҷонишини ди-
ректор оид ба масъалаҳои сармоягузо-
риҳо, технологияҳои инноватсионӣ ва 
маркетинг чунин нақл мекунад: “Иде-
яи таъсис додани осорхона ҳанӯз соли 
2008 ба миён омад, вақте, ки намоян-
дагони олмониҳо-меннониҳо (наслҳои 
ҳамон олмониҳое, ки аз соли 1883 то 
соли 1997 дар деҳаи Оқ-мачит зинда-
гӣ кардаанд) ба зиёрати Хива омаданд. 
Вале ин идея бештар ба сабабҳои си-
ёсӣ амалӣ нашуд. Бо ин вуҷуд, тағйи-
ротҳое, ки дар ҷомеа ва сиёсати кишвар 
рӯй доданд, барои баргаштан ба идеяи 
мазкур имкон фароҳам оварданд”.
Соли 1881 меннониҳо дар Зирабулоқ, 
ки бо Бухоро ҳаммарз аст, пайдо шу-
данд. Сокинони деҳкадаи Зирабулоқ 
(мусулмонон) ба фирориён-меннониҳо 
меҳмондӯстона сарпаноҳ доданд. Ғайр 
аз ин, ба онҳо пешниҳод шуд, ки барои 
тоату ибодати якшанбегии насрониён 
мақбараи Кук Отаро истифода баранд. 
Ва далели комилан камёби таърихӣ – 
маҳз дар ҳамин ҷо ду ҷуфти меннониҳо 
никоҳ карданд ва 21 нафар аз ҷумлаи 
муҳоҷирон бошанд, дини меннониро 
пазируфтанд. Ин намунаи барҷастаи 
муносибати таҳаммулпазири як дин 
нисбат ба дини дигар аст.
Баҳори соли 1882 бо даъвати хони 
Хива Саид Муҳаммад Раҳимхони II 
онҳо ба Хоразм кӯчиданд. Ба шарофа-
ти тасмиму дастгирии ӯ, соли 1884 дар 
15 километрии Хива қасабаи муҳоҷиро-
ни олмониҳои молочанӣ (олмониҳое, ки 
қаблан дар канори дарёи Молочнаяи 
губернияи Таврический, ҳоло вилояти 
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Запорожи Украина зиндагӣ мекарданд) 
– 40 оила таъсис дода шуд. Баъдтар 
ҳаммазҳабони онҳо аз Қирғизистон, 
ҳавзаи дарёи Волга, Украина ба онҳо 
пайвастанд. Хон фармон дод, ки ба 
хориҷиён қитъаи замин тақрибан ба 
масоҳати 50 гектар дар деҳкадаи Оқ-
масҷид, аз қаламрави мулки бародари 
худ – Отаҷон-тӯра ҷудо карда шавад.
Чаҳор соли аввал, ин ҷамоат аз пардох-
ти ҳар гуна ӯҳдадориҳои ҳатмӣ озод буд. 
Замони баъдтар, як қисми даромадҳои 
худро ба хазинаи Хон ва Отаҷон-тӯра 
медод.
Тадриҷан, ҳайати қасабаи муҳоҷирон 
то 62 хонавода ва ҳудуди он то 60 гек-
тар афзоиш ёфт. “Ҷазираи кӯчаки ол-
мониён” дар шакли қалъаи хурд сохта 
шудааст, ки дарвозаҳояш шабҳангом 
қулф мешуданд. Бо девори гилӣ иҳота 
кардани деҳа, ки ҳадафҳои бехатариро 
дар пай дошт, анъанаи миллии маҳал-
лии ҳамон замон буд.
Баробари ба даст овардани замин, мен-
нониҳо ба машғулияти дӯстдоштаи худ 
- заминдорӣ ва чорводорӣ оғоз карданд. 
Дар замонҳои аввал, кӯмаки асосӣ ба 
хоҷагӣ моҳидорӣ буд (дарёи Ширкӯл на-
здик буд). Заминро истисноан бо омоч 
кишт мекарданд. Тадриҷан, дар шӯра-
хок бо ёрии обёрии сунъӣ парвариш 
кардани сабзавоти барои ин минтақа 
ғайримаъмулиро омӯхтанд — картошка, 
боқилаҷон, помидор, бодиринг, карам ва 
растаниҳои маззадоркунанда (чошнӣ). 
Чорвои хушзот парвариш мекарданд.
Сокинони Хоразм маҳоратҳои судман-
ди “меҳмонон” оид ба кишти навъҳои 
нави растаниҳои полезӣ ва таҷрибаи 
чорвопарвариро омӯхтанд. Дар навба-
ти худ, меннониҳо бо майлу рағбати 
тамом бо онҳо додугирифти тиҷоратӣ 
мекарданд.
Қисми ками муҳоҷирон бо ҳунарҳои 
анъанавӣ – мӯзадӯзӣ, дуредгарӣ, оҳан-
гарӣ, таъмири соддаи лавозимоти ки-
шоварзӣ ва ҳунарҳои дигар машғул бу-
данд. Рӯзҳои зимистон занон вақтро бо 
бофтану дӯхтан кӯтоҳ мекарданд.
Меннониҳо мактаби худро доштанд, ки 
дар он ҷо ба кӯдакон хониш, хатнависӣ, 

ҳисоб ва таълимоти мазҳабии худро ба 
забони олмонӣ омӯзиш медоданд. Му-
ҳаммад Раҳимхони II ба меннониҳо мақо-
ми ҷомеаи ҳифзшавандаро пешниҳод 
кард. Ба онҳо рухсат дода шуд, ки мак-
таби худро мустақилона идора кунанд 
ва омӯзгорони худро таъйин намоянд.
Олмониҳо бо ҳунари сохтани маснуоти 
чӯбӣ маъруф буданд. Ашёҳои мебели 
онҳо – мизҳо, курсиҳо, чорпояҳо, ҷе-
вонҳо, чорчӯбаҳои тирезаҳо , дарҳо ва 
ашёҳои дигари лавозимоти рӯзгор ба 
маишати хоразмиёни сарватманд во-
рид мешуданд.
Вақте, ки Муҳаммад Раҳимхони II ба-
рои иштирок дар маросими дафни 
шоҳ Александри II соли 1881 озими 
Санкт-Петербург шуд, ӯ фарши чӯбии 
гуногунрангу суфтаи паркетро дид. 
Соли 1884 аз меннониҳо хоҳиш намуд, 
ки барои қасри Нуруллобой ҳамин гуна 
фарш созанд.
Меъмории қаср сабкҳои анъанавии 
исломӣ ва ғарбиро бо ҳам пайваста-
аст. Хон аз меннониҳо дархост намуд, 
ки барои қаср дару тирезаҳои чӯбӣ 
созанд. Кори олиҷаноби устоҳо ёрӣ 
расонид, ки онҳо худро коргарони хуб 
нишон диҳанд, фарши паркет бошад 
то ин замон ҳифз шуда, дар баробари 
дару тирезаҳои қасри мазкур, арзиши 
бадеӣ-таърихӣ касб кардааст.
Меннониҳо аз сурудсароӣ ҳаловат ме-
бурданд, вақте, ки барои тоату ибодат 
ҷамъ меомаданд. Онҳо дастаи сароян-
дагони наврас доштанд, ки дар назди 
тамошобинон баромад мекарданд. Ин 
дастаи сарояндагон дар назди Муҳам-
мад Раҳимхони II низ баромад мекард.
Пешвои меннониҳои деҳкадаи Оқ-мас-
ҷид Эмил Рейсен ба забонҳои маҳал-
лӣ, русӣ ва олмонӣ равон ҳарф мезад. 
Муҳаммад Раҳимхони II ӯро ба сифа-
ти тарҷумон ва мушовири масъалаҳои 
иқтисодӣ ба хидмат даъват кардааст. 
Ақидае вуҷуд дорад, ки Рейсен дар ис-
лоҳоти Хива дар соҳаҳое монанди хи-
дматрасонии муосири почта, системаи 
телеграф ва нерӯи барқ иштирок карда-
аст. Бо кӯмаки олмониҳои меннонӣ на-
хустин нерӯгоҳ дар Хива сохта шудааст.
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Рейсен бо соҳибкорони Олмон ва 
Швейтсария тамос дошт. Ӯ  шоҳзодаи 
валиаҳд Исфандиёрро дар сафарҳояш 
ба Тошканд ва Россия ҳамроҳӣ мекард.
Миёни муҳоҷирон одамони дорои их-
тисосҳои гуногун вуҷуд доштанд. Яке 
аз омӯзгорони мактаб Вилгелм Пен-
нер дастгоҳи аксбардорӣ дошт ва  ба 
аксгирӣ машғул буд. Ӯ бо Худойберган 
Девонов дӯстӣ дошта, ба вай ҳунари 
аксбардориро омӯзиш дод, ки баъдтар, 
Худойберган ба нахустин аксбардор ва 
оператори Осиёи Марказӣ табдил ёфт.
Баробари ба сари қудрат расидани ҳо-
кимияти шӯравӣ, меннониҳои оқмачитӣ 
мисли пешин ҷудо зиндагӣ мекарданд 
ва бо аҳолии маҳаллӣ ва бо аҳолии 
рус низ омехта намешуданд. Баъд аз 
қабули Конститутсияи ИҶШС дар соли 
1936, ҷомеаи меннониҳо намехост ба 
қонунҳои алоҳидаи он итоат кунад ва 
мисли пешин, розӣ набуд, ки қисми бар-
зиёди даромадҳои худро аз пешбурди 
хоҷагии колхозӣ ба фоидаи давлат 
диҳад. Дар натиҷа, дар яке аз шабҳои 
зимистонии соли 1937 аъзои ин ҷомеа 
ба ҷои дигар муҳоҷир карда шуданд.
Сокинони деҳа замони тӯлонӣ маълу-
мот надоштанд, ки ҳамсоягони онҳо 
ғайричашмдошт куҷо “гум шуданд”. 
Тавре ки баъдан маълум гардид, қисми 
асосии ҷомеаи меннониҳо ба водии 
Вахш (Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва баъзе 

Ба ақидаи коршиносони маҳаллӣ, теъ-
доди шаҳрвандони  мусулмон беш аз 
97 дарсадро ташкил медиҳад, вале 
адади шахсоне, ки маросимҳои мазҳа-
биро риоя мекунанд, ба таври назаррас 
фарқ дорад. Дар ҳама ҷо афзоиши пой-
дори пайравии фаъол аз ислом, махсу-
сан дар байни аҳолии шаҳр ва шахсони 
синни то 20-сола мушоҳида мешавад. 
Аксарияти шаҳрвандони мусулмон аз 
мактаби ҳанафии мазҳаби суннии ис-
лом пайравӣ мекунанд. Тақрибан 4 
дарсади мусулмонон исмоилиҳо мебо-
шанд, ки аксари онҳо дар Вилояти Мух-

тори Кӯҳистони Бадахшони дурдаст, 
дар баъзе ноҳияҳои вилояти Хатлон ва 
дар пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе 
умр ба сар мебаранд.
Дар кишвар тақрибан 2 980 масҷиди 
сабтшуда барои намози ҳаррӯза ва 259 
барои намози ҷумъа вуҷуд доранд. Ин-
чунин, 2 маркази исмоилиҳо барои то-
ату ибодат (ҷамоатхона) дар шаҳрҳои 
Душанбе ва Хоруғ мавҷуданд.
Дар Кумитаи дин 66 созмони мазҳабии 
ғайридинӣ сабти ном шудаанд. Ҳуку-
мат ду гурӯҳи маҳаллии амалкунандаи 

оилаҳо ба Қирғизистон ва Қазоқистон 
кӯчонида шуданд.
Пайдоиши олмониҳо дар Хива, аз як 
тараф, бо сиёсати империяи Россия 
алоқаманд аст ва аз тарафи дигар – 
онро ҳамчун гувоҳии ақидаҳои прогрес-
сивии хони Хива Муҳаммад Раҳимхо-
ни II ба масъалаҳои рушди иқтисод ва 
таъсири мусбат ба равандҳои соҳаҳои 
гуногуни ҷомеа ва давлат метавон бар-
расӣ кард.
Чунин ҷомеаи меҳнатдӯсту мустақил 
дар тӯли давраи панҷоҳсолаи ҳузури 
худ дар Хоразм тавонист, ки номи худро 
дар таърихи он сабт кунад ва дар чунин 
шароитҳои душвор арзишҳои маънавии 
худро ба таври сазовор ҳифз намояд.
Бо муносибати таҳаммулпазиронаи 
худ нисбат ба аҳолии бумӣ, онҳо муно-
сибати хайрхоҳонаву соҳибэҳтиромро 
нисбат ба худ пайдо карданд, ки хораз-
миён имрӯз ҳам баланд арзёбӣ мена-
моянд. Хоразмиён то ҳоло  аз менно-
ниҳо хуб ёд мекунанд ва ба номи хайру 
хотираи неке,  ки меннониҳои деҳкадаи 
“Оқ-мачит” баъд аз худ мондаанд, эҳти-
ром мегузоранд.  Сокинони маҳаллӣ 
мехоҳанд, ки атрофи қабристони мен-
нониҳоро (худи қабристон ҳифз нашу-
дааст, танҳо ҷояш боқӣ мондааст) бо 
девор иҳота кунанд, дар он ҷо ҳайкал 
гузоранд ва осорхона бунёд намоянд”.

1.2.4 ТАЪРИХ, ТАҶРИБА ВА АМАЛИ РОБИТАҲОИ МУШТАРАКИ БАЙНИ 
         ДИНҲОИ ГУНОГУН ДАР ТОҶИКИСТОН
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насронӣ – “Ҳаёти фаровон” ва Шоҳидо-
ни Яҳуворо мутаносибан моҳи декабри 
соли 2008 ва моҳи январи соли 2009 
мамнӯъ кардааст. 
Дар кишвар тақрибан 15 000 насронӣ, 
асосан русҳо ва дигар муҳоҷирони дав-
раи шӯравӣ зиндагӣ мекунанд. Калон-
тарин гурӯҳи насрониён калисои право-
славии русӣ мебошад; дигар гурӯҳҳое, 
ки сабти ном шудаанд, баптистҳо, 
католикҳои румӣ, адвентистҳои рӯзи 
ҳафтум, лютеранҳо ва протестантҳои 
куриёиро дар бар мегиранд. Дигар 
ақаллиятҳои мазҳабӣ баҳоиҳо, зар-
душтиҳо ва яҳудиҳоро дар бар меги-
рад. Ҳар яке аз ин ҷомеаҳои мазҳабӣ 
хеле хурд аст ва тақрибан ҳамаи аъзои 
онҳо дар Душанбе ё дигар шаҳрҳои ка-
лон умр ба сар мебаранд. Баъзе ҷоме-
аҳои мазҳабӣ мамнӯъ шудаанд ё сабти 
номи онҳо рад шудааст. Тақрибан 0,01 
дарсади аҳолӣ атеист аст ё ба ягон 
дину мазҳаб тааллуқ надорад.
Давлат фаъолияти гурӯҳҳоеро мамнӯъ 
менамояд, ки онҳоро “экстремистӣ” ё 
“ба ҳамоҳангии иҷтимоӣ таҳдидкунан-
да” меҳисобад ва чунин сиёсат, махсу-
сан, ба созмонҳои исломӣ дахл дорад. 
Давлат таҳсилоти мазҳабиро қатъи-
ян назорат мекунад. Дар оғози соли 
2008 Донишгоҳи ғайридавлатии ис-
ломӣ таҳти назорати Вазорати маориф 
қарор дода шуд. Ҳамчун пайомади ин 

тағйирот, ректор ва тамоми барномаи 
таълим дар “Донишкадаи исломӣ”, ки 
ҳоло чунин ном дорад, бояд тасдиқно-
маи Вазорати маорифро ба даст оранд. 
Дар даҳ соли охир 19 мадраса баста 
шуданд, ки дар шаҳрҳои бузург ва мар-
казҳои ноҳияҳои алоҳида амал мекар-
данд. Моҳи майи соли 2009 мадрасаи 
хусусӣ дар Душанбе маросими иф-
титоҳи худро баргузор намуд. Он дар 
Вазорати адлия сабти ном шуд, вале 
дархостнома барои гирифтани литсен-
зия ба таъхир афтод. Мутобиқи Қонун 
таҳсилоти динӣ дар хона берун аз оила 
мамнуъ аст. Инчунин, барои кӯдакони 
синни мактабӣ (то 18-сола) намозхонӣ 
дар масҷидҳои маҳаллӣ манъ аст. 
Дар оғози соли 2009 Ҳукумат эълон 
намуд, ки шумораи шаҳрвандоне, ки 
ба онҳо анҷом додани маросими ҳаҷ 
иҷозат дода хоҳад шуд, аз 5,200 нафар 
то 4,800 коҳиш меёбад. Фатвои Шӯрои 
уламо аз соли 2004  дар бораи мамнуъ 
будани намозгузории занон дар масҷи-
дҳо эътибори худро идома медиҳад. 
Дар охири моҳи июни соли 2008 ҳуку-
мат бинои канисаи ягонаи яҳудиёнро 
бо мақсади озод кардани макон барои 
бунёди қасри нави президент тахриб 
карданд. Моҳи майи соли 2009 дар 
маркази шаҳри Душанбе хонаеро ба-
рои ҷомеаи яҳудиён ҷудо намуданд,  ки 
ҳамчун каниса истифода баранд.

• Таваҷҷуҳ зоҳир намудан ба таъми-
ни муносибатҳои муштараки муъта-
дили байни динҳо  ва бинобар ин, 
байни гурӯҳҳои этникӣ, ки аҳами-
яти бузурги иҷтимоӣ доранд. Дар 
ин маврид, барои рӯзноманигорон 
муҳим аст, ки ба таъмин намудани 
баробарии расмӣ ва махсусан, воқе-
ии байни созмонҳои мазҳабӣ ва ба-
робарии онҳо дар назди қонун  та-
ваҷҷуҳ зоҳир намоянд; 

• Омода кардани мақолаҳо дар воси-
таҳои ахбори омма ва барномаҳои 
радиоиву телевизионӣ дар бораи 
ин, ки ягон дин набояд бар дигар 
динҳо афзалият дошта бошад. Дав-
лат бояд дар  масъалаҳои озодии 
виҷдон бетараф бошад;

• Нақл кардан дар бораи анъанаҳои 
гуногуни одамоне, ки ба динҳои  мух-
талиф эътиқод доранд то одамон 
дарк намоянд, ки шахсони дигаре, ки 

§1.2.5. ТАВСИЯҲО: ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ОЗОДИИ ЭЪТИҚОД ВА  
            БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲОРО  ДАР РАСОНАҲО ЧӢ ГУНА МЕТАВОН 
            БЕҲТАР КАРД.
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ба тарзи зиндагӣ ва анъанаҳои онҳо 
монанд нестанд, аз куҷо меоянд;

• Бо қонун шинос кардани одамон ва 
нишон додани мушкилиҳои татбиқи 
он;

• Дар нашрияҳои худ воситаҳои ах-
бори омма бояд чунин масъалаҳои 
муҳимро инъикос намоянд;  

• Ӯҳдадории давлат на танҳо эълон 
кардани баробарӣ ва таҳаммул-
пазирии байни динҳост, балки дар 
сиёсати воқеӣ анҷом додани ҳамаи 
корҳои зарурӣ барои дар амал тат-
биқ намудани ин мебошад;

• Барои ҳалли қатъии масъалаи роби-
таҳои байнимазҳабӣ идеяи ягонаи 
умумидавлатии муттаҳидкунандаи 

тамоми халқ муҳим аст, кори рӯзно-
манигорон бошад, таъмин намуда-
ни инъикоси дахлдори чунин таша-
ббусҳо аст;

• Чунин идея бояд болотар аз иде-
яҳои мазҳабӣ, арзишҳои як миллат 
ё гурӯҳи иҷтимоӣ бошад; 

• Ташаккул ва тарбия додани худо-
гоҳии миллӣ зарур аст, ки дар чор-
чӯбаи он намояндагони миллатҳову 
мазҳабҳои гуногун худро бароҳат ва 
яксон шаҳрвандони як кишвару як 
ҷомеа эҳсос кунанд;

• Ба таваҷҷуҳи ҷомеа расондани чу-
нин фаҳмиш, ки ҳар як одам бояд 
ақидаи шахсии худро дошта бошад 
ва он аз ҷониби воситаҳои ахбори 
омма ба ӯ таҳмил нашуда бошад.
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ҚИСМИ 2. МАСЪАЛАҲОИ ҲУҚУҚИЕ, КИ БА ИНЪИКОСИ ОЗОДИИ 
ЭЪТИҚОД ВА БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲО ДАР ВАО 
ТАЪСИР МЕРАСОНАНД

Дар қисми дуюми дастур масълаҳои 
робита ба қонунгузорӣ дар соҳаи озо-
дии эътиқод ва бисёрнавъии динҳо ва 
инъикоси ин саволҳо дар ВАО маълу-
мот дода шудааст. Ин бахш барои ҳар 
касе, ки ба ҷанбаҳои ҳуқуқии танзими 
ин мавзӯъ дар сатҳи миллӣ ва байнал-
милалӣ таваҷҷӯҳ дорад, муфид хоҳад 
буд.
Дар ин ҷо, ба ақидаи мо, якчанд ҷан-
баҳои муҳими фикрронӣ мавҷуданд, 
ки хондани ин бахш барои шумо му-
фид хоҳад буд ва ба чунин саволҳо ҷа-
воб пайдо хоҳед кард:
• то чӣ андоза журналистикаи ҳассос 

ба низоъ бо чаҳорчӯбаи ҳуқуқии 
дар кишвар муқарраршуда алоқа-
манд аст;

• то чӣ андоза меъёрҳои ҳуқуқии бай-
налмилалӣ ва қонунгузории амал-
кунандаи миллӣ соҳаи динро тан-
зим мекунанд ва чӣ гуна меъёрҳои 
мавҷуда бо доираи масъулияти 

намояндагони ВАО, ки ин мавзӯъро 
инъикос мекунанд, мувофиқат ме-
кунанд;

• кадом маслиҳатҳои амалии ҳуқуқ-
шиносон ба рӯзноманигороне, ки 
дар бораи озодии эътиқод ва гу-
ногунии динҳо менависанд, барои 
таҳкими маҳорати касбии онҳо аз 
нуқтаи назари қонун мусоидат на-
муда, аз ҳолатҳои муноқишавӣ ва 
хатарҳои ҷавобгарии эҳтимолии 
ҳуқуқӣ огоҳ мекунанд;

• муқаррароти қонуни соҳавии мил-
лӣ дар соҳаи озодии виҷдон ва 
гуногунии дин мафҳумҳои асоси-
ро чӣ тавр тафсир намуда, озодии 
виҷдон ва динро бо забони қонун 
мефаҳмонад, фаъолияти иттиҳо-
дияҳои динӣ чӣ гуна танзим ме-
шаванд ва чӣ гуна қонунгузории 
кишвар ба иҷрои расму оинҳои 
динӣ алокаманд аст ва гайра.

§ 1. САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР СОҲАИ ОЗОДИИ 
       ДИН, КИ АЗ ҶОНИБИ КИШВАР ТАСДИҚ ШУДААНД.

Пас аз мутолиаи сархати аввал, шумо 
дар бораи санадҳои ҳуқуқии байнал-
милалие, ки хусусияти декларативӣ 
ва императивӣ доранд, шинос меша-
вед ва инчунин дар бораи стандартҳои 
байналмилалӣ маълумот хоҳед гирифт. 
Дар сархати дуюм дар бораи сиёсати 
миллӣ дар соҳаи дин ва самтҳои руш-
ди минбаъдаи он маълумот дода шуда, 
санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки на танҳо 
озодии эътиқод ва дин, балки тартиби 
амалӣ намудани ин ҳуқуқро дар алоҳи-
дагӣ ва ё якҷоя танзим мекунанд, бар-
расӣ шудааст.

Барои роҳати шумо, дар ҳар як қисм 
шумо рӯйхати истинодҳо ва истинодҳо 
ба ҳуҷҷатҳоро пайдо мекунед, ки ба 
шумо барои муфассалтар омӯхтани ин 
мавзӯъ кӯмак мекунанд.
Қисми 2 бо дастури муфид барои рӯз-
номанигорон дар бораи он, ки чӣ гуна 
онҳо метавонанд дар бораи озодии 
дин ва гуногунандешӣ, мувофиқи қо-
нун, тибқи қонунҳои байналмилалӣ, бо 
риояи принсипҳои озодии баён, ақида, 
риояи этикаи касбӣ метавонанд ба тав-
ри бехатар ва касбӣ, бо назардошти 

Маводи қисми дуюм дар ду параграф тартиб дода шудааст:

§ 2. ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛӢ ДАР СОҲАИ ОЗОДИИ ВИҶДОН ВА ДИН.
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махдудиятхои мукарраршуда, муҳтаво 
таҳия кунанд, мебошад.
Пас аз хондани қисми дуюм, шумо:
• аз нуқтаи назари ҳуқуқи байналми-

лалӣ ва миллӣ чӣ будани озодии эъ-
тиқод ва динро меомузед;

• бо санадҳои ҳуқуқии байналмил-
лалӣ дар соҳаи озодии эътиқод 
ошно мешавед ва мебинед, ки ка-
доме аз онҳо метавонанд дар до-
хили кишвар вобаста ба вазъи 
ҳуқуқии тасвиб татбиқ карда ме-
шаванд (тибқи Конститутсия, са-
надҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
давлат тасвиб кардааст, нисбат ба 
санадҳои ҳуқуқии миллӣ афзалият 
доранд);

• ба амалияи миллии татбиқи ҳуқуқ 
дар муқоиса бо меъёрҳои кунунии 
байналмилалӣ ва минтақавӣ назар 
менамоед;

• мефаҳмед, ки чӣ тавр шумо мета-
вонед муқаррароти стандартҳои 
мавҷудаи байналмилалӣ ва милли-
ро дар шароити мушаххаси кишвар 
татбиқ кунед.

Агар шумо муаллими журналистика ё 
тренери ВАО бошед, шумо чаҳорчӯ-
би ҳуқуқӣ ва воситаҳои таълими до-
нишҷӯён ва мутахассисони ВАО дар 
соҳаи озодии виҷдон ва дин ва таъми-

ни меъёрҳои ахлоқии касбӣ ва қонунгу-
зорӣ, аз ҷумла меъёрҳои байналмила-
лиро хоҳед гирифт.
Агар шумо журналисти касбӣ ё дигар 
мутахассиси соҳаи ВАО бошед, пас 
дар ин ҷо тамоми интихоби санадҳои 
ҳуқуқии байналмиллалӣ ва миллӣ 
мавҷуданд, ки шумо бояд пеш аз таҳи-
яи муҳтаво дар соҳаи озодии дин ва 
гуногунии динҳо донед ва  онро риоя 
кунед.
Барои онҳое, ки ба саёҳати худ шурӯъ 
мекунанд, дар навбати аввал барои 
эҷоди муҳтаво дар мавзӯъҳои динӣ ва 
журналистикаи ҳассос ба низоъ чиро 
омӯхтан ва донистан лозим аст, муфид 
хоҳад буд.
Пеш аз он ки шумо хонданро оғоз ку-
нед, бидонед, ки маълумоти дар қисми 
дуюм овардашуда хусусияти мухтасар 
дорад ва коршиносони мо кӯшиш кар-
данд, ки бо забони дастрас барои му-
тахассисони ҳамаи сатҳҳо ва соҳаҳо 
онро тасвир диҳанд.
Ба андешаи мо, инчунин муҳим аст, ки 
дониши қонунҳо бо одоби касбии рӯз-
номанигор зич алоқаманд мебошад 
ва ҳар қадар аз қонунҳо ва дигар са-
надҳои меъёрии ҳуқуқ огоҳӣ дошта бо-
шед, меъёрҳои ахлоқӣ ҳамон қадар ду-
русттар риоя мешаванд, ҳунари касбии 
шумо ҳамон қадар баланд мешавад.
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Искандаров Шарифҷон, ҳуқуқшинос
Бахтиёр Юнусов, ҳуқуқшинос

§2.1 ТАҲЛИЛИ ҚОНУНГУЗОРИИ МИЛЛӢ ВА САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ 
        ҲУҚУҚӢ ДОИР БА ТАЪМИНИ ҲУҚУҚ БА ОЗОДИИ ВИҶДОН 
        ВА ДИН ДАР ТОҶИКИСТОН.

Таърихи инсоният аз ибтидо бо эъ-
тиқодоти динӣ ва озодии виҷдон роби-
та дошт, ки ҳаёти инсонро аз лаҳзаи 
таваллуд то марг роҳнамоӣ мекунанд. 
Дар ҷомеа пайдо кардани чунин па-
дидае ба монанди дин душвор аст, ки 
онро мумкин аст бо давомдории ҳастӣ 
ва ҷанбаҳои руҳонию ахлоқӣ муқоиса 
кард. Далелҳое вуҷуд доранд, ки ақи-
даҳои динӣ ҳанӯз дар ҷомеаи ибтидоӣ 
мавҷуд буданд. Дар охири давраи па-
леолит (35-10 ҳазор сол пеш) одамони 
ибтидоӣ расму оинҳои диниро анҷом 
медоданд.
Дин – системаи эътиқодоту  талаботҳое 
мебошад, ки ба одамони дорои эътиқо-
ди муайян дахл дорад. Ин талаботҳо 
ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон дахл 
доранд ва меъёрҳои рафторро дар бар 
мегиранд. Мутобиқи таҳқиқоти муосир 
дар соҳаи илоҳиёт дар ҷаҳон тақрибан 
200 дин вуҷуд доранд. Дар навбати худ, 
ҳар дин аз се унсури асосӣ иборат аст: 
ҷаҳонбинӣ; меъёрҳои ҳаётӣ; эҳсоси 
илоҳӣ (мистикӣ), ки дар ибодат зоҳир 
мешавад. 
Ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва дин яке аз 
ҳуқуқҳои бунёдии инсон мебошад ва 
он дар ҷараёни рушди босуръати таъ-
рихӣ бар хилофи манфиатҳои гуногуни 
гурӯҳе эътироф шудааст, ки ҷангу қур-
бониҳои беназирро паси сар кардааст. 

Ақидаҳои динӣ ва эътиқоди одамон дар 
тӯли таърих ба ташаккулу  рушди мил-
латҳо, давлатҳо, фарҳангу тамадду-
нҳо таъсири амиқ гузоштаанд. Ҳамон 
гуна ки таъриху тамаддуни муосирро 
бидуни ҳуқуқи инсон тасаввур кардан 
номумкин аст, давлатҳои демокративу 
ҳуқуқбунёдро низ бидуни эътироф ва 
кафолати ҳуқуқ ба озодии виҷдон эъти-
роф намудан  ғайриимкон мебошад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин ба бу-
нёди давлати демократӣ ва ба воло-
ияти қонун асосёфта аҳамияти зиёд 
медиҳад, ки ҳуқуқу озодиҳои асосии 
инсон ва шаҳрванд, аз ҷумла ҳуқуқ ба 
озодии виҷдон ва динро таъмин мена-
мояд. Принсипи сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи дин дар Конститутсияи (Сарқо-
нуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
санадҳои қонунгузории кишвар инъи-
кос ёфта, мутобиқ бо принсипҳои ҷоме-
аи шаҳрвандӣ ва ҷудоии иттиҳодияҳои 
динӣ аз давлат амалӣ карда мешавад. 
Дар баробари ин, он таҳаммулпазирии 
диниро байни динҳои гуногун кафолат 
медиҳад. Маълум аст, ки ҳар ҳуқуқ ва 
озодӣ бидуни эътирофи озодии анде-
ша ва эътиқод ҳеҷ чиз нест. Озодии 
эътиқод – моҳияте аст, ки бар асоси он 
шахси озоди фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва си-
ёсӣ ташаккул меёбад. Ҳуқуқ ба озодии 
виҷдон – ҳуқуқи фитрӣ мебошад, ки 
дар Конститутсияи кишвар дарҷ гарди-

Дар охири ин бахш хонанда:
• бо санадҳои ҳуқуқии байналмилалии аз ҷониби Ҷумхурии Тоҷикистон тасдиқ кар-

дашуда дар соҳаи бисёрнавъии дин ва тафсири онҳо шинос мешавад;
• ҷанбаҳои ҳуқуқии таҳияи мақолаву ва ҳисоботҳо доир ба озодии этиқод ва гуногу-

нии динҳоро мефаҳмад;
• бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи озодии эътиқод, таҳаммулгароии 

динӣ ва гуногунии динӣ шинос мешавад;
• тавсияҳое дар мавриди риояти талаботҳои қонунгузорӣ ҳангоми инъикоси мавзуъ-

ҳои озодии эътиқод ва бисёрнавъии динҳо дастрас мекунад;
• тафсири ҳуқуқии мафҳумҳои марбут ба дин ва озодии эътиқодотро меомӯзад.
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дааст ва ҳадафи асосии қонунгузории 
соҳавии миллӣ мебошад.
Ҳангоми танзими муносибатҳои ҷамъ-
иятии вобаста ба озодии виҷдон ва 
иттиҳодияҳои динӣ мумкин аст аз ман-
баъҳои зерини ҳуқуқӣ истифода шавад:
• Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷики-

стон;
• санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, 

ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кар-
дааст;

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи озодии виҷдон ва иттиҳоди-
яҳои динӣ”;

• дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Конститутсияи Тоҷикистон асосҳои со-
хтори конститутсионии давлатро му-
айян намуда, ҳамчун манбаъи асосии 
низоми ҳуқуқии кишвар хидмат меку-
над. Меъёрҳои он асоси ҳуқуқии ҳамаи 
бахшҳо, аз ҷумла дин мебошанд. Та-
моми заминаи ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон оид ба танзими муносибатҳои 
ҷамъиятӣ дар бахши дин бар асоси 
меъёрҳои конститутсионӣ ташаккул 
ёфтаанд. Моддаҳои 1, 5, 8, 10, 14, 17, 
26, 30 ва 100 Конститутсияи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ба таври мустақим ба 
ташаккули сиёсати давлатӣ дар соҳаи 
дин алоқаманданд ва меъёрҳои он му-
стақиман амал мекунанд.
Ҳангоми пешбурди сиёсати давлатӣ 
дар соҳаи дин талаботҳои меъёрҳои 
дахлдори Конститутсия риоя кар-
да мешаванд, аз ҷумла моддаи 1, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун дав-
лати давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ 
муқаррар мекунад; моддаи 5 – инсон, 
ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ эъ-
тироф мекунад; моддаи 26, ки озодии 
виҷдонро ба ҳар кас кафолат медиҳад 
ва асоси ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шахс озодии пайравӣ ба дин ва озодии 
виҷдонро пешниҳод менамояд.

Озодии муайян кардани муносибати 
худ ба дин аз талаботи моддаи 1 Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
меояд, ки Тоҷикистонро ҳамчун дав-
лати дунявӣ эълон кардааст. Мазмуни 
асосии давлати дунявӣ – муносибати 
озодонаи давлат ба дин ва муносиба-
ти озоду таҳаммулпазири динҳо ба си-
ёсати давлатӣ мебошад. Дар давлати 
дунявӣ ҳамаи динҳо мақом ва имко-
ниятҳои баробар доранд ва ҳеҷ дин ё 
ҷаҳонбинии динӣ идеологияи давлатӣ 
ба ҳисоб намеравад. Фаъолияти ягон 
дин ё иттиҳодияи динӣ наметавонад 
берун аз талаботи қонун маҳдуд кар-
да шавад. Ҷавобгарӣ барои вайрон 

кардани қонун барои ҳамаи диндорон 
яксон аст.
Дунявият (секуляризм) маънои онро 
дорад, ки ҳеҷ дин дар давлат мавқе-
ияти пешбар надорад, ҳеҷ идеология 
бартарӣ надорад ва ҳар шахс озод аст, 
ки аз дини худ пайравӣ кунад ё ҳеҷ 
динро пайравӣ накунад. Мо бояд би-
донем, ки дунявият бединӣ (атеизм) 
нест, балки фароҳам овардани шарои-
ти мусоид ва озод барои диндорон аст. 
Дунявият – тарғиби якҷониба ва сахт-
гиронаи як дину анъана ва маҷбуркунӣ 
барои пайравӣ аз як дин намебошад. 
Баръакс, ин фазои мусоид ва озод ба-
рои пешбурди арзишҳои динӣ, қонеъ 

Моддаи 1
Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона 
мебошад.
Шакли идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад.
Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда, барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 
инкишофи озодонаро фароҳам меорад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоҷикистон ҳаммаъноянд.
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сохтани ниёзҳои динии шаҳрвандон ва 
таъмини озодии виҷдон, инчунин ҳуқуқ 
барои муайян кардани худ ҳамчун ате-
ист ё агностик аст. Дунявият бо нигоҳ 
доштани шаҳрвандон дар чорчӯби эъ-

тиқоди динии онҳо маҳдуд намешавад, 
балки ҳамчунин ба онҳо имконият ме-
диҳад, ки дини худро озодона интихоб 
ва инкор кунанду  эътиқод ва виҷдони 
худро озодона интихоб намоянд. 

Моддаи 5-и Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд нигаронида шуда, 
онҳоро ҳамчун арзиши олӣ эътироф 
менамояд. Аз ин бармеояд, ки ҳуқуқ ва 
озодиҳои динии шаҳрвандон дар баро-
бари дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон до-
рои арзиши олӣ мебошанд. Ҳуқуқҳои 
фитрӣ моҳиятан инфиродӣ мебошанд 
ва ба инсон тааллуқ доранд. Чунин ит-
тиҳодияи одамони озоду мустақил ҷо-
меаи шаҳрвандиро ташкил медиҳад. 
Мутобиқи ин моддаи Конститутсия ин-
сон арзиши олӣ эътироф гардида, дар 
натиҷа дар ҷомеа афзалияти ӯ назди 

давлат ва мақомоти олии он эътироф 
карда мешавад. Инсон – ҳадафи ку-
нунӣ ва ниҳоии давлат аст.
Маҳз истиқлолияти давлатӣ ба мо 
имкон дод, ки арзишҳои миллию ди-
нии худро эҳё кунем, ҳуқуқу озодиҳои 
инфиродии инсон, аз ҷумла ҳуқуқ ба 
озодии виҷдонро эътироф ва кафолат 
диҳем. Конститутсия ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсонро арзиши олӣ эътироф намуда, 
инсон ва манфиатҳои иқтисодӣ, иҷти-
моӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ӯро 
дар маркази сиёсати давлати ҳуқуқбу-
нёд ва демократии Тоҷикистон қарор 
медиҳад.

Моддаи 5.
Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд.
Ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон дахлнопазиранд.
Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

Моддаи 8.
Дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ 
инкишоф меёбад.

Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба 
ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад.

Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис 
меёбанд ва амал мекунанд.

Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда намета-
вонанд.

Таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки нажодпарастӣ, 
миллатгароӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо 
зӯрӣ сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват 
менамоянд, манъ аст.

Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусия-
ти миллӣ ва динидошта, инчунин маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва 
созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст.

Моддаи 8-и Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи идеологияи дав-
латӣ ва универсалӣ эътироф намуда-
ни ҳар гуна идеологияи диниро талаб 

намекунад ва ин маънои онро дорад, 
ки ҳеҷ санади ҳуқуқӣ набояд ба таври 
мустақим ё ғайримустақим ягон идео-
логияро ба ҷомеа таҳмил намояд. Ин 
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меъёр ба таҳкими баробарҳуқуқии иде-
ологияҳо дар ҷомеа мусоидат мекунад. 
Ҳеҷ идеология наметавонад аз идеоло-
гияи дигар бартарӣ дошта бошад. Ҳар 
шахс ҳуқуқ дорад, ки ин ё он идеологи-
яро дастгирӣ намуда, барои татбиқ ва 
пешбурди он дар доираи қонунгузории 
амалкунанда чораҳо андешад. Аммо 
онро ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ҳамчун роҳи 
ягона ва пирӯзшавӣ барои ҳамаи иде-
яҳо ба одамон таҳмил кард. Одамон 
бояд ҳамеша имконияти худашон инти-
хоб намуданро дошта бошанд. 
Принсипи аз давлат ҷудо кардани ит-
тиҳодияҳои динӣ яке аз талаботҳои 
давлати дунявӣ мебошад, ки дар мод-
даи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон давлати дунявӣ эълон шудааст. 
Ҷудо намудани иттиҳодияи динӣ аз 
давлат маънои аз давлат ҷудо карда-
ни динро надорад. Зеро дин ва давлат 
дар бахшҳои мухталиф ҳамкорӣ меку-
нанд, вале нуқтаи ҷудоии онҳо дар тақ-
сими вазифаҳо ва уҳдадориҳои ин ду 
ниҳод фаҳмида мешавад, ки дар баъзе 
бахшҳо озодии комил ва дахлнопази-
рии якдигарро талаб мекунанд. Ба тав-
ри мисол, иттиҳодияҳои динӣ ходимон 
ва коргарони худро мутобиқи муқар-
рароти динии худ интихоб, таъйин ва 
иваз мекунанд. 
Аз ин рӯ, давлат: 
• ба муайян кардани муносибати 

шахс ва шаҳрванд ба дин ва мансу-
бияти динӣ дахолат намекунад, ин 
ҳуқуқ ва озодии фитрии ҳар шахс 
мебошад, ки давлат ба он эҳтиром 
мегузорад ва дахолат карданро за-
рур намешуморад;

• ба иттиҳодияҳои динӣ иҷрои вази-
фаҳои мақомоти ҳокимияти дав-
латӣ, дигар мақомоти давлатӣ, 
муассисаҳои давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳотро 
вогузор намекунад;

• ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, 
ба истиснои ҳолатҳои пешбинина-
мудаи қонун, дахолат намекунад 
ва дар навбати худ, иттиҳодияҳои 
динӣ дар доираи низоми дохилии 

ибодати худ ва бидуни зӯроварӣ 
фаъолият мекунанд, ки хилофи қо-
нунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
намебошад;

• хусусияти дунявӣ доштани таҳсилро 
дар муассисаҳои таълимии давлатӣ 
таъмин менамояд;

• барои таҳаммулпазирӣ, ҳамдигар-
фаҳмӣ ва эҳтироми байни динҳо 
шароит фароҳам меорад, ба низоъи 
байни иттиҳодияҳои динӣ, атеистҳо, 
динҳо ва мазҳабҳо роҳ намедиҳад, 
ба зуҳури  таассуб (фанатизм) ва 
ифротгароӣ (экстремизм) дар фаъ-
олияти иттиҳодияҳои динӣ, яъне ба 
табъизи ҳар гуна фаъолияти динӣ 
роҳ намедиҳад, ки ба хурофот асос 
ёфтааст ва шаъну шарафи инсонро 
аз нуқтаи назари дин мавриди табъ-
из қарор медиҳад. 

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки аз дав-
лат ҷудо намудани иттиҳодияҳои динӣ 
маънои онро надорад, ки давлат ба 
фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ коми-
лан бетаваҷҷуҳ аст. Давлат танзими 
ҳуқуқии амалисозии ҳуқуқҳои шаҳрван-
дон ба озодии виҷдон ва фаъолияти 
иттиҳодияҳои динӣ, инчунин татбиқи 
устувори онҳоро таъмин менамояд.
Дар робита ба ин, дар моддаи 8-и Кон-
ститутсияи Тоҷикистон омадааст, ки 
“ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои 
гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инки-
шоф меёбад; мафкураи ҳеҷ як ҳизб, 
иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат 
ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси маф-
кураи давлатӣ эътироф шавад; иттиҳо-
дияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба 
корҳои давлатӣ мудохила карда наме-
тавонанд”. Ин хусусияти давлат бо де-
мократӣ будани он алоқаманд аст ва 
маънои онро дорад, ки он ба манфиати 
ҳамаи одамон амал мекунад. Бо вуҷу-
ди ин, эълон кардани иттиҳодияҳои 
динӣ ҷудо аз давлат маънои рад карда-
ни ҳамкорӣ бо онҳоро надорад. Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва 
озодии виҷдони инсон ва шаҳрвандро 
кафолат медиҳад, ки ин бо хусусияти 
дунявии давлат робита дорад.
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Ғайр аз ин, Конститутсия таъсис ва 
фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 
ва ҳизбҳои сиёсиеро манъ мекунад, 
ки онҳо нажодпарастӣ, миллатгароӣ, 
хусумат, адовати иҷтимоӣ ва мазҳаби-
ро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ 
сарнагун кардани сохтори конститут-
сионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ 

даъват менамоянд. Илова бар ин, дар 
Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиёсии 
дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусу-
сияти миллӣ ва динидошта, инчунин 
маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷони-
би давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шах-
сони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ 
манъ аст.

Хамаи шаҳрвандон, сарфи назар аз 
эътиқоди динии онҳо, ҳуқуқи баробар 
доранд ва Конститутсия ба онҳо ҳуқуқу 
озодиҳои баробарро кафолат ме-
диҳад. Дар моддаи 17-и Конститутсия 
принсипи баробарӣ дар назди қонун ва 
суд, сарфи назар аз дин ва мансубият 
муқаррар шудааст. Давлат ба ҳар кас, 
қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, 

забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, 
вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк 
ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. 
Бояд зикр намуд, ки принсипи баро-
барӣ дар муҳимтарин санадҳои бай-
налмилалии ҳуқуқи башар дарҷ шуда-
аст ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аксарияти 
онҳоро расман эътироф кардааст.

Нуктаи муҳим ва марказии озодии виҷ-
дон ва дин эътирофи ҳуқуқи одамон ба 
ин арзишҳо мебошад ва тартиби инти-
хоб ва ҳимоя кори шахсии ҳар кас аст. 
Аз ин рӯ, дар моддаи 26-и Конститутсия 
омадааст, ки ҳар кас ҳуқуқ дорад муно-
сибати худро нисбат ба дин мустақило-
на муайян намояд, ба таври алоҳида 
ва ё якҷо бо дигарон динеро пайравӣ 
кунад ва ё  накунад, дар маросим ва 
расму оинҳои динӣ  ширкат варзад.
Озодии виҷдон мумкин аст дар шаклу 
намудҳои зерин ифода карда шавад:
А) Ҳуқуқ ба озодии виҷдон. Мутоби-

қи ин ҳуқуқ ҳар кас новобаста аз 
шаҳрвандӣ, дин ва нажод метаво-
над муносибати худро ба дин ва ди-
гар эътиқодоти ғайридинӣ мустақи-
лона муайян кунад. Мустақилона 
муайян кардани муносибати худ 

ба дин ё дигар ақидаҳои ғайридинӣ 
дар шакли пайравӣ аз дини худ ё 
рад кардани ягон дин сурат меги-
рад. Дар ин ҷо нуктаи муҳим ин аст, 
ки ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва озодии 
пайравӣ ба дин бо ҳам алоқаманд 
мебошанд. Ба таври мисол, ҳуқуқи 
яксон барои якҷоя пайравӣ кардан 
ё пайравӣ накардан ба ягон дин. 
Маълум аст, ки риояи ҳуқуқи инсон 
боиси таъсиси иттиҳодияҳои динӣ 
мешавад. Нотавонӣ барои иҷрои он 
ҳамчун ҳуқуқи шахс барои пайва-
стан ба гурӯҳҳо ва ассотсиатсияҳое 
фаҳмида мешавад, ки мавҷудияти 
динро инкор мекунанд.

Б)  Ҳуқуқ ба озодии пайравӣ ба дин. Ин 
ҳамон ҳуқуқ ба озодии дин аст, ки ба 
шахс озодии ирода ва истиқлоли-
ятро дар паҳн кардани эътиқодоти 

Моддаи 17.
Ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, 
нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк 
ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад.

Мардон ва занон баробарҳуқуқанд.

Моддаи 26.
Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустақилона муайян намояд, 
алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё  нанамояд, дар маросим 
ва расму оинҳои динӣ иштирок  кунад.
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Мутобиқи қисми 3 моддаи 10-и Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “са-
надҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, 
қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳу-
риро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои 
ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқии байнал-
милалии эътирофшуда мутобиқат 
накунанд, меъёрҳои санадҳои бай-
налмилалӣ амал мекунанд”. Бо дар-
назардошти ин талаботи конститутси-
онӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» санадҳои ҳуқуқии байналмила-
лиеро эътироф мекунад, ки Тоҷикистон 
онҳоро ҳамчун манбаъи танзими муно-
сибатҳо дар бахши дин эътироф карда-
аст.
Эъломияи ҷаҳонии ҳуқуқи башар 
ва Паймони байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки дар 
онҳо одамон, ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо 
ҳамчун арзишҳои олӣ эътироф шуда-
анд, асос ва манбаъи бунёди низомҳои 

ҳуқуқии миллии давлатҳои алоҳида ме-
бошанд.
Санади асосии ҳуқуқие, ки фаъолия-
ти иттиҳодияҳои диниро дар кишвар 
мустақиман танзим мекунад, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озо-
дии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» 
мебошад, ки бо дарназардошти воқе-
иятҳои ҷомеа қабул шудааст. Қонуни 
мазкур, ки санаи 26 марти соли 2009 
таҳти №489 қабул шудааст, аз 8 боб ва 
36 модда иборат мебошад ва тамоми 
ҷанбаҳои озодии виҷдон, аз муайян 
кардани муносибат ба дин то таъсиси 
иттиҳодияҳои диниро танзим мекунад. 
Мутобиқи қонуни мазкур озодии интихо-
би дин, инчунин риояи дастурҳои динӣ 
кафолат дода мешавад ва иттиҳоди-
яҳои динӣ дар доираи низоми дохилии 
парастишӣ ва ғайрипарастишии худ, ки 
ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мухолиф намебошанд, фаъолият ме-
намояд.

Моддаи 10.
Конститутсияи Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман 
амал мекунанд. Қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие, ки хилофи Конститутсияанд, эъ-
тибори ҳуқуқӣ надоранд. 
Давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо 
вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд.
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми 
таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. Агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои са-
надҳои байналмилалӣ амал мекунанд.
Қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф кардааст, пас аз 
интишори расмӣ амал мекунанд.

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки  Қонуни мазкур танзим менамояд
Қонун муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба ҳуқуқи инсон ба озодии виҷдон ва озодии пай-
равӣ ба дин, муносибатҳои байни давлат ва иттиҳодияҳои динӣ, инчунин вазъи ҳуқуқии 
иттиҳодияҳои диниро танзим менамояд. 

динӣ медиҳад. Ин ҳуқуқ нисбат ба 
озодии виҷдон маҳдудтар аст ва 
дар соҳаи эътиқодоти динӣ шахс 
ҳуқуқ дорад, ки ба таври инфи-
родӣ ё гурӯҳӣ яке аз динҳои вуҷуд-
доштаро интихоб кунад ва расму 
оинҳои онро ба таври инфиродӣ ё 

дастаҷамъӣ иҷро намояд. Ҳар як 
шахс ҳуқуқ дорад шакли муносиба-
ти худро ба дин муайян кунад. Пай-
равии дастаҷамъӣ ба дин маънои 
ҳамроҳ шудан ба ассотсиатсияҳо-
еро дорад, ки дар чорчӯби динҳои 
гуногун ташкил карда шудаанд.
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Дар робита ба ин, моддаи якуми Қо-
нуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» ба муайян намудани доираи 
муносибатҳои танзимшаванда тавас-
сути Қонуни мазкур бахшида шудааст. 
Ин доираҳои муносибатҳо дар ин мод-
да мушаххас карда шудаанд, ки аз се 
масъалаи асосии ҳаёти динии кишвар 
иборат аст. 
Масъалаҳои мазкур мавридҳои зерин-
ро дар бар мегиранд:
А) танзими муносибатҳои вобаста ба 

яке аз арзишҳои олии умумиба-
шарӣ – ҳуқуқи инсон ба озодии виҷ-
дон, аз ҷумла озодии пайравӣ ба 
дин, роҳу воситаҳои амалисозии 
он. Дар маҷмуъ, ҳуқуқ ба озодии 
виҷдон – ҳуқуқи ҳар як инсон барои 
ихтиёрӣ ва мустақилона муайян на-
мудани муносибати худ ба дин, ба 
танҳоӣ ва ё ҳамроҳи дигарон пай-
равӣ кардан ва ё накардан ба ягон 
дин, ба таври озод интихоб кардан 
ва тағйир додани эътиқоди динӣ, 
инчунин баён намудан ва паҳн кар-
дани ҳама гуна эътиқоди марбут ба 
дин ва ҷаҳонбинии  атеистӣ мебо-
шад;

Б) танзими муносибатҳои байни дав-
лат ва иттиҳодияҳои динӣ. Ба ин 
гурӯҳи муносибатҳо масъалаҳои 
зерин дохил мешаванд: эҷоди ша-
роити мусоид барои озодии виҷдон, 
эълони плюрализми динӣ, таъмини 
ҷудоии иттиҳодияҳои динӣ аз дав-
лат, муайян намудани мақоми ва-
колатдори давлатӣ оид ба корҳои 
дин, низоми таҳсилоти давлатӣ ва 
омӯзиши динӣ, экспертизаи давла-
тии диншиносӣ, фаъолияти хайри-
явӣ ва фарҳангию маърифатии ит-
тиҳодияҳои динӣ, назорат аз болои 
фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, 
боздоштан, барҳам додан ва манъ 
кардани фаъолияти онҳо, инчунин, 
ҷавобгарӣ барои вайрон кардани 
талаботҳои Қонуни мазкур;

В) танзими вазъи ҳуқуқии иттиҳоди-
яҳои динӣ, ки масъалаҳои зерин-
ро дар бар мегирад: таъсис ва 
бақайдгирии иттиҳодияҳои динӣ, 
рад кардани бақайдгирии онҳо, ша-
клҳои иттиҳодияҳои динӣ ва ҳуқуқу 
уҳдадориҳои онҳо, муносибатҳои 
байналмилалии созмонҳои динӣ, 
моликияти иттиҳодияҳои динӣ, 
фаъолияти истеҳсолию хоҷагии 
созмонҳои динӣ, ихтиёрдории молу 
мулки иттиҳодияҳои диние, ки фаъ-
олияти худро қатъ кардаанд, фаъо-
лияти меҳнатӣ ва ҳуқуқҳои меҳна-
тии шаҳрвандон дар иттиҳодияҳои 
динӣ.

Қонунгузорӣ панҷ озодии ҳар шахсро 
дар масъалаҳои дин ва озодии виҷдон 
муайян менамояд: озодии плюрализ-
ми динӣ, яъне озодии озодона муайян 
кардани муносибати худ ба ҳар дин; 
озодии пайравӣ ба дин, яъне ҳуқуқи 
пайравӣ ба ҳар гуна дин, сарфи назар 
аз хусусият ва муҳтавои он, интихоби 
ҷаҳонбинии динӣ бо ихтиёри худ ва бо 
эътимоди шахсӣ; озодии виҷдон, яъне 
озодии пайравӣ кардан ё накардан ба 
ягон дин ё эътиқод ва доштани назари 
мустақил ба олам ва одамон; озодии 
иштирок дар қонеъ сохтани эътиқодо-
ти динӣ ба таври инфиродӣ ё гурӯҳӣ; 
озодии иштирок дар маросимҳо ва 
оинҳои динӣ.
Ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи қонунҳо 
ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқо-
нунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил 
мешаванд, ки ин ё он ҷанбаи муноси-
батҳои ҷамъиятии вобаста ба озодии 
виҷдон ва иттиҳодияҳои динии пайдо-
шавандаро танзим мекунанд. Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи танзими муносибатҳои амволии 
иттиҳодияҳои динӣ, Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон оид ба татбиқи ҷавобгарии 
маъмурӣ ҳангоми вайрон кардани та-
лаботҳои Қонуни мазкур ва дигар қо-
нунҳои танзимкунандаи муносибатҳои 
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ҷамъиятӣ. Ҳамчунин, санадҳои зерқо-
нунӣ, ки мутобиқи талаботҳои қонун-
гузории кишвар қабул карда шудаанд, 
ҳамчун манбаъи танзими муноси-
батҳои вобаста ба озодии виҷдон ва 
иттиҳодияҳои динӣ хидмат мекунанд, 
ба монанди қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон. 
Ба таври мисол, гурӯҳи санадҳои 
ҳуқуқие, ки ба таври мустақим ё ғай-
римустақим ин ё он ҷанбаи муноси-
батҳои ҷамъиятии вобаста ба озодии 
виҷдон ва иттиҳодияҳои диниро тан-
зим мекунанд, инҳоянд: 
• Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон;
• Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъму-

рии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
• Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон;
• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросим  дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон”;

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд”; 

• Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи муқовимат ба экстремизм”;

• Консепсияи сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
дин, ки бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели 
соли 2018, таҳти №1042 тасдиқ шу-
дааст;

• Стратегияи муқовимат ба экстре-
мизм ва терроризм дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2025, ки бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни 
соли 2021, таҳти №187 тасдиқ шу-
дааст;

• Тартиби гузаронидани экспертизаи 
давлатии диншиносӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
2 июли соли 2009, таҳти №389 тас-
диқ шудааст;

• Тартиби гирифтани таълими динии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар хориҷи кишвар, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30 декабри соли 2011, таҳти №662 
тасдиқ шудааст;

Дар байни ин санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ Консепсияи сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин 
мавқеи муҳимро ишғол намуда, дар 
таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, инчунин ташаккули сиёсати 
давлатӣ дар соҳаи дин нақши муҳим 
дорад. Консепсияи сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон аз 4 апрели соли 2018, таҳти 
№1042 “Дар бораи Консепсияи сиёса-
ти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соҳаи дин” тасдиқ карда шудааст ва 
дар ҳоли ҳозир мавриди амал қарор 
дорад. 
Ҳадафи асосии Консепсияи мазкур 
– муқаррар намудани дурнамои да-
розмуддат барои ҳифзи ҳуқуқ ва озо-
диҳои динии инсон ва шаҳрванд, руш-
ди асосҳои давлати дунявӣ, рушди 
таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром ба ҳамаи 
динҳо, таъмини амният ва ҳамдигар-
фаҳмӣ дар фазои динӣ мебошад.
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Иноят Иноятов, 
ҳуқушинос, аъзои Коллегияи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,

коршиноси соҳаи ВАО.

§ 2.2 ТАФСИРИ САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ  ДАР СОҲАИ 
         ДИН, КИ АЗ ҶОНИБИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ТАСВИБ 
         РАСИДААНД.

Иқтибос аз Эъломияи  умумии  ҳуқуқи башар

Моддаи 18.
Ҳар инсон ба озодии фикр, виҷдон ва дин ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ тағйири озодонаи дин 
ё эътиқоди худ, пайравии озодонаи дин ё эътиқоди худ, чӣ бо тариқи инфиродӣ ва чӣ 
якҷоя бо дигарон, таълимоти хусусӣ ё давлатӣ гирифтан, ибодат намудан ва иҷро кар-
дани расму оинҳои динӣ ва маросимиро дар бар мегирад.

7 Ниг.Эъломияи умумии ҳуқуқи башар.10.12.1948 сол. Пешгуфтор.

Масъалаҳои таъмини ҳуқуқ ба озодии 
виҷдон ва дин ҳамеша дар маркази 
диққати ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомо-
ти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қа-
рор дорад. Масъалаҳои риоя ва таъ-
мин намудани ҳуқуқ ба озодии виҷдон 
ва дин бо равандҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва 
иҷтимоӣ, ки дар ҷамъият ба вуҷуд ме-
оянд, робитаи зич доранд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз 9 сентя-
бри соли 1991 касб намудани истиқло-
лият  узви комилҳуқуқи ҷомеаи бай-
налмилалӣ гардида, давоми сӣ соли 
истиқлолияти давлатӣ якчанд  са-
надҳои муҳими байналмилалиро дар 
соҳаи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла вобаста 
ба озодии виҷдон ва динро эътироф 
намуда, ба тасвиб расонидааст. 
Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, Пай-
мони байналмилалӣ оид ба  ҳуқуқҳои 
шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, Паймони  бай-
налмилалӣ оид  ба  ҳуқуқҳои  иқтисо-
дӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Конвенсия 
оид ба ҳуқуқи кӯдак нақши муҳимро 
иҷро менамоянд. Дар санадҳои ном-
бурда ҳуқуқи ҳар инсон ба озодии 
фикр, виҷдон ва дин пешбинӣ гарди-

да,  кафолат дода шудаанд. Инчунин, 
муқаррароти ҳуқуқӣ дар бораи озодии 
виҷдон ва дин дар Оинномаи Созмо-
ни Милали Муттаҳид ва дар ҳуҷҷатҳои 
ҷаласаҳои хотимавии Созмони амният 
ва ҳамкорӣ дар Аврупо низ пешбинӣ 
ва кафолат дода шудаанд.
Эъломияи  умумии  ҳуқуқи башар – са-
нади асосии байналмилалии ҳуқуқӣ  
буда, 10 декабри  соли  1948  аз ҷони-
би Маҷмаъи Умумии Созмони Милали 
Муттаҳид қабул гардидааст. Эъломияи 
ҳуқуқи инсон, ки пас аз се соли хотима 
ёфтани Ҷанги дуюми ҷаҳон дар назар-
дошти он ки эътирофи шаъну шараф 
ба ҳамаи инсонҳо хос буда, ҳуқуқҳои 
баробар ва дахлнопазири онҳо асоси 
озодӣ, адолат ва сулҳи умум аст, қабул 
гардидааст. Дар Эъломия номгӯи  ҳуқуқ 
ва озодиҳои асосии инсон пешбинӣ 
гардида, зикр гардидааст, ки ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон хислати умумибашарӣ 
дошта, ин ҳуқуқҳо ба ҳар як инсон би-
дуни табъиз мансуб мебошанд7. Дар 
таърихи муосир бори аввал ҳуқуқи 
озодии виҷдон ва дин дар Эъломияи 
ҳуқуқи инсон пешбинӣ гардидааст. 

Озодии виҷдон ва озодии дин ҳуқуқи 
шахсии инсон буда, ба гурӯҳи ҳуқуқҳои 
табиии инсон тааллуқ дорад. Моҳия-
ти  ин ҳақ дар он ифода меёбад, ки он 
ҳамчунин  яке аз намуди озодии маъ-
навӣ  ба ҳисоб меравад. Дарки озодии 

виҷдон ва озодии  эътиқод  барои руш-
ди маънавии инсон мусоидат намуда,  
метавонад ба ташаккули шахсияти до-
рои сифатҳои маънавию динӣ  оварда 
расонад. 
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Моҳияти ҳуқуқ ба озодии виҷдон дар 
он ифода меёбад, ки инсон аз ҳар гуна 
назорати мафкуравӣ озод мебошад ва 
ҳар кас озодона  ҳақ дорад, ки ба ин 
ё он дин пайравӣ намояд. Ҳамзамон 
мазмуни дигари ҳуқуқи мазкур дар он 
ифода меёбад, ки ҳар  шахс ҳақ дорад, 
ки ба ягон дин пайравӣ накунад ва ҳар 
вақт метавонад, ки эътиқоди динии ху-
дро тағйир диҳад. Зимнан, бояд қайд 
намуд, ки озодии виҷдон на танҳо дин-
ро ҳифз менамояд, балки он дигар 

ақидаҳои ҷаҳонбинии хислати ғайри-
динидоштаро низ ҳимоя менамояд. 
Паймони  байналмилалӣ оид  ба  
ҳуқуқҳои   шаҳрвандӣ  ва  сиёсӣ бо 
қатъномаи 2200 А (ХХI) Маҷмаъи 
Умумии Созмони Милалли Муттаҳид 
16 декабри соли 1966 қабул шуда, аз 
23 марти соли 1976 эътибори амали 
ҳуқуқӣ пайдо кардааст. Дар моддаи 
18 Паймони номбурда   ҳуқуқи ҳар як 
инсон ба озодии фикр, виҷдон ва дин 
пешбинӣ шудааст. 

Иқтибос аз Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ

Моддаи 18.
• Ҳар инсон ба озодии фикр, виҷдон ва дин ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ тағйири озодонаи 

дин ё эътиқоди худ, пайравии озодонаи дин ё эътиқоди худ, чӣ бо тариқи инфиродӣ 
ва чӣ якҷоя бо дигарон, таълимоти хусусӣ ё давлатӣ гирифтан, ибодат намудан ва 
иҷро кардани расму оинҳои динӣ ва маросимиро дар бар мегирад.

• Ҳеҷ кас набояд мавриди маҷбурияте, ки озодии ӯро барои эътиқод ба дини худ 
маҳдуд мекунад, қарор гирад.

• Озодии дин ё эътиқодот танҳо ба ҳаҷми муқарраркардаи қонун ва барои ҳифзи ам-
нияти ҷамъиятӣ, тартибот, саломатӣ ва ахлоқ, инчунин, ҳуқуқ ва озодиҳои асосии 
дигарон зарур аст, маҳдуд карда мешавад.

• Давлатҳои иштирокчии Паймон ӯҳдадор мешаванд, ки озодии волидон ва дар ҳо-
латҳои муайян васиёни қонуниро дар тарбияи динӣ ва ахлоқии фарзандони худ 
эҳтиром намоянд.

8 Ниг. Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои оштинопазирӣ ва табъиз бинобар 
мансубият ба дин ё эътиқод, моддаи 1.

Дар санадҳои байналмилалие, ки ба 
ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд 
бахшида шудаанд, дар бештари  мав-
рид истилоҳи “озодии  фикр, виҷдон ва 
дин” истифода мегарданд. 
Моддаи 18-и Паймони байналмилалӣ 
дар бораи ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 
истилоҳи «озодии фикр, озодии дин ва 
виҷдон»-ро ҳамчун ҳуқуқ ба пайравии 
озодонаи дин ё эътиқоди худ, чӣ ба 
таври инфиродӣ ва чӣ якҷоя бо дига-
рон, пайравӣ кардан ва ё накардан ба 
ягон дин,  ба таври оммавӣ ё хусусӣ 
ибодат намудан ба ҳар гуна дин ва 
озодии маросимҳо ва таълимҳои ди-
ниро муайян менамояд.
 Озодии виҷдон - ин  ҳаққи ҳар як шахс 
барои пайравӣ намудан ба ин ё он дин 

ва хамзамон ҳуқуқи шахс барои пай-
равӣ накардан ба ягон дин буда, бар 
ҳар кас кафолат медиҳад, ки ақидаҳои 
динӣ ё ғайридиниро соҳиб бошад. Зим-
нан бояд қайд намуд,ки дар моддаи 1 
Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид 
дар бораи барҳам додани ҳамаи ша-
клҳои таҳаммулнопазирӣ ва табъиз 
бинобар мансубият ба дин ё эътиқод 
аз 25-уми ноябри соли 1981 истилоҳи 
«озодии виҷдон ва озодии дин» васеъ-
тар шарҳ дода шуда, аз ҷумла қайд 
карда шудааст: «ин ҳуқуқи озодона ба 
танҳоӣ ва ё ҳамроҳи дигарон эътиқод 
намудан ба ягон дин, интихоб намуда-
ни ҳамагуна дин ё эътиқоди дигарро  
дарбар  мегирад8».

ҚИ
С

М
И

 2
.



39

1. ҳуқуқ ба ибодати динӣ  ё ҳуқуқи ҷамъ шудан барои эътиқод  намудан ба дин, ҳуқуқи 
ташкил кардан ва нигоҳдорӣ намудани ҷойҳо (маконҳо) бо мақсади ибодат наму-
дан ва диндорӣ кардан;

2. ҳуқуқи таъсис додан ва нигаҳбонии муассисаҳои дахлдори хайриявӣ ва гумани-
тарӣ;

3. ҳуқуқи истеҳсол кардан, соҳибӣ кардан ва истифода намудани маводҳо ва тасни-
фоти зарурӣ  барои  иҷро намудани расму оинҳои динӣ ва ибодат намудан;

4. ҳуқуқи навиштан, нашр кардан ва паҳн намудани маводи  чопии динӣ;

5. ҳуқуқи гузаронидани чорабиниҳои таълимӣ оид ба масъалаҳои динӣ дар ҷойҳои ба 
ин мақсад муносиб ҷудошуда;

6. ҳуқуқи аз шахсони алоҳида ва ташкилотҳои дахлдор дархост намудан ва гирифта-
ни  маблағҳои хайриявии молиявӣ ва дигар кўмакҳо;

7. ҳуқуқи мутобиқ ба эҳтиёҷот ва меъёрҳои динӣ (эътиқоди динӣ) омода намудан, 
интихоб ё таъйин кардани роҳбарони дахлдор бо ҳуқуқи ворисӣ;

8. ҳуқуқи риоя намудани рўзҳои истироҳат ва ҷашн гирифтани иду маросимҳои динӣ 
мувофиқ ба талаботи динӣ ё эътиқод;

9. ҳуқуқи дар сатҳи миллӣ ё байналмилалӣ барқарор намудани робитаҳо бо шахсони 
алоҳида ё ҷамъиятҳо доир ба масъалаҳои динӣ9.

Дар моддаи 6 Эъломияи дар боло номбаргардида мундариҷаи ҳуқуқ ба озо-
дии ақида, виҷдон ва дин шарҳ дода шуда, аз ҷумла   пешбинӣ гардидааст, 
ки ба доираи ҳуқуқи озодии  виҷдон ва дин   ҳуқуқ ва озодиҳои зерин мансуб 
мебошанд:

9 Ниг. Паймони  байналмилалӣ оид ба  ҳуқуқҳои  шаҳрвандӣ  ва  сиёсӣ.моддаи 6.

Паймони Байналмилалии Ҳуқуқи 
Шаҳрвандӣ ва Сиёсӣ (ПБҲШС) ҳам-
чунин манъи адовати динӣ пешбинӣ 

мекунад, ки яке аз муҳимтарин муқар-
рароти қонуни байналмилалии ҳуқуқи 
башар маҳсуб мешавад.

Иқтибос аз Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ

Моддаи 20. 
2.   Ҳама гуна кӯшиши барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ ва динӣ, таҳрик ба 

табъиз, бадбинӣ ё зӯроварӣ тибқи қонун манъ аст.

Дар моддаи 27 Паймони  байналми-
лалӣ оид ба  ҳуқуқи  шаҳрвандӣ  ва  си-
ёсӣ  гуфта мешавад ки дар кишварҳое, 
ки дар он ақаллиятҳои миллӣ, динӣ ва 
забонӣ зиндагӣ мекунанд,  шахсони ба 
чунин ақаллиятҳо тааллуқ дошта, ҳақ 
доранд аз ҳуқуқи худ  дар якҷоягӣ бо 
дигар аъзои ин гурўҳҳо истифода на-
моянд  аз фарҳангу дини худ пайравӣ 
кунанд  ва маросимҳояшонро иҷро на-
моянд, ҳамчунин, истифода аз забони 
модарӣ набояд инкор карда шавад.   

Моддаи 26 Паймони номбурда  ҳама-
гуна табъиз, аз ҷумла табъизи диниро 
манъ мекунад.. Ҳамаи одамон дар на-
зди қонун баробаранд ва бидуни ягон 
табъиз ба ҳимояи баробари қонун ҳақ 
доранд. Дар ин маврид ҳар гуна табъ-
из бояд тавассути қонун манъ карда 
шавад ва қонун бояд ба ҳамаи шахсон 
ҳимояи баробар ва самаранокро аз та-
бъизи нажодӣ, ранги пӯст, ҷинс, забон, 
дин, эътиқоди сиёсӣ ва дигар эътиқо-
дот, баромади миллӣ ё иҷтимоӣ, вазъи 
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молумулкӣ, таваллуд ё ҳолати дигар 
кафолат диҳад10.
Тамоюлҳо вобаста ба  шаклҳои гуно-
гуни афкор ва дин дар минтақаи Соз-
мони амният ва ҳамкории Аврупо, ин-
чунин, таҳдиди эҳтимолии экстримизм 
(ифротгароӣ) ва терроризм, масъалаи 
алоқаи байни озодии виҷдон ва динро 
аз як тараф ва аз тарафи дигар  таъ-
мини амнияти давлатиро  ба масъалаи 
муҳим табдил додааст. Ин аст, ки риоя 
намудани ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва 
дин яке аз ўҳдадориҳои асосии Соз-
мони амният ва ҳамкории Аврупо ба 
ҳисоб меравад. Принсипи (ғояи) VII 
Муоҳидаи хотимавии Созмони амни-
ят ва ҳамкорӣ дар Аврупо соли 1975 
дар Хелсинки давлатҳои аъзоро ӯҳда-
дор намудааст, ки “озодии шахсро ба 
танҳоӣ ё ҳамроҳи дигарон пайравӣ на-
мудан ба дин ва амал намудани шахс 
мутобиқ ба виҷдон” –ро  эътироф  ва 
эҳтиром намоянд. 
Мафҳум ва мундариҷаи озодии ақи-
да, виҷдон ва дин  мукаммалтар дар 
Ҳуҷҷатҳои хотимавии Машварати сатҳи 
олии Созмони амният ва ҳамкории 
Аврупо (Хелсинки, 1975 сол, Мадрид 
1980 сол, Вена, 1989 сол, Копенгаген 

1990 сол, Париж 1990 сол, Будапешт 
1994 сол) пешбинӣ гардида, кафолат 
дода шудааст. Масалан, дар банди (9) 
Ҳуҷҷати Копенгагени соли 1990 пеш-
бинӣ гардидааст, ки давлатҳои аъзои 
Созмони амният ва ҳамкорӣ Аврупо 
тасдиқ менамоянд, ки (9.4) ҳар як ин-
сон ҳуқуқ ба озодии ақида, виҷдон ва 
динро дорад. Ин ҳуқуқ озодии иваз на-
мудани дин ё эътиқод ва ҳуқуқи тариқи 
танҳоӣ ё якҷоя бо дигарон эътиқод на-
мудан ба дин, ибодат намудан, иҷро 
кардани расму оинҳои маросими динӣ 
ва таълими динӣ гирифтанро дарбар 
мегирад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
аъзои Созмони амният ва ҳамкории 
Аврупо мушоҳидаҳои дар боло ном-
баршударо эътироф намудааст.
Мундариҷаи ҳуқуқи озодии дин ва виҷ-
дон дар Ҳуҷҷати хотимавии Вена аз 15 
январи соли 1989, ки аз ҷониби дав-
латҳои аъзои Созмони амният ва ҳам-
кории Аврупо имзо гардидааст, дарҷ 
гардидааст. Мувофиқи Ҳуҷҷати хотима-
вии Вена давлатҳои иштирокии Созмо-
ни амният ва ҳамкории Аврупо ӯҳдадор 
гардидаанд, ки ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои 
зеринро дар соҳаи озодии дин ва виҷ-
дон  риоя намоянд:

• эҳтиром намудани ҳуқуқи динҳои гуногун;

• асоснок намудан ва таъмин кардани дастрасии озод ба макону ҷойҳои гузаронида-
ни ҷаласаҳо ва маросимҳои динӣ;

• ҳуқуқи иттиҳодияҳои динӣ барои ташкил намудани иттифоқҳои  иттиҳодияҳои динӣ, 
инчунин, бо назардошти хусусияти сохтор ва тобеияти онҳо  таъсис додани ташки-
лотҳои динӣ;   

• мувофиқ ба талабот ва стандартҳои хусусӣ интихоб, таъйин ва иваз намудани ҳай-
ати кормандони иттиҳодияҳои динӣ, ҳуқуқи озодона қабул намудани   ҳамагуна 
қарорҳо  ҳангоми барқарор намудани робитаҳо дар байни ташкилотҳо ва сохторҳои 
давлатӣ;

• ҳуқуқи талаб намудан ва гирифтани маблағҳои хайриявии молиявӣ ва дигар кӯ-
макҳо (16.4.);

• машварат намудан ва додугирифти иттилоот бо дигар иттиҳодияҳо, институтҳо ва 
ташкилотҳои динӣ  бо мақсади пурра таъмин намудани  ҳуқуқ ва озодиҳои динӣ 
(16.5);

• эҳтиром намудани ҳуқуқи ҳар шахс  барои   соҳиб шудан  ва гирифтани таҳсилоти 
динӣ мувофиқ ба забони интихоб намудаи ӯ дар танҳоӣ ё якҷоя бо дигарон (16.6.);

10 Ниг. Паймони  байналмилалӣ оид ба  ҳуқуқҳои  шаҳрвандӣ  ва  сиёсӣ.моддаи 26.
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• эҳтиром намудани  ҳуқуқи бартарии волидайн барои мутобиқ ба ақидаи онҳо инти-
хоб намудани тарбияи динӣ ва ахлоқии фарзандон (16.7);

• ҳавасманд гардонидани омўзиши кормандони иттиҳодияҳои динӣ дар институтҳои 
дахлдор (16.8);

• эҳтиром намудани ҳуқуқи диндорон  тариқи танҳоӣ ё якҷоя бо дигарон барои ба 
даст овардан, соҳиб шудан ва истифода намудани адабиёт ва нашриёти динӣ  бо 
забони интихобнамудаи онҳо,инчунин эҳтиром намудани ҳуқуқи диндорон барои 
соҳиб шудан ба дигар маводҳо ва предметҳое, ки ба эътиқоди динии онҳо марбут 
мебошанд (16.9);

• додани иҷозат ба ҷамъиятҳои динӣ, институтҳо ва иттиҳодияҳои динӣ бо мақсади 
истеҳсол, содир ва паҳн намудани маводҳои чопии динӣ, маводҳои нашриявӣ ва 
дигар предметҳои арзиши динидошта (16.10);

• некбинона ба эътибор гирифтани манфиати динҳо ва мазҳабҳо, ҷамъиятҳои динӣ, 
институтҳо ва иттиҳодияҳои динӣ барои иштирок намудан дар гуфтушунидҳои ом-
мавӣ ва тариқи  воситаҳои ахбори омма (16.11);

• …дастгирӣ намудани таъсис ва рушди робитаҳои шахсӣ ва дастаҷамъона   миёни  
диндороне, ки ба танҳоӣ ё якҷоя бо дигарон ба дин пайравӣ менамоянд дар дохи-
ли мамлакат ё берун аз он, мусоидат намудан барои зиёрат (ҳаҷ), гузаронидани 
маҷлисҳо ва дигар ҷамъомадҳои динӣ, таъмин намудани озодона  соҳиб шудан, 
истифода кардан ва  паҳн намудани адабиётҳои динӣ, нашриётҳо, предметҳо ва 
дигар маводҳои чопие, ки ба дин  ва маросимҳои динӣ  алоқамандӣ доранд (32)11.

11 Ниг. Ҳуҷҷати хотимавии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. Вена.15.01.1989 сол. 
12 Дополнительное совещание по человеческому измерению. Свобода религии и убеждении.9-10 июля 2009 год, Хофбург. 
Вена. Страница 1.

Инчунин бояд қайд намуд, ки дар қарори 
Шӯрои Вазирони давлатҳои аъзои Соз-
мони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, аз 
ҷумла дар Қарорҳои 4/03 (Маастрихт), 
12/04 (София), 10/05 (Любляна),13/06 
(Брюсел),10\07 (Мадрид) бори дигар 
аҳамият ва муҳимияти ӯҳдадориҳои 
давлатҳо оид ба озодии виҷдон ва дин 
дарҷ гардидааст. Бояд зикр намуд, ки 
мувофиқи қарори дар боло номбаргар-
дида ба Бюрои институтҳои демократӣ 
ва ҳуқуқи инсон (БДИПЧ) мандати мах-
сус  оид ба мусоидат намудан ба дав-
латҳои аъзо вобаста ба масъалаҳои 
озодии виҷдон ва дин вогузор шуда-
аст. Бо ҳамин мақсад соли 1997 Шўрои 
коршиносони Бюрои институтҳои де-
мократӣ ва ҳуқуқи инсон (БДИПЧ) оид 
ба масъалаҳои озодии виҷдон ва дин 
(Шӯрои машваратӣ) таъсис дода шуд. 
Аз рӯзи таъсис ёфтан, Шӯрои машва-
ратӣ дар иҷро намудани корҳо оид ба 
расонидани мусоидат ба давлатҳои 
аъзо оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ  фаъо-
лона иштирок намуда истодааст12.

Конвенсия оид ба  ҳуқуқи кӯдак муво-
фиқи қатъномаи  Маҷмааи Умумии  
Созмони Милали  Муттаҳид  таҳти  
№44/25  20 ноябри соли 1989 қабул 
гардида, санаи  2 сентябри  соли 1990 
мавриди  эътибори амал қарор гириф-
тааст. 
Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак бо қа-
рори № 44/25 Ассамблеяи Генералии 
Созмони Милали Муттаҳид 20 ноябри 
соли 1989 қабул шуда, 2 сентябри соли 
1990 эътибор пайдо кард. 
Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак – ин 
шартномаи алоҳидаи давлатҳои аъ-
зои Созмони Милали Муттаҳид аст, ки 
масъалаҳои ҳуқуқи инсонро мувофиқи 
хусусият ва ниёзҳои кӯдак танзим ме-
кунад. Конвенсияи номбурда яке аз 
шартномаҳои универсалии байналми-
лалие мебошад, ки дар он стандартҳои  
аққалии  ҳуқуқи  кўдак ва ӯҳдадорихои 
давлатҳо оид ба эҳтиром намудан ва 
кафолат додани  ҳуқуқҳои  кӯдак пеш-
бинӣ шудааст. Конвенсияи номбурда,  
аз ҷумла бо хотиррасон намудани он, 
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ки Созмони Милали Муттаҳид дар Эъ-
ломияи умумии ҳуқуқи башар эълон 
намудааст, ки кӯдакон ба ғамхорӣ ва 
кӯмаки махсус ҳуқуқ доранд, бо эъти-
роф кардани он ки кӯдак барои инки-

шофи пурра ва ҳамаҷонибаи шахсия-
таш бояд дар муҳити оила, дар фазои 
хушбахтӣ, муҳаббат ва фаҳмиш инки-
шоф ёбад, қабул гардидааст13.

Моддаи 14.
1. Давлатҳои иштирокчӣ ҳуқуқи кӯдакро ба озодии ақида, виҷдон ва дин эҳтиром ме-

намоянд;
2. Давлатҳои иштирокчӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар ва дар ҳолатҳои дахлдор 

васиёни қонуниро ҷиҳати роҳбарӣ намудан ба кӯдак дар амалӣ намудани ҳуқуқҳои 
ӯ бо тарзҳои мутобиқ ба қобилияти инкишофёбии кӯдак эҳтиром мекунанд;

3. Озодона пайравӣ кардан ба дин ё эътиқоди худ метавонад чунин маҳдудиятҳо до-
шта бошанд, ки дар қонун пешбинӣ гардидаанд ва барои ҳифзи амнияти давлатӣ 
ё тартиботи ҷамъиятӣ, ахлоқ ва саломатии аҳолӣ ё ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии 
дигар шахсон заруранд.

Иқтибос аз Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак.

Дар Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак 
пешбинӣ гардидааст, ки давлатҳои 
ширкаткунанда иштироки баробари ҳа-
маи кӯдакон, аз ҷумла, кӯдакони имко-
нияташон маҳдуд (маъюбон), кӯдакони 
таҳти парасторӣ қарордошта, кӯдакони 
аз озодӣ маҳрум гардидаро дар масъа-
лаи дин таъмин менамоянд.
Вобаста ба масъалаҳои пайравӣ на-
мудан ба дин, рад кардани эьтиқод ба 
дин ва ё мансубияти кӯдак ба аққалияти 
динӣ, кӯдак набояд мавриди табъиз қа-
рор дода шавад. Волидайн (намоянда-
гони қонунии кӯдак) мувофиқи андеша 
ва афкори худ дар масъалаҳои таъмин 
намудани тарбияи динӣ ва маънави 
кӯдак озод мебошанд. Волидайн (на-
мояндагони қонунии кӯдак) вобаста ба  
синну сол ва рушди кӯдак барои амалӣ 
гардидани ҳуқуқҳои ӯ барои изҳор наму-
дани ақида ва  пайравӣ намудан ба дин  
роҳбаладӣ менамоянд ва  кӯдакро аз 
ҳама гуна зӯроварии ҷисмонӣ ё равонӣ 
ҳимоя менамоянд. Кӯдак ҳуқуқ дорад, 
ки аз дини волидайнаш пайравӣ намо-
яд, аммо то расидан ба синни ҳаждаҳ-
солагӣ ба чунин амал маҷбур карда на-
мешавад. Мақомоти судӣ ва маъмурӣ 
ҳангоми ҳал намудани ҳамаи масъа-
лаҳои баҳснок вобаста ба амалӣ наму-
дани ҳуқуқи кӯдак ба озодии виҷдон ва 

дин ӯҳдадор мебошанд, ки бо назардо-
шти рушди ҷисмонӣ ва маънавии кӯдак 
ақидаи ӯро  ба эътибор гиранд.
Мувофиқи моддаи 2 Конвенсия дар бо-
раи ҳуқуқи кӯдак давлатҳои иштирокчӣ 
барои ҳар кўдаке, ки дар ҳудуди тат-
биқи ҳуқуқии онҳо қарор дорад, биду-
ни ягон табъиз, сарфи назар аз нажод, 
ранги пӯст, ҷинс, забон, дин, ақидаи 
сиёсӣ ва ақидаи дигар, миллат, қавмӣ 
ё иҷтимоӣ, вазъи молу мулкӣ, вазъи 
саломатӣ ва таваллуди кӯдак, пада-
ру модар ё васии қонунии ӯ ва ё ягон 
ҳолатҳои дигар ҳамаи ҳуқуқҳои дар ин 
Конвенсия пешбинигардидаро эҳтиром 
ва таъмин менамоянд. 
Дар қисми 3 моддаи 10 Паймони бай-
налмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пешбинӣ шуда-
аст, ки нисбат ба ҳамаи кӯдакон ва нав-
расон бидуни ягон навъ табъиз вобаста 
ба баромади оилавӣ ё аз рӯи нишонаи 
дигар, бояд тадбирҳои махсуси ҳифз 
ва кӯмак андешида шаванд.
Конвенсия дар бораи барҳам додани  
тамоми  шаклҳои табъиз  нисбати   за-
нон бо қатъномаи 34/180 Маҷмаъи Уму-
мии Созмони Милали Муттаҳид аз 18 
декабри соли 1979 қабул шудааст ва 
барои имзо, тасдиқ ва ҳамроҳ шудан 

13 Ниг. Конвенсия оид ба ҳуқуқи кўдак.20.111989 сол. Пешгуфтор.
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14 Ниг.: Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъизи занон. Қатъномаи Маҷмаъи Умумии Созмони Ми-
лали Муттаҳид 34/180 аз 18 декабри соли 1979, моддаи 2.

кушода аст. Мутобиқи моддаи 27 (1) аз 
3 сентябри соли 1981 эътибор пайдо 
кардааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон  кон-
венсияи номбурдаро санаи 11 январи  
соли 1995  ба тасвиб расонидааст. Му-
вофиқи мазмуни Конвенсияи номбурда 
давлатҳои аъзо табъизи занонро дар 
тамоми шаклҳояш маҳкум мекунанд ва 
розӣ  мебошанд, ки  бидуни таъхир бо 

истифодаи тамоми усулҳои дахлдор си-
ёсати барҳам додани табъизи  занонро 
ба роҳ  монанд ва бо ин мақсад  ӯҳда-
дорӣ мегиранд14.  Моддаи 2 конвенсияи 
номбурда  дар хусуси ӯҳдадории дав-
латҳои иштирокчӣ оиди барҳам додани 
ҳамаи шаклҳои табъиз (аз ҷумла табъи-
зи динӣ),  барои  занон  заминаи  ҳуқуқи-
ро таъмин менамояд.

Моддаи 2.
Давлатҳои иштирокчӣ табъизи  занонро дар тамоми шаклҳояш маҳкум карда, розианд, 
ки бидуни таъхир бо истифодаи тамоми воситаҳои дахлдор сиёсати барҳам додани 
табъизи - занонро ба роҳ монанд ва бо ин мақсад ӯҳдадор мешаванд:

а) аз содир намудани ҳар гуна кирдори табъизӣ ё амалҳо нисбат ба занон худдорӣ 
мекунанд ва кафолат медиҳанд, ки мақомот ва муассисаҳои давлатӣ мутобиқи ин 
ӯҳдадориҳо фаъолият мекунанд;

б) тамоми тадбирҳои дахлдорро барои барҳам додани табъизи занон аз ҷониби ягон 
шахс, ташкилот ё корхона меандешанд.

Иқтибос аз Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъизи 
занон.

Конвенсияи  байналмилалӣ  оид  ба  
ҳимояи  ҳуқуқи  ҳамаи муҳоҷирони  
меҳнатӣ  ва  аъзои  оилаи  онҳо бо 
қатъномаи Маҷмаъи Умумии Созмони 
Милали Муттаҳид 45/158 18 декабри 
соли 1990 қабул шудааст. Конвенсияи 
номбурда дар давраи  раванди ҳиҷрати  
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои 
онҳо татбиқ мегардад. Конвенсияи маз-
кур бе ҳеҷ гуна фарқгузорӣ аз рӯи ҷинс, 
нажод, ранги пӯст, забон, дин ё эъ-
тиқод, ақидаи сиёсӣ ё ақидаҳои дигар, 
мансубияти миллӣ, қавмӣ ё иҷтимоӣ, 

шаҳрвандӣ, синну сол, вазъи иқтисодӣ, 
молумулкӣ, оилавӣ ва табақавӣ ё ҳар 
гуна нишонаҳои дигар нисбат ба ҳамаи 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи 
онҳо, ба истиснои ҳолатҳое, ки тарти-
би дигарро пешбинӣ мекунанд, татбиқ 
карда мешавад. 
Дар моддаи 12 конвенсияи номбурда 
ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои 
оилаи онҳо ба озодии андеша, виҷдон 
ва дин пешбинӣ шуда, кафолат дода 
шудааст.

Моддаи 12.
1. Муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо ба озодии андеша, виҷдон ва дин ҳуқуқ 

доранд. Ин ҳуқуқ  доштани озодии  бо хоҳиши худ қабул кардани дин ё эътиқод ва 
озодии пайравӣ кардан ба дин ё эътиқоди худ ба таври инфиродӣ ё дар якҷоягӣ бо 
дигарон, ба таври оммавӣ ё хусусӣ, ибодат намудан, иҷро намудани расму оинҳои 
диниву  маросимӣ ва таълимоти динҳоро дар бар мегирад;

2. Муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо набояд мавриди маҷбуркунӣ қарор 
дода шаванд, ки он боиси маҳдуд гардидани озодии бо хоҳиши худ доштан ё қабул 
кардани дин ё эътиқоди онҳо гардад;

Иқтибос аз Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи 
муҳоҷрони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо.
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3.  Озодии пайравӣ ба дин ё эътиқодро танҳо дар асоси қонун, бо мақсади ҳимояи 
амнияти миллӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ва ахлоқ, ҳуқуқу озодиҳои асосии 
шахсони дигар маҳдуд кардан мумкин аст;

4.   Давлатҳои иштирокчии ҳамин Конвенсия ӯҳдадор мешаванд, ки озодии падару 
модар ва дар ҳолатҳои дахлдор васиёни қонуниро, агар яке аз онҳо муҳоҷири 
меҳнатӣ бошад, барои тарбияи динию ахлоқии фарзандонашон мувофиқи эътиқо-
ди худ эҳтиром кунанд.

Иқтибос аз Конвенсияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу 
озодиҳои асосии инсон

Моддаи 10.
1. Ҳар кас ба озодии афкор, виҷдон ва дину оин ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ озодии инти-

хоби дину оини худ ё эътиқод ва озодии мурооти дину оини чӣ танҳо ва ё ҳамроҳи 
дигарон, риояи оину тариқати динӣ, пайравӣ кардан ва ба ҷо овардани расму оини 
динӣ ва амал кардан мутобиқи ин расму оинро дар бар мегирад;

2. Озодии мурооти дин ё эътиқод ба манфиати амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ҳифзи 
сиҳатӣ ва аҳолӣ ё худ барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсони дигар танҳо бо чораҳои 
пешбининамудаи қонун ва барои ҷомеаи демократӣ зарур маҳдуд карда мешавад.

Дар баробари санадҳои байналмила-
лии ҳуқуқии хислати универсали-до-
шта, инчунин санадҳои байналмила-
лии минтақавӣ, аз ҷумла санадҳои дар 
доираи ҳамкориҳои давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил қабул-
гардида низ аҳамияти махсус доранд.
Эъломияи сарони давлатҳои  аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бо-
раи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар 
соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон 
санаи 24-уми сентябри соли 1993  қа-
бул гардидааст.  Дар эъломияи маз-
кур ӯҳдадориҳои давлатҳои аъзо дар 
самти риоя намудан ва кафолат дода-
ни ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон, аз 
ҷумла ҳуқуқ ба озодии афкор, виҷдон 
ва дин пешбинӣ шудаанд.

Конвенсияи Иттиҳоди Давлатҳои Му-
стақил дар бораи ҳуқуқу озодиҳои асо-
сии инсон 26 майи соли 1995 қабул  
гардида, 11 августи соли 1998 ба иҷро 
даромад. Бояд  ёдовар  шуд, ки Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни 
асосии раванди қабули конвенсияи 
номбурда буда, дар қатори аввалин 
давлатҳо онро ба тасвиб расонидааст. 
Дар Конвенсияи номбурда пешбинӣ 
гардидааст, ки  давлатҳои  аҳдкунан-
да  ба ҳар нафаре, ки таҳти мансуби-
яти ҳуқуқии онҳо қарор  дорад, ҳуқуқу  
озодиҳое, ки дар конвенсияи  номбур-
да пешбинӣ шудаанд, таъмин мена-
моянд. Дар моддаи 10 Конвенсия оид 
ба ҳуқуқи кӯдак ҳуқуқи ҳар як инсон  ба 
озодии афкор, виҷдон ва дину оин пеш-
бинӣ гардидааст. 

Дар моддаи 21 Конвенсияи Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу 
озодиҳои асосии инсон пешбинӣ шуда-
аст, ки  шахсони ба ақаллиятҳои мил-
лӣ тааллуқдошта, дар ҳуқуқи фардию 
муштарак ва бемонеа ифода кардан, 
нигоҳ доштану рушд додани вижагии 
этникӣ, забонӣ, фарҳангӣ ва дини худа-
шон рад карда намешаванд. Аз мазму-
ни қисми 2 моддаи 10 Конвенсияи Ит-
тиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи 

ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон бармео-
яд, ки дар мавридҳои муқарраркардаи 
қонун ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва дин 
маҳдуд карда шуданаш мумкин аст. 
Ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва дин ба ман-
фиати амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, 
бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ ё 
барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шахсо-
ни дигар мумкин аст, ки  маҳдуд карда 
шавад.

ҚИ
С

М
И

 2
.



45

Саволҳои санҷишӣ:
• Кадом санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ҳуқуқ ба озодии виҷдон ва динро танзим 

мекунанд?
• Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом санадҳои ҳуқуқии байналмилалиро дар соҳаи дин ба 

тасвиб расонидааст?
• Фарқи байни «озодии виҷдон» ва «озодии дин»-ро шарҳ диҳед?
• Муқаррароти Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ оид ба 

ҳуқуқ ба озодии дин кадомҳоянд?
• Кадом санадҳои дар чаҳорчӯби Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо қабулшуда 

ҳуқуқ ба озодии эътиқод ва виҷдонро муайян мекунанд?

§ 2.3 ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚИИ ОМОДА НАМУДАНИ МАТЛАБ ВА ГУЗОРИШҲО 
         ДАР МАВЗУЪИ ОЗОДИИ ЭЪТИҚОД ВА БИСЁРНАВЪИИ ДИНӢ.

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон ху-
лоса кард, ки санадҳои ҳуқуқии бай-
налмиллалии соҳаи дин, ки аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб раси-
даанд, тамоми ҳуқуқ ва озодиҳои ди-
ниро танзим намуда, ҳамаи заминаҳои 
ҳуқуқии татбиқи онҳоро дар сатҳи мил-
лӣ фароҳам меоранд. Аз рӯзномани-

горон ва васоити ахбори омма даъват 
карда мешавад, ки дар таҷрибаҳои 
гузоришдиҳии худ меъёрҳои дар боло 
зикршудаи ҳуқуқи байналмилалиро 
риоя кунанд ва ба ҳуқуқи ҳар як фард 
ба озодии фикр, виҷдон ва дин эҳтиром 
гузоранд.

Мавзуъҳое, ки бо ҳаёти маънавии ода-
мон алоқаманданд, махсусан мавзуъи 
динӣ барои одамон аҳамияти аввалин-
дараҷа ва муҳим доранд. Журналисте, 
ки масъалаҳои диниро баррасӣ мена-
мояд, бояд дар хотир дошта бошанд, 
ки навиштан доир ба мавзуъҳои динӣ 
ин навиштан дар бораи одамон ва  
оину эътиқоди онҳо мебошад. Аз ин рӯ, 
навиштани матолиби журналистӣ дар 
бораи одамоне, ки ба Худо  ва мавҷуди-
яти қувваи олии илоҳӣ эътиқод доранд, 
аз журналист касбият, маҳорат ва эҳти-
ёткории хосаро талаб менамояд. 
Дар раванди нашр намудани матолиби 
динӣ, бо сабаби дуруст сарфаҳм на-
рафтан ба мавзуъи динӣ, агар журна-
лист ба иштибоҳ  роҳ диҳад, ин ҳолат 
метавонад  боиси халалдор гардидани 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии диндо-

рон, ё боиси паст задани  шаъну ша-
раф ва эътибори ягон гурӯҳи динӣ ё 
мазҳабӣ  гардад. Масалан, аз эҳтимол 
дур нест, ки журналист дар матлабаш 
номи динро хато нависад ё ин, ки ин 
ё он гурӯҳи эътиқодгарони динро ба 
гурӯҳи муайяни «ҷамоати динӣ» ман-
суб донад, ки дар натиҷа боиси паст за-
дани эътиқоди динии ашхоси номбурда 
гардад. Аз ин рӯ, журналист бояд, ки  
чунин мавзуъҳои нозукро боддиқат, му-
лоҳизакорона,  дуруст ва бо касбияти 
баланд таҳлил намоянд ва зимни нашр 
ва паҳн намудани иттилоот муҳим он 
аст, ки ба ҳаёти мазҳабии диндорон му-
дохила накунем. Масалан, журналист 
ҳангоми нашри мавод набояд далелҳо-
ро таҳриф кунад, забони кинаро исти-
фода барад ва аз корбарии истилоҳоти 
динӣ сӯиистифода кунад.

Нораво будани ифшои сирри дин.
Қонугузории амалкунандаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сирри ҳаёти шахсӣ, аз ҷум-
ла сирри динро эътироф ва ҳифз ме-
намояд. Мувофиқи қисми 4 моддаи 

4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» ҳеҷ кас ӯҳдадор нест, ки дар бо-
раи муносибати худ ба дин маълумот 
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диҳад. Шахс ҳангоми муайян кардани 
муносибати худ ба дин, ба пайравӣ ё 
дасткашӣ аз пайравии дин, ба иштирок 
кардан ё накардан дар ибодати динӣ, 
дигар расму оин ва маросимҳои динӣ, 
дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, 
дар таълими дин маҷбур карда наме-
шавад. Дар қонуни номбурда пешбинӣ 
шудааст, ки иттиҳодияҳои динӣ дар ма-
съалаҳои вобаста ба озодии виҷдон ва 
озодии пайравӣ ба дин  ҳуқуқи дахолат 
ба ҳаёти шахсии инсон ва шаҳрвандро 

надоранд15. Бо назардошти меъёри 
номбурдаи қонун, ба журналистон тав-
сия дода мешавад, ки зимни навишта-
ни матлаб ва гузоришҳо доир ба мавзӯи 
динӣ маҳрамияти маълумот дар бораи 
дин, сирри ҳаёти шахсӣ будани итти-
лоот оид ба мансубияти динӣ,  ҳуқуқи 
озодона пайравӣ намудан  ё дасткашӣ 
намудан аз дин, ҳуқуқи озодона ишти-
рок намудан дар  маросимҳои диниро 
эҳтиром ва риоя намоянд.

Ҳуқуқ ба  маҳрамияти сирри дин ӯҳдадориҳои зеринро дарбар мегирад:
• ягон шахс ўҳдадор нест, ки дар бораи муносибати худ ба дин иттилоот диҳад;
• ягон шахс ӯҳдадор нест, ки дар бораи маросимҳои динии худ иттилоот диҳад;
• дар бораи ҳаёти динии шахс бидуни розигии ӯ маълумот додан мумкин нест;
• манъ будани ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, истифодабарӣ ва паҳн намудани иттилоот 

дар бораи мансубияти динии шахси диндор бидуни розигии ӯ-манъ будани дарҷ 
намудани маълумот дар бораи мансубияти динии шахс дар ҳуҷҷатҳои шахсӣ ва 
хизматӣ;

• иттилоот оид ба пардохт намудани маблағҳои хайриявии шахсӣ ба иттиҳодияҳои 
динӣ сирри шахсӣ мебошад ва бе розигии шахс чунин иттилоотро нашр ва паҳн 
кардан мумкин нест;

• манъ будани паҳн кардани иттилооти дуо ва хутбае, ки дар байни ҳаммазҳабон 
хонда шудааст ва дар он  иттилоот дар бораи ҳаёти шахсии инсон ва дигар аъзоё-
ни иттиҳодияи динӣ вуҷуд дорад;

• нораво будани суратгирӣ,  наворбардорӣ  дар маконҳои иҷро намудани маросими 
динӣ дар вақти ибодат, дуохонӣ бидуни розигии имом ё ходими калисо.

15 Ниг. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009 сол. СПС «Пра-
во-консультант».  қисми 11 моддаи 4.
16 Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб., 2006. – С. 213.

Бояд қайд намуд, ки қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ғайриқонунӣ ва бе иҷозати шахс дар 
бораи  ҳаёти динии  ӯ ҷамъ намудан 
ва паҳн кардани иттилоотро манъ кар-
дааст. Агар ягон шахс, аз ҷумла журна-
лист ғайриқонунӣ ва бе иҷозати шахс 
дар бораи  ҳаёти динии  ӯ иттилоот 
ҷамъ ё паҳн намоянд, барои чунин 
кирдор дар моддаи 144 Кодекси ҷи-
ноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавоб-
гарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. Дар 
моддаи 144 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон барои  ғайриқонунӣ 
ҷамъ кардан ё паҳн намудани маъ-
лумот (иттилоот) оид ба ҳаёти шахсӣ, 
ки сирри шахсӣ ё оилавии одами ди-
гарро дар бар мегирад бидуни иҷоза-
ти ӯ, ё паҳн кардани чунин маълумот 
дар баромадҳои оммавӣ, асар, воси-
таҳои ахбори омма ё шабакаи интер-
нет, агар чунин кирдор бо ғарази шах-
сӣ ё ҳавасмандии шахсӣ анҷом дода 
шуда, ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
шаҳрванд зарар расонда бошад, ҷа-
вобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Нораво будани истифодаи забони хусумат (адоват).
Таҳаммулнопазирии динӣ - ин муно-
сибати манфӣ ва инкоркунӣ нисбат ба  
дигар диндорон, мазҳаб, анъана ва  ё 
мазҳаби дигар, ки метавонад дар пой-

молкунии ҳуқуқи онҳо, ҷазо додан (ре-
прессия), дунболагирӣ ё таъқиби онҳо  
ифода ёбад16. 
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17 Смирнов М. Ю. «Социология религии: словарь». – СПб.: Изд-во с.-Петерб. ун-та, 2011. С 91,92

Таҳаммулнопазирии динӣ метавонад, 
ки дар зинаҳои гуногун дар байни  пай-
равони як дин ба вуҷуд ояд (таҳаммул-
нопазирии дохилидинӣ), инчунин он 
метавонад дар байни як дин ё мавқеъ-
ҳои динӣ ва дини дигар  ба вуҷуд ояд 
ва дар ниҳоят боиси ба вуҷуд омадани 
муноқишаҳои гуногун дар байни ашхоси 
алоҳида ё гурўҳи одамон шавад (таҳам-
мулнопазирии байнидинӣ), инчунин он  
метавонад  дар шакли атеизми ҷангҷӯй 
ё  теизми (илоҳиёти) ҷангҷўй, ки нисбати 
интихоби озод ва таҷрибаи дигар динҳо 
ё пайравӣ намудан ба дигар ақидаҳо  
таҳаммулнопазир бошад ё дар шакли 
антисекуляризм ба вуҷуд ояд17.
Ҳамин тавр, забони хусумат (адоват) 
- ин изҳор намудан ва паҳн кардани 
ҳамагуна намудҳои афкори баҳодиҳии 
манфӣ нисбат ба ягон нажод, миллат, 
дин ё гурӯҳи иҷтимоӣ  буда, он метаво-
над  боиси паст задани шаъну шараф ё 
эътибори онҳо гардад. Яке аз шаклҳои 
зуҳур намудани забони хусумат (адо-
ват) ин барангехтани кинаю адовати 
динӣ мебошад.  Дар масъалаҳои динӣ 
истифода намудани забони хусумат ва 
адоват метавонад сабаби поймол гар-
дидани ҳуқуқ ва манфиатҳои пайраво-
ни ягон дин (ё мазҳаб) ё ҷамоати динӣ 
гардад. Масалан, аз ҷониби журналист 
дар матлаб тасвир намудани симои 
манфии ягон дин, мазҳаб ё ҷамоати 
динӣ, дар бораи пастсифатии ягон дин 

ё мазҳаб хулосаи тасдиқӣ намудан, 
иттилоот доир ба камбудиҳои ахлоқии 
намояндагони ягон дин (мазҳаб), бо ис-
тифодабарии  ибораҳои таҳқиркунан-
да ё пастзананда  дар бораи ин ё он 
дин (мазҳаб) ё ҷамоати динӣ мулоҳиза 
намудан, эҳтимолан метавонанд ҳам-
чун  иттилооти барангезандаи адовати 
динӣ тавассути забони хусумат (адо-
ват) арзёбӣ гардад. 
Қонунгузории амалкунандаи  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода ва паҳн намуда-
ни ҳама гуна иттилооти барангезандаи 
кинаву адоват ва низои диниро манъ 
намудааст. Мувофиқи қисми 8 моддаи 
4  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» барангехтани ҳар гуна кинаву 
адоват ва низои динӣ, таҳқири ҳисси-
ёти динӣ ва атеистии шаҳрвандон манъ 
мебошад. Дар моддаи 374 Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои тайёр кардан, нигоҳ 
доштан, ворид кардан, ҳамлу нақл ва 
паҳн кардани маҳсулоти воситаи ах-
бори омма ва маҳсулоти чопие, ки бо-
иси барангехтани  хусумати мазҳабӣ 
мегарданд, ҷавобгарии маъмурӣ пеш-
бинӣ шудааст. Дар моддаи 189 Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
барангехтани кинаю адовати миллӣ, 
нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ ҷавобга-
рии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. 

Барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ.

Мувофиқи моддаи 189 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон кирдорҳои зерин ҳам-
чун барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ дониста меша-
ванд:
• ҳаракатҳое, ки барои барангехтани кинаю адоват ё низоъи миллӣ, нажодӣ, маҳал-

гароӣ ё динӣ равона шудаанд;
• ҳаракатҳое, ки барои паст задани шаъну эътибори миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё 

динӣ равона шудаанд;
• ҳаракатҳое, ки барои тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба 

дин, мансубияти онҳо ба миллат, нажод ё маҳал равона шудаанд;
• агар ин кирдорҳо ба таври оммавӣ ё бо истифодаи воситаҳои ахбори умум анҷом 

дода шуда бошанд.
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Ба журналистон тавсия дода мешавад, ки зимни инъикос намудани мавзўи динӣ аз  
истифода намудани иттилооти зерин, ки эҳтимолан  метавонанд ҳамчун иттилооти ба-
рангезандаи кинаю адовати динӣ (мазҳабӣ) эътироф карда шаванд, худдорӣ намоянд:
1. Иттилоот оиди вогузор намудани масъулият ва гуноҳи як шахс  дар асоси мансу-

бият ба  дини  худ;
2. Хулосае, ки бадбинии як динро нисбат ба дини дигар тасдик мекунад;
3. Баёнияе, ки носозгории як дин бо дини дигар ва тафовутҳои мутақобили онҳоро 

тасдиқ мекунад;
4. Баёнияе, ки  мавҷудияти нақшаҳои пинҳонӣ ва созиши барқасдонаи як гурӯҳи динӣ 

ба муқобили дигар гурӯҳи диниро тасдиқ менамояд;
5. Маълумот дар бораи фалокату ҳодисаҳои дар гузашта ё ҳозира, ки вобаста ба 

фаъолияти мақсадноки гурӯҳи муайяни динӣ рух додаанд ё дар оянда рух дода 
метавонанд;

6. Иттилооте, ки содир намудани амалҳои муайян тавассути шахсони алоҳида бар 
зидди ягон дин (ё эътиқод) - ро исбот мекунад.

7. Маълумот доир ба таҳрик ё сафед кардани қатли оммавӣ ва ҷазо додани намоян-
дагони ҳама гуна дин (эътиқод);   

8. Иттилооте, ки аз фаъолият дар ҳама гуна соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ хориҷ кардани 
намояндагони ҳар гуна дин ё эътиқодро талаб мекунад;

9. Маълумот  дар мавриди  талаби маҳдуд  кардани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон  
вобаста ба аломати мансубияти динӣ;

10. Иттилоот  дар бораи  таҳдид , таҳрик  ё далолати  содир намудани   амалҳои  зӯро-
варӣ нисбати намояндагони  ягон дин ё мазҳаб.

Зимни инъикос намудани мавзўи динӣ 
журналистон бояд дар назар дошта бо-
шанд, ки тавассути воситаи ахбори омма 
ё бо таври оммавӣ интишор ва паҳн на-
мудани иттилооте, ки боиси  кинаву адо-
ват ва низои динӣ мегарданд, иттилооте, 
ки ҳиссёти динӣ ё атеистии шаҳрвандон-
ро паст мезанад, манъ мебошад. 

Қонун ҳамчунин намоиши навору фил-
мҳои ҳовии адовати мазҳабиро манъ 
мекунад. Бо дарназардошти гуфтаҳои 
боло, ба рӯзноманигорон тавсия дода 
мешавад, ки ҳангоми инъикоси мав-
зуъҳои мазҳабӣ эҳтиёткор бошанд ва 
дар матлабу гузоришҳои худ аз забони 
душманӣ худдорӣ кунанд.

Манъи зуҳури ҳама гуна имтиёз ва маҳдудиятҳои дин.

18 Ниг.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009 сол. СПС «Право-
консультант». моддаи 3.

Бояд қайд намуд,ки озодии виҷдон  ин 
ҳуқуқи ҳар як инсон барои ихтиёрона 
ва мустақилона муайян намудани му-
носибати худ ба дин, дар танҳоӣ ва ё 
якҷоя бо дигарон пайравӣ намудан ва 
ё пайравӣ накардан ба ягон дин,озо-
дона интихоб кардан ва тағйир додани 
эътиқоди динӣ, инчунин изҳор намудан 
ва паҳн кардани ҳамагуна эътиқоди 
марбут ба дин ва ҷаҳонбинии атеистӣ 
мебошад18. Бо ҳамин асос, дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муқаррар намудани  
ҳамагуна бартариҳо ё маҳдудиятҳо дар 
муносибатҳои динӣ манъ карда шуда-
аст. Инчунин айбдор кардани шахс ба 
бединӣ ё тарк кардани дин низ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истифодаи воситаҳои ахбори омма-
ро барои монеъ шудан ба амалисозии 
ҳуқуқ ба озодии эътиқод манъ мекунад. 
Моддаи 86-и Кодекси хуқуқвайронку-
нии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалҳоеро, ки ба монеъ шудан ба тат-
биқи ҳуқуқ ба озодии эътиқод нигарони-
да шудаанд, манъ мекунад.
Масалан, монеъ шудан ба амалӣ наму-
дани ҳуқуқ ба озодии эътиқод, аз ҷум-
ла қабули дин, эътиқодҳои динӣ ё ғайр 
ва ё рад кардани онҳо, ба иттиҳодияи 
динӣ дохил ё хориҷ шудан аз он.
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Моддаи 4
6.   Даъват ба ҳар гуна бартариҳо ва маҳдудиятҳо дар муносибат ба дин ва эътиқод 

роҳ дода намешавад.
10. Айбдор кардани шахс бо сабаби диндорӣ ё бединӣ ва ё тарки дин манъ аст.

Манъ будани таҳқири ҳиссиёти динии шаҳрвандон.

Манъи маҷбуркунӣ ба диндорӣ ё атеизм.

Ҳиссиёти динӣ- муносибати эҳсосии 
диндорон нисбат ба мавҷудот ва ашёҳои 
арзишманди динӣ, ҳайвонот, растаниҳо, 
шахсиятҳо, маконҳо, нисбат ба якди-
гар ва нисбат ба худ, инчунин нисбат 
ба зуҳуроти алоҳидаи аз нуқтаи наза-
ри динӣ маънидодкунанда дар табиат, 
ҷамъият ва дар ҷаҳон мебошад. Ҳисси-
ёти динӣ дар асоси эҳтиёҷоти динӣ ва 
тасаввуротҳои динӣ ба вуҷуд меоянд19.
Қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хусус содир намудани 
ҳамагуна кирдорҳое, ки барои таҳқир 
намудани ҳиссиёти динии шаҳрвандон 
ё хароб намудани нишона ва аломатҳои 
динӣ равона шудаанд, манъ намудааст. 
дар қисми 2 моддаи 86 Кодекси ҳуқуқ-
вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон  барои таҳқири ҳиссиёти динии 
шаҳрвандон ё хароб намудани нишона 
ва аломатҳои динӣ ҷавобгарии маъмурӣ 
пешбинӣ намудааст. Масалан, аз ҷони-
би ягон шахс (аз ҷумла журналист) 
таҳқир намудани ашё, нишона ва 
аломатҳои рамзии ягон дин ё мазҳаб, 
ки мутобиқи эътиқоди онҳо(диндорон) 

Мувофиқи моддаи 85 Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои маҷбур кардан ба диндорӣ 
ё бединӣ, худопарастӣ ё бехудоӣ ва 
иҷрои маросимҳои динӣ ҷавобгарии 
маъмурӣ пешбинӣ шудааст. Масалан, 
аз ҷониби журналист дар матлаб исти-
фода намудани ибора ва ҷумлаҳое, ки 
ягон гурӯҳи иҷтимоии аҳолиро ба дин-
дорӣ ё бединӣ водор менамоянд ва ё 
онҳоро барои иҷро намудани ягон ма-
росими динӣ далолат ё маҷбур мена-

мавриди парастиш мебошанд, инчунин, 
аз ҷониби ягон шахс хароб намудани 
ашё, нишона ва аломатҳои рамзии ягон 
дин ё мазҳаб ҳамчун кирдори таҳқири 
ҳиссиёти динии шаҳрвандон дониста 
шудааст. Бо назардошти меъёри мазкур, 
ба журналистон тавсия дода мешавад, 
ки аз истифода намудани калима, ибо-
ра ва ҷумлаҳое,ки метавонанд боиси 
таҳқир гардидани ҳиссиёти динии шаҳр-
вандон (диндорон) гарданд, худдорӣ 
намоянд. Дар қисми 5 моддаи 4 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озо-
дии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» кир-
дорҳо вобаста ба  таҳқири ҳиссиёти  ди-
нии шаҳрвандон ва ҷой додани матну 
тасвирҳои таҳқиркунандаи ҳиссиёти ди-
нии шаҳрвандон манъ карда шудааст. 
Зимни иҷрои вазифаҳои касбӣ ва дар 
ВАО инъикос намудани далелҳои таҳқи-
ри рамзҳои динӣ ба журналистон тав-
сия дода мешавад аз ибораҳое, ки шах-
сияти пешвоён ва воизонро таҳқир ё 
паст мекунанд, истифода набаранд ва 
аз нашру паҳн кардани карикатураҳо ва 
расмҳои динӣ қатъиян худдорӣ намоянд.

моянд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ  до-
ниста  мешавад. Ҳамзамон бояд қайд 
намуд, ки аз ҷониби журналистон дар 
матлаб ва гузоришҳо истифода наму-
дани  ибораву ҷумлаҳои даъваткунан-
да ё  далолаткунанда дар хусуси пар-
дохти маблағ ба манфиати масҷидҳо, 
калисоҳо, иттиҳодияҳо ё ҷамоатҳои 
динӣ низ ҳамчун кирдори маҷбур кар-
дан ба диндорӣ эътироф гардида, ба-
рои чунин кирдор низ ҷавобгарии маъ-
мурӣ  пешбинӣ гардидааст.

19 Аз мавод мутобиқ карда шудааст:«Энциклопедия религий и религиоведения» ReligioPolis. Центр религиоведческих 
исследований: http://www.religiopolis.org/enciklopediy a.html  с 199.

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва 
иттиҳодияҳои динӣ».
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Манъ будани фаъолияти таблиғотӣ ва маърифатии иттиҳодияҳои динӣ дар 
муассисаҳои  таълимӣ ва  дар манзилу хонаҳои шаҳрвандон.

20 Аз мавод мутобиқ карда шудааст: «Энциклопедия религий и религиоведения» ReligioPolis. Центр религиоведческих 
исследований: http://www.religiopolis.org/enciklopediy a.html
21 Аз мавод мутобиқ карда шудааст: Денисенко Ю.  «Деструктивное общение: к определению понятия»: https://cyberleninka.
ru/article/v/destruktivnoe-obschenie-k-opredeleniyu-ponyatiya

Мувофиқи қисми 9 моддаи 4 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озо-
дии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» ба 
фаъолияти таблиғотии оммавии динӣ 
танҳо иттиҳодияҳои диние  ҳуқуқ до-
ранд, ки тибқи тартиби муқаррарна-
мудаи Қонуни мазкур ба қайд гирифта 
шудаанд. Аммо дар қисми 3 моддаи 23 
қонуни номбурда пешбинӣ шудааст, ки 
фаъолияти таблиғотӣ ва маърифатии 
иттиҳодияҳои динӣ дар муассисаҳои 
давлатии томактабиву мактабӣ, инчу-
нин, дар манзилу хонаҳои шаҳрвандон 
манъ аст. Ба журналистон зарур аст дар 
хотир дошта бошанд, ки дар мактабҳо 
ва дигар муассисаҳои бачагона омӯхта-
ни ҳама чизи марбут ба дин манъ аст, ба 
истиснои заминаи таърихӣ. Дар робита 
ба ин, ба рӯзноманигорон тавсия дода 
мешавад, ки дар маводи худ аз маълу-
моте, ки ба таври возеҳ ба таблиғи дин 
дар байни кӯдакону мактаббачагон ни-
гаронида шудааст, худдорӣ кунанд.
Дар моддаи 474.3 Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои ба роҳ мондани фаъолияти 
таблиғотӣ ва маърифатии иттиҳоди-
яҳои динӣ дар муассисаҳои таълимии 
томактабӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии 
касбӣ, инчунин дар манзили истиқома-
тии шаҳрвандон, ҷавобгарии маъмурӣ 
пешбинӣ шудааст. Бо назардошти меъ-
ёри мазкур, ба журналистон тавсия 
дода мешавад, ки зимни инъикос наму-
дани мавзӯи таблиғоти динӣ аз истифо-
да намудани истилоҳоте, ки эҳтимолан 
метавонанд боиси паст задани эътибо-
ри пайравони дини дигар гарданд, худ-
дорӣ намоянд. 
Тавре маълум аст, кӯдакони то 18-сола 
ба масоҷид ва дигар муассисаҳои динӣ 
роҳ дода намешаванд, то маҷбуран 
ба таблиғоти динӣ дучор нашаванд. 
Таблиғи дин дар байни кӯдакон мета-
вонад боиси ихтилофи иҷтимоӣ дар 
байни онҳо гардад, зеро дар майдони 

бозии кӯдакони динҳои гуногун метаво-
нанд ба ҳал кардани чизҳои марбут ба 
эътиқоди худ шурӯъ кунанд, ки ин ҳатто 
метавонад ба зӯроварии ҷисмонӣ овар-
да расонад. Ин ҳолат ғайри қобили қа-
бул аст, бинобар ин таблиғи дин дар 
байни кӯдакон манъ аст.
Дар баробари масоили дар боло зикр-
гардида, дар фаъолияти журналистӣ 
баъзе истилоҳоти динӣ, махсусан ис-
тилоҳоти марбут ба дини насронӣ на 
ҳамеша дуруст истифода мешаванд. 
Масалан, истилоҳи «миссионерӣ» аз  
ҷониби журналистон на ҳамеша ба 
маънои дурусти он истифода мешавад. 
Миссионерӣ (таблиғоткунӣ)-(лотинӣ. 
missio–«паём», «супориш»)-фаъоли-
яти ғайримаросимии ташкилоти динӣ 
бо мақсади  паҳн намудани таълимо-
ти динӣ ва  пур намудани шумораи 
навмазҳабон (навёдгирон) тавассути 
намояндагони махсус (миссионерҳо, 
таблиғотчиён) дар ҳудудҳои аз худ кар-
данашуда мебошад20. Зимнан бояд 
ёдовар шуд, ки миссионер- ин таблиғку-
нандае мебошад, ки аз мамлакати  ди-
гар бо мақсади тарғиб намудани дини 
ба ин мамлакат хосу  анъанавӣ набуда,  
ташриф овардааст. Миссионер иттиҳо-
дияи динии мамлакати хориҷиро, ки 
дар давлати будубош ба қайди давлатӣ 
гирифта шудааст, мувофиқи ваколат-
нома намояндагӣ менамояд. Миссио-
нер (таблиғкунанда)  аз номи иттиҳоди-
ияи динии худ фаъолияти  ҷамъиятӣ, 
иҷтимоӣ, динӣ, маърифатпарварӣ ва 
хайриявиро амалӣ мекунад.  
Ҳамзамон мушоҳидаҳо нишон ме-
диҳанд, ки  истилоҳҳои “конфессия” 
ва “секта” низ аз ҷониби журналистон 
на ҳамеша дуруст мутобиқ ба мазмуни 
матолиб истифода мегардад. Конфес-
сия-(лотинӣ. confessio –эътиқод)- ит-
тиҳодияи диндорон дар доираи як дин 
мебошад, ки таълимоти динии худро до-
шта, он дорои ибодати хоса ва сохтори 
ташкилии муайян мебошад21. Секта-яке 
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22 Аз мавод мутобиқ карда шудааст: Смирнов М. Ю. «социология религии: словарь». – СПб.: Изд-во с.-Петерб. ун-та, 2011. 
с.293
23 Аз мавод мутобиқ карда шудааст: Яблоков И.Н. «Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по 
религиоведению». – М.: Гардарики, 2000. с.280
24 Ниг.Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 26.03.2009 сол. СПС «Право-
консультант». моддаи 8.
25 Ниг.Қарори Ҳукумати Ҷумњурии Тоҷикистон №662 аз 30 декабри соли 2011» Дар бораи тасдиқ намудани Тартиби 
гирифтани таълими динии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар».

аз  шаклҳои ташкилоти динӣ мебошад. 
Ин иттиҳодияи диние мебошад, ки  дар  
дохили  ягон  мазҳаб ё калисои динӣ ба 
вуҷуд  омада, мустақилиятро  соҳиб гар-
дида, сипас ҳамчун ҷамъияти алоҳида 
аз он ҷудо мешавад22. Новобаста аз он, 
ки истифода намудани мафҳуми «сек-
та» дар  матбуоти  расмӣ  ва оммавӣ 
аз нуқтаи назари назокати сиёсии сухан 
ҷоиз намебошад, аммо дар баъзе  ҳо-
латҳо журналистон истилоҳи номбурда-
ро дар матолиб ва гузоришҳо истифода 
мебаранд. Зимнан, бояд ёдовар шуд,ки 
дар  қонунҳо, ҳуҷҷатҳои расмӣ ва ада-
биётҳои расмии динӣ  мафҳуми «секта»  
истифода бурда намешавад. Бо ҳамин 
асос, ба журналистон тавсия дода ме-
шавад, ки ба ҷои истилоҳи «секта» ис-
тилоҳҳои «иттиҳодияи динӣ» ё «ҷамоа-
ти динӣ»-ро  истифода намоянд. 
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ис-
тилоҳи “фундаментализми динӣ”  на 
ҳамеша аз ҷониби журналистон дуруст 
истифода карда мешавад. Фундамен-
тализми динӣ- (лотинӣ) fundamentum 
–«асос, таҳкурсӣ»)- вазъият ва амали-
яи ба вуҷуд омадани афкоре, ки муво-
фиқи он  ягона дурустии дин - ин фаҳми-
ши калима  ба калимаи (таҳтуллафзии) 
таълимоти динӣ мебошад, инчунин та-
лаботи бечунучаро ва пайдарпай риоя 
намудани ҳамаи фармоишҳои дар ки-
тобҳои муқаддас навишташуда мебо-
шад. Ин афкор ҳамагуна шаклҳои  му-
оссиркунонии динро қабул надорад23.  
Бо ҳамин асос, тавсия дода мешавад, 
ки истилоҳи номбурда дар матни мат-
лаб ва гузоришҳо  дар ҷои дахлдор 
дуруст ва мувофиқи мақсад истифода 
бурда шавад.
Масъалаи дигаре, ки дар матбуот мун-
тазам мавриди таваҷҷўҳи журналистон 
ва  воситаҳои ахбори омма қаррор ме-
гирад, ин мавзӯи таълими динӣ гириф-
тани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷики-

стон дар хориҷи мамлакат мебошад. 
Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки жур-
налистон хусусиятҳои хоси таҳсилоти 
динӣ гирифтани шаҳрвандонро, ки бо 
қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, 
на ҳамеша ба эътибор мегиранд. Дар 
моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳо-
дияҳои динӣ» тартиби гирифтани таҳ-
силоти динӣ аз ҷониби шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гарди-
дааст. Ҳар кас ба таври ихтиёрӣ ба ги-
рифтани таҳсилоти динӣ дар алоҳида-
гӣ ва ё ҳамроҳи дигарон  ҳуқуқ дорад. 
Таълими динии кӯдакон аз синни 7 то 
18-солагӣ бо ризояти хаттии падару 
модар ва ё шахсони онҳоро ивазкунан-
да дар вақтҳои берун аз дарс ва берун 
аз барномаи таълимии таҳсилоти дав-
латӣ иҷозат дода мешавад. Гирифтани 
таълими динӣ дар хориҷи кишвар, аз 
ҷумла дар мактабҳои олии динии хо-
риҷӣ, танҳо баъд аз гирифтани таҳси-
лоти динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
бо розигии хаттии мақомоти ваколатдо-
ри давлатӣ оид ба дин ва оид ба соҳаи 
маориф иҷозат дода мешавад24.
Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон  таҳти №662 аз 30 декабри соли 
2011 тартиби гирифтани таълими динии 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
хориҷи кишвар тасдиқ карда шудааст. 
Мувофиқи қарори номбурда  гирифта-
ни таълими динӣ дар хориҷи кишвар, аз 
ҷумла дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
динӣ танҳо баъд аз гирифтани таҳсило-
ти динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо 
розигии хаттии Кумитаи дин, танзими 
анъана ва ҷашну маросими назди Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комисси-
яи ҷумҳуриявӣ оид ба интихоб ва тайёр 
намудани кадрҳо дар муассисаҳои таҳ-
силоти олӣ ва илмии давлатҳои хориҷӣ 
ба роҳ монда мешавад25.
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Мамоният аз баргузор кардани расму оинҳои динӣ.

Тартиби нашр ва паҳн намудани адабиёти динӣ

Манъ будани нашр ва паҳн кардани афкори экстримистии динӣ (мазҳабӣ).

Қонугузории амалкунандаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон содир намудани кирдорҳо 
оид ба монеъ шудан барои ба ҷо овар-
дани маросимҳои динӣ ва монеъ шудан 
ба фаъолияти иттиҳодияҳои диниро, 
ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахсони 
мансабдор қасдона содир шуда, ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии шаҳрвандонро 
поймол менамояд, манъ кардааст. Дар 
моддаи 157 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон барои монеъ шудан ба 
фаъолияти иттиҳодияҳои диние, ки ба 
қонун зид намебошанд ё ба амали ба 
ҷо овардани маросимҳои динӣ, агар 
онҳо тартиботи ҷамъиятиро вайрон на-
кунанд ва ба ҳуқуқи шаҳрвандон таҷо-
вуз нанамоянд, ҷавобгарии ҷиноятӣ  
пешбинӣ шудааст.
Мувофиқи моддаи 474 Кодекси ҳуқуқ-
вайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон барои риоя накардани қонун-
гузорӣ дар бораи иттиҳодияҳои динӣ 
ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шу-
дааст. Масалан, тадриси илми динӣ 
бе иҷозат, адои тоату ибодат, расму 
оинҳо ва маросимҳои динӣ дар ҷойҳои 
муқаррарнашуда ва риоя накардани 
қоидаҳои муқарраргардидаи ташкил 
ва баргузор намудани маросимҳои 
динӣ ҳамчун кирдорҳо доир ба риоя 
накардани қонунгузорӣ дар бораи ит-
тиҳодияҳои динӣ эътироф шудаанд. 
Бо назардошти ҳолатҳои номбурда, ба 
журналистон тавсия дода мешавад, ки 
дар матлаб ва гузоришҳои худ аз исти-
фода намудани ибораву ҷумлаҳое, ки 
бевосита ё бавосита барои монеъ гар-
дидан ба гузаронидани маросими динӣ 
далолат ё таҳрик менамоянд, худдорӣ 
кунанд.

Дар моддаи 474.1 Кодекси ҳуқуқвайрон-
кунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои  риоя накардани қонунгузорӣ оид 
ба истеҳсол, содирот, воридот, фурӯш 
ва паҳн намудани адабиёти динӣ ҷа-
вобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. 
Масалан, бидуни гирифтани хулосаи 
ташхиси давлатии диншиносӣ истеҳсол 
намудан, содир кардан, ворид наму-
дан, ба фурўш  баровардан ва паҳн на-

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи муқовимат бо экстримизм» аз 2-уми 
январи 2020 сол асосҳои ташкилӣ ва 
ҳуқуқии муқовимат ба экстремизмро бо 
мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва шаҳрванд, асосҳои сохтори консти-
тутсионӣ, таъмини соҳибихтиёрӣ, тамо-
мияти арзӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муайян менамояд. Мувофиқи 
қисми 3 қонуни номбурда дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолияти экстремистӣ 
манъ мебошад. Экстремизм - ифодаи 

мудани адабиёти динӣ, инчунин, дигар 
ашё ва маводи дорои таъйиноти динӣ 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб 
меравад. Инчунин,  барои аз тарафи 
ташкилотҳои динӣ ба табъ расонида-
ни адабиёти динӣ ё истеҳсол намуда-
ни маводи таъйиноти динӣ бе доштани 
тамғаи махсус бо номи пурраи худ  ҷа-
вобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст.

мафкура ва фаъолияти экстремистие, 
ки барои бо роҳи зӯроварӣ ва амалҳои 
дигари зиддиқонунӣ ҳал намудани ма-
съалаҳои сиёсӣ, ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, 
миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ 
(мазҳабӣ) равона карда шудааст26. Қо-
нуни зикршуда нашр ва паҳн намудани 
ҳамагуна маводи экстримистӣ, аз ҷум-
ла иттилоот дар бораи бо роҳи зӯро-
варӣ ва амалҳои дигари зиддиқонунӣ 
ҳал намудани масъалаҳои динӣ ва 
мазҳабиро манъ кардааст.

26 Ниг.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо экстремизм» аз 02.01.2020 сол. СПС «Право-консультант».  
моддаи 1.
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27 Ниг. Усмонов И.К. Шарҳи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон.Душанбе. 2011 сол. с.2
28 Ниг.ҚаршибоевН, Иноятов.И, Тафсири Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон. Душанбе.2011 сол. с.2.

Иқтибос аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо 
экстремизм»

Моддаи 1
Маводи экстремистӣ - ҳуҷҷат ва иттилоот дар ҳама намуди ҳомилҳо, ки дорои мафку-
раи экстремизм ё даъваткунанда, сафедкунанда ё асосноккунандаи амалӣ намудани 
фаъолияти экстремистӣ мебошад;
• Ҳуҷҷат - ҳомили моддие, ки дар он ҳама намуди иттилоот дар шакли матнҳои даст-

навис ё чопӣ (варақаҳо, адабиёт, маҷалла, рӯзнома ва китобчаҳо), сабти овозӣ, 
тасвирӣ ё якҷоя (маводи аккосӣ, навори кино, видеороликҳо, сабти аудио ва видео) 
сабт шуда, дорои маълумоти имкониятдиҳандаи ҳаммонандкунонии он мутобиқ ба 
мафкураи экстремизм ё даъваткунанда, сафедкунанда ё асосноккунандаи фаъо-
лияти экстремистӣ мебошад.

Моддаи 3 
2. Фаъолияте, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон экстремистӣ ҳисобида мешавад:
• барангехтани кинаю адовати нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ (мазҳабӣ) ва му-

ноқишаҳои иҷтимоӣ, инчунин тарғиби махсусият ва бартарии шаҳрвандон аз ни-
гоҳи муносибати онҳо ба дин (мазҳаб), забон, мансубияти онҳо ба миллат, нажод ё 
маҳал ба таври оммавӣ ё бо истифодаи воситаҳои ахбори омма ё содир кардани 
ин ҳаракатҳо бо роҳи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он;

• вайрон кардани ҳуқуқ, озодӣ, манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд вобаста ба 
мансубияташ ба гурӯҳи иҷтимоӣ, нажод, миллат, қавм, маҳал, дин (мазҳаб) ва за-
бон ё муносибати ӯ ба дин;

• даъвати оммавӣ барои иҷро намудани амалҳои экстремистӣ ё интишори маводи 
экстремистӣ, инчунин тайёр кардан ва нигоҳ доштани онҳо бо мақсади паҳн наму-
дан;

• нашр ва (ё) паҳн кардани маводи чопӣ, аудиоӣ, видеоӣ ва маводи дигари дорои ху-
сусияти экстремистӣ дар воситаи ахбори омма, шабакаи интернет, воситаи алоқаи 
барқӣ.

Зарурияти риоя намудани меъёрҳои 
ахлоқии фаъолияти журналистӣ  ҳан-
гоми омода намудани гузоришҳо дар 
мавзуъҳои ба низоъ ҳассос, аз қабили 
озодӣ ва гуногуншаклии динӣ.
Таҷрибаи рушди озодии баён дар ҷаҳон 
муҳимияти риояи одоби нигорандагиро 
дар баробари омилҳои ҳуқуқии фаъо-
лияти журналистӣ исбот кардааст. Ба 
вуҷуд омадани нақши нави фаъолия-
ти воситаҳои ахбори омма дар дунё, 
яъне масъул будан, дар назди вай за-
рурате ба вуҷуд овард, ки воситаҳои 
ахбори омма барои сухани мегуфтаа-

шон, барои эҳсосе, ки бармеангезанд, 
масъулият дошта бошанд27. Меъёрҳои 
ахлоқии журналистӣ ба омилҳои иҷти-
моӣ-эҷодии озодии сухан мутаалиқ 
ҳастанд. Бинобар ин худтанзимкунӣ 
танҳо дар чорчӯбаи қонун амал карда, 
озодии баён ва иттилоотро кафолат ме-
диҳад. Меъёрҳои ахлоқӣ рафтори жур-
налистро мутобиқи меъёрҳои муайяни 
касбӣ ба низом дароварда, имконияти 
ба вуҷуд омадани ҳолатҳои нақзи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои ҷониби дигарро (ауди-
тория, шаҳрванд ва ташкилот) пешгирӣ 
мекунанд28. 

§2.4  ТАВСИЯҲО БАРОИ КОРМАНДОНИ ВАО, РӮЗНОМАНИГОРОН ВА 
         БЛОГЕРҲО 
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Иқтибос аз Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон.

Иқтибос аз Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон

3.7. Ҳангоми интишори матолиб аз забони хушунат ва суханони нафратангез истифо-
да накунанд.
3.8. Аз истифодаи ибораю истилоҳоти омиёна (жаргон) ва вожаҳои хоси номаҳфум дар 
матлабҳо худдорӣ намоянд.
3.10. Ҳангоми инъикоси мавзӯъҳои вобаста ба терроризм, ифротгароӣ ва дигар мав-
зуъҳои ҳассос аз эҳтиёт кор гирифта, талош кунанд, ки иттилоъро холисона расонанд 
ва ба тарғиби он роҳ надиҳанд. Аудиторияи худро аз дастхуши тарғиби иттилоотии ин 
гурӯҳҳо шудан ҳифз кунанд.

4.1. Ба ҳаёти шахсии инсон эҳтиром гузоранд. Аз паҳн намудани иттилооти ҳаёти шах-
сӣ, маҳрамона, аз ҷумла зиндагии хонаводагӣ, вазъи саломатӣ, мансубият, ҷойи зист, 
мукотибот ва муколамаи телефонӣ худдорӣ намоянд. Интишори иттилоот марбут ба 
зиндагии хусусӣ танҳо бо ризоияти шахс ва риояи маҳрамона будани аснод (ҳуҷҷатҳо) 
имкон дорад.

5.2.Дар матолиби интишорӣ фарҳанг, расму оин, назару ҷаҳонбинӣ ва эътиқоди динии 
қавму миллатҳои дигарро мавриди эҳтиром қарор диҳанд.
5.3.Ба нақзи ҳуқуқи инсон дар заминаи мансубияти нажодӣ, миллӣ, маҳаллӣ, забонӣ, 
динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҷинсӣ роҳ надиҳанд.

Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти жур-
налистӣ дар Тоҷикистон 14 майи соли 
2009 тайёр ва ба баррасии ҳамаи  жур-
налистони кишвар пешниҳод шуда, 
сипас 30 октябри соли 2009 дар Кон-
ференсияи умумиҷумҳуриявии Шўрои 
воситаҳои ахбори оммаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қабул гардидааст. Мин-
баъд  3 майи соли 2021 ба Меъёрҳои 

ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар 
Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид 
карда шудааст. Дар санади номбур-
да якчанд меъёрҳои касбӣ-ахлоқӣ низ 
пешбинӣ шудаанд, ки онҳо тартиби аз 
ҷониби журналистон ва воситаҳои ах-
бори омма омода намудани матлабу 
гузоришҳоро дар мавзӯи динӣ танзим 
менамоянд.

Дар меъёрҳои ахлоқии номбурда ба 
воситаҳои ахбори омма ва журнали-
стон тавсия дода шудааст, ки ҳангоми 
нашри хабар, матлаб ва гузориш аз 
тарғиб намудани ифроти динию мазҳа-
бӣ, ҷудоандозӣ, барангехтани адовати 
динӣ, паст задани намояндагони дин ё 
мазҳаб худдорӣ намоянд, зеро чунин 
амалу кирдорҳо метавонанд боиси ба 
вуҷуд омадани  мухолифат ва низоъҳо 
гардад. Зимни инъикос намудани ма-
съалаҳои динӣ  журналистон аз паст 

задани қавму миллат ва дину мазҳаб 
худдорӣ намуда, ҷаҳонбинӣ, эътиқоди 
динӣ ва суннату  маросимҳои динии 
дигаронро эҳтиром намоянд. Инчунин, 
ҳангоми инъикоси ҳама гуна матолиби 
динӣ, аз ҷумла масъалаҳои муноси-
батҳои байнимазҳабӣ, нашри матла-
бу гузоришҳои хусусияти динидошта 
воситаи ахбори омма ва журналист 
бояд, ки нисбати ҳамагуна дину мазҳа-
бҳо эҳтиром гузоранд. 
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Тавсияҳо:
• танҳо маълумоти дуруст ва саҳеҳ 

доир ба масъалаҳои диниро пеш-
ниҳод, паҳн намудан;

• беғаразона инъикос намудани рӯй-
додҳои динӣ;

• ҳангоми омода намудани мақолаву 
гузоришҳои динӣ барои рӯзномани-
гор зарур аст, ки фаъолияти худро 
дар асоси ғояҳои инсондӯстӣ, адо-
лат ва ҳақиқатгӯӣ қарор диҳад;

• ҳангоми таҳияи мақола ва гузо-
ришҳои динӣ рӯзноманигорон бояд 
андешаи эҳтироми динро дар ҳаёти 
одамон эҳтиром ва дастгирӣ намо-
янд;

• пеш аз навиштани мақола ва гузо-
ришҳо дар мавзуъҳои динӣ рӯзно-
манигор бояд бо адабиёти дахлдо-
ри динӣ шинос шавад;

• журналисте, ки мавзӯи диниро 
инъикос мекунад, бояд малакаҳои 
касбии журналистиро дар кор бо 
фарҳангу динҳои гуногун дошта бо-
шад;

• рӯзноманигор бояд гуногунрангии 
динии ҷаҳони муосирро эҳтиром ку-
над;

• журналист дар маводи худ набояд 
ба ин ё он дин бартарӣ диҳад ва ба 
таблиғи динӣ машғул нашавад;

• рӯзноманигорон бояд дар хотир до-
шта бошанд, ки мавзуъҳои динӣ бо 
китобҳои муқаддаси динӣ марбут 
ҳастанд. Дар ҳолате, ки омӯзиши 
мавод тафсири китобҳои муқадда-
сро тақозо мекунад, ба рӯзнома-
нигорон тавсия дода мешавад, ки 
барои шарҳу эзоҳ ба коршинос му-
роҷиат кунанд;

• журналист бояд воқеаҳои таърихи-
ро дуруст ва беғаразона таҳлил кар-
да тавонад;

• зимни инъикоси масоили динӣ на-
бояд шахсияти пешво, паёмбар ва 
рӯҳониёнро таҳқир намояд;

• рӯзноманигорон ҳангоми инъикоси 
мавзуъҳои динӣ набояд аз забони 
душманӣ истифода кунанд ва дар 
мақола ва баромадҳои худ баран-
гехтани кинаю адовати мазҳабӣ ку-
нанд;

• рӯзноманигорон ҳангоми ифшои 
ҳуввияти динӣ, нажодӣ, миллӣ ва 
этникии шахс бояд эҳтиёткор бо-
шанд, зеро ин метавонад боиси но-
фаҳмиҳо дар бораи як гурӯҳи муай-
яни иҷтимоӣ ё мазҳабӣ ва ё боиси 
ташаннуҷ дар ҷомеа гардад;

• мансубияти динӣ, нажодӣ, миллӣ ва 
этникии шахс дар мақолаҳо ва па-
ёмҳои динӣ набояд ҳамчун сабаби 
содир намудани кирдори ғайриқо-
нунӣ дониста шавад;

• мавзуъоти динӣ ҳассосанд, бинобар 
ин ба рӯзноманигор тавсия дода ме-
шавад, ки мавзуъро хулоса накунад 
ва натиҷагириҳои худро дар мақола 
баён накунад;

• ҳангоми инъикоси мавзуъҳои динӣ 
рӯзноманигорон бояд аз ҳар гуна 
шарҳу тафсири ноҷо худдорӣ ку-
нанд;

• дар мақолаҳо доир ба озодии эъ-
тиқод ва бисёрнавъии динҳо, хуло-
саҳои журналист бояд ба далелҳо 
асос ёбанд;

• рӯзноманигорон бояд фарқ байни 
далел ва ақидаро донад;

• гузоришу маколаҳоро дар мавзуъ-
ҳои озодии дин ва бисёрнавъии 
динҳо танҳо дар асоси далелҳо 
омода намуда, аз фарзия истифода 
набаранд;

• рӯзноманигорон бояд назару ақи-
даҳои тарафҳои гуногунро пеш-
ниҳод намоянд;

• мафҳумҳои “экстремистӣ” ва “тер-
рористӣ” набояд, вобаста ба мансу-
бияти этникӣ ё маҳалли таваллуд/
иқомат истифода шаванд;
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Саволҳои санҷишӣ:

• Тоҷикистон кадом ҳуҷҷатҳои байналмилалиро оид ба масъалаҳои озодии виҷдон 
ва гуногунии динӣ ба тасвиб расонидааст?

• Муҳимтарин натиҷагирии шумо дар мавриди қонунгузории Тоҷикистон дар бораи 
дин чӣ гуна аст?

• Чаро ҳангоми навиштани мақолаҳо дар мавзуъҳои динӣ риояи меъёрҳои ахлоқии 
журналистикаро муҳим мешуморед?

• Ҳуқуқу вазифаҳо дар робита ба роздории дин кадомҳоянд?
• Барои барангехтани кинаю адовати динӣ дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст?
• Ҳангоми инъикоси мавзуъҳои динӣ рӯзноманигорон бояд аз интишор ва паҳн кар-

дани кадом маълумот худдорӣ кунанд?
• Ҳангоми инъикоси мавзуъҳои динӣ барои рӯзноманигорон кадом меъёрҳои касбӣ 

тавсия карда мешаванд?

Рӯйхати санадҳои ҳуқуқӣ ва адабиёти истифодашуда:

1. Эъломияи  умумии  ҳуқуқи  инсон (10 декабри соли 1948 аз тарафи Маҷмаи 
Умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст);

2. Паймони байналмилалӣ доир  ба  ҳуқуқҳои  иқтисодӣ, иҷтимоӣ  ва  фарҳангӣ   
аз 16 декабри  соли 1966;

3. Паймони  байналмилалӣ доир  ба  ҳуқуқҳои   шаҳрвандӣ  ва  сиёсӣ аз 16 
декабри  соли 1966;

4. Конвенсия  оид  ба   ҳуқуқи  кӯдак  (бо қатъномаи 44/25 Маҷмаи Умумии Соз-
мони Милали Муттаҳид аз 20 ноябри соли 1989 қабул гардидааст);

5. Конвенсияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи ҳуқуқу озодиҳои асо-
сии инсон аз 26 майи соли 1995;

6. Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми  шаклҳои табъиз  нисбати   за-
нон  аз 18 декабри соли 1979;

7. Конвенсияи  байналмилалӣ  оид  ба  ҳимояи  ҳуқуқи  ҳамаи муҳоҷирони  
меҳнатӣ  ва  аъзои  оилаи  онҳо  аз 18 декабри соли 1990;

8. Эъломияи Сардорони давлатҳо-аъзоёни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар 
бораи ӯҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии ин-
сон, 24.09.1993с.;

• ҳангоми инъикоси масъалаҳои 
баҳсбарангези динӣ ба рӯзнома-
нигорон тавсия дода мешавад, ки 
мавқеи ҳамаи ҷонибҳои баҳсро 
беғаразона инъикос кунанд ва ба 
ҳеҷ яке аз тарафҳои баҳсбарангез 
бартарӣ надиҳанд. Дар баробари 
ин вазифаи журналист аз он ибо-
рат аст, ки ба хонандагон дар бораи 
мубоҳиса (ё конфликт) маълумоти 
саҳеҳ дҳад;

• вақти инъикоси мавзуъҳои динӣ 
рӯзноманигорон бояд дар байни 
мавқеъ ва дидгоҳҳои мухталиф му-
возинат пайдо кунанд;

• барои кам кардани хатарҳои эҳти-
молӣ ба рӯзноманигорон тавсия 
дода мешавад, ки пеш аз нашри 
мақола ё гузориш дар мавзуъҳои 
динӣ бо мутахассис машварат ку-
нанд.
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9. Эъломияи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи барҳам додани ҳамаи 
шаклҳои таҳаммулпазирӣ ва табъиз бинобар мансубият ба дин ё эътиқод, 
25.11.1981 сол;

10. Ҳуҷҷатҳои хотимавии Машварати сатҳи олии Созмони амният ва ҳамкории 
Аврупо (Хелсинки, 1975 сол, Мадрид 1980 сол, Вена, 1989 сол, Копенгаген 
1990 сол, Париж 1990 сол, Будапешт 1994 сол);

11. Конститутсияи  Ҷумҳурии  Тоҷикистон аз 6.11.1994  сол, бо  тағйиру  иловаҳо 
аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016, ки дар 
натиҷаи  раъйпурсии умумихалқӣ ворид шудааст;

12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 
динӣ» аз  26 марти 2009 сол. СПС «Право-консультант»;

13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо экстримизм» аз 
2-уми январи  соли 2020. СПС «Право-консультант»;

14. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.2008 
сол; 

15. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998 сол;
16. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №662 аз 30 декабри соли 2011 

«Дар бораи тасдиқ намудани  «Тартиби гирифтани таълими динии шаҳрван-
дони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар»; 

17. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон   таҳти №389 аз 2 июли соли 2009  
«Дар бораи тасдиқ намудани «Тартиби гузаронидани ташхиси давлатии 
диншиносӣ»;

18. Дополнительное совещание по человеческому измерению. Свобода рели-
гии и убеждении.9-10 июля 2009 год, Хомбург, Вена;

19. Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: В помощь судьям, следовате-
лям, экспертам/ Под ред. проф. М. В. Горбаневского. – М.: Юридический 
Мир, 2006 г.;

20. Федотов М. А. Правовые основы журналистики. М.: ИМПЭ им. А. С. Грибое-
дова, 2004г.;

21. Стецкевич М. С. Свобода совести. СПб., 2006 г.;
22. Смирнов М. Ю. «Социология религии: словарь». – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2011г.;
23. Яблоков И. Н. «Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-мини-

мум по религиоведению». – М.: Гардарики, 2000 г.; 
24. «Энциклопедия религий и религиоведения» ReligioPolis. Центр религиовед-

ческих исследований: http://www.religiopolis.org/enciklopediy a.html;
25. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. 

Кузнецов. 1998 г.;
26. Денисенко Ю. «Деструктивное общение: к определению понятия»: https://

cyberleninka.ru/article/v/destruktivnoe-obschenie-k-opredeleniyu-ponyatiya;
27. Борис Пантелеев. Проблема освещения религиозной тематики в СМИ. 

23.03.2011. Сайт Religio Polis. Центр религиоведческих исследований;
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1. Virtual Religion Index (номгўйи виртуалӣ дар бораи дин http://virtualreligion.net/
vri/. Сарчашмаи иттилооти захиравии англисизабон барои пешбурди таҳқиқот 
дар соҳаи дин буда, дар он шумораи зиёди таҳқиқоти ҷаҳонӣ дар соҳаи муно-
сибатҳои дин мавҷуд мебошад, ки дар он истинод ба мундариҷаи сомонаҳои 
динӣ барои гузаронидан ва омӯзишу таҳқиқот низ вуҷуд доранд. Истинод барои 
саҳифаи хонагӣ, рӯйхати асосӣ ва ҳуҷҷатҳои дохилӣ  пешниҳод карда мешавад;

2. The Association of Religion Data Archives (ARDA) http://52.9.15.250/ иттиҳодияи 
бойгониҳои (архивҳои) иттилооти динӣ (ARDA), рӯйхати динҳо, озодиҳои динӣ 
дар ҳар мамлакат; 

3. World Christian Database (всемирная база христианской статистики) https://
worldchristiandatabase.org/.Сарчашмаи иттилооти захиравии англисизабон 
оиди иттилооти омории мукаммал дар бораи динҳои ҷаҳонӣ, конфессияҳои на-
сронӣ ва гурӯҳи одамон; 

4. Religion online http://www.religion-online.org/. Сарчашмаи иттилооти захиравии 
англисизабон барои расонидани кӯмак ба шахсоне, ки барои омӯзиши масъа-
лаҳои динӣ ҳавасманд мебошанд; 

5. World Religion Resources  http://www.refdesk.com/factrel.html . Веб-сайти англи-
сизабон бо истинод ба  захираҳои ҷаҳонии динӣ;

6. Religion Facts http://www.religionfacts.com/  захираи итилоотии англисизабон 
маълумот пешниҳод менамояд:-«танҳо фактҳо»- дар бораи ҷавобҳои гуногун 
ба саволҳои динӣ, инчунин дар бораи расм ва одатҳои динҳои ҷаҳонӣ;

7. World Atlas   https://www.worldatlas.com/, захираи иттилооти ҷаҳонӣ, ки  омори 
ҷаҳониро доир ба самтҳои гуногун, аз ҷумла дин пешниҳод менамояд; 

8. Pew Research Centre https://www.pewresearch.org/,  маркази таҳқиқотии англи-
сизабон, ки дорои маводҳои зиёд дар бораи дин мебошад.

Замима №1 (Тавсияҳо доир ба сайтҳои интернетии дастрас ба иттилоти 
байналмилалии кушод дар бораи дин).

28. Definitions of -hate speech‖.  Merriam-Webster [Электронный ресурс:  http://
www.merriam-webster.com/dictionary/hate%20speech;

29. Усмонов И.К. Шарҳи меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷики-
стон.Душанбе. 2011 сол;

30. Қаршибоев Н., Иноятов., Тафсири Меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журна-
листӣ дар Тоҷикистон.Душанбе.2011 сол.
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ҚИСМИ 3. РӮЙКАРДҲОИ АМАЛӢ ДАР ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ 
ОЗОДИИ ДИНӢ ВА БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲО

Ҳамин тариқ, мо аллакай дар миёнаи 
роҳ ҳастем: мо бо асосҳои назария-
вии мавзӯи озодии эътиқод ва бисёр-
навъии динҳо шинос шудем, оид ба 
қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ 
дар ин самт маълумот гирифтем ва 

омодаем эҷоди муҳтаворо оғоз кунем. 
Ва вақти мутолиаи қисми саввум раси-
дааст, ки мисраи таҷрибаи муаллифон 
буда, бо тавсияҳои амалӣ барои инъи-
коси мавзӯъҳои ҳассос пур аст.

Дар саҳифаҳои ин қисм шумо хоҳед ошно гардед: 
• бо асбобҳо барои эътирофи ҳолатҳои муноқиша;
• бо низоми манбаъҳои иттилоотӣ барои омода намудани маводҳо оид ба мав-

зӯъҳои гуногунии динҳо ва озодиҳои динӣ;
• ҳикоянависӣ дар инъикоси мавзӯъҳои ҳассос чӣ нақш бозида метавонад ва 

чаро он ин қадар муҳим аст;
• бо усули истифодаи рӯйхати санҷишӣ барои эҷоди муҳтавои босифат.

Шумо инчунин маслиҳатҳои муҳими 
амалӣ хоҳед ёфт, хусусан агар шумо 
дар мавзӯъҳои ҳассос ба низоъ эҷод 
намоед.
Мо чиро дар назар дорем? Пеш аз 
хама, ин гузариши зина ба зина аз на-
зария ба амалия. Яъне, агар мо аввал 
дар бораи он ки «мавзӯъҳои ба низоъ 
ҳассос» чӣ гунаанд ва хусусиятҳои 
онҳо чӣ гунаанд, сӯҳбат кунем, пас 
воситаҳое, ки мо ба шумо пешниҳод 
мекунем, ҳадди аққал кӯшиш кунед, ки 
ба таҷрибаи касбии худ ворид шавед.
Масалан, дар сархати аввал шумо 
рӯйхати саволҳоеро хоҳед ёфт, ки ба 
назари мо ҳар як рӯзноманигор бояд 
пеш аз оғози навиштан дар мавзӯи 
озодии дин ва гуногунии динҳо посух 
бояд диҳад. Ва ин на танҳо аз он сабаб 
муҳим аст, ки шумо маводи босифат 
ва амиқ омода кардан мехоҳед, балки 
аз он сабаб муҳим аст, ки ин бештар ба 
рӯзноманигор ва мақолаҳои ӯ вобаста 
аст, ки муносибатҳои байни одамони 
мазҳаб, фарҳанг ва анъанаҳои гуногун 
минбаъд чӣ гуна инкишоф меёбанд.
Ва дар параграфе, ки мо дар бораи 
равишҳои ҳассос ба низоъ сухан ме-
ронем, шумо метавонед дар бораи 

чӣ гуна ошкоро ва эҳтиромона сухан 
гуфтан дар бораи одамоне, ки то ҳол 
роҳҳои ҳалли мушкилотро меҷӯянд 
ва чӣ гуна ВАО метавонад барои ҳар 
касе, ки мехоҳад вобаста ба ин ма-
съала баён кунад, як минбар гардад, 
идеяҳои онҳо дар бораи ҳамкорӣ шу-
навад. Хусусан барои онҳое, ки овоза-
шон ҳанӯз шунида нашудааст.
Яке аз мавзӯҳои муҳим - усули кор бо 
варақаҳои санҷишӣ барои кӯмак расо-
нидан на танҳо ба тренерони ВАО ва 
омӯзгорони кафедраҳои журналисти-
ка, балки ба муҳаррирон ва рӯзнома-
нигороне, ки дар мавзӯъҳои озодии 
дин, гуногунии динҳо ва бунёди сулҳ 
менависанд, таҳия шудааст. Меъ-
ёрҳои арзёбии рӯйхат барои нигоҳ до-
штани сифати муҳтаво ҳангоми таҳрир 
кӯмак мекунанд. Дар ин қисм мо ду на-
муди рӯйхатҳои санҷиширо тавсия ме-
диҳем. Якум аз саволҳое иборат аст, 
ки рӯзноманигор ҳангоми инъикоси 
мавзӯи озодии эътиқод, таҳаммулпа-
зирии динӣ ва гуногунии динҳо бояд 
ба онҳо посух диҳад. Рӯйхати дуюм 
дар шакли рӯйхати муқаррарӣ аст, ки 
барои банақшагирии ҳикоя кӯмак ме-
кунад.
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Ҳамаи ин маслиҳатҳо метавонанд барои шахсони зайл муфид бошанд:
• рӯзноманигорон: онҳо на танҳо назарияро меомӯзанд, балки мисолҳои му-

шаххасро низ зери омӯзиш қарор медиҳанд;
• кормандони давлатӣ - онҳо чӣ тавр бо журналистон муоширати муассирро 

ҳангоми муҳокимаи масъалаҳои марбут ба динро меомӯзанд;
• тренерҳои ВАО – дар доираи мавзӯъҳои дар ин қисм баррасишуда онҳо ме-

тавонанд ба рӯзноманигорон фаҳмонанд, ки рисолати онҳо ҳангоми инъикоси 
мавзӯи ба низоъ ҳассос чист ва чӣ гуна онҳо метавонанд ба таври касбӣ амал 
кунанд;

• Коршиносони масоили динӣ – онҳо дарк хоҳанд кард, ки ҳангоми муошират бо 
рӯзноманигорон ба чӣ бештар таваҷҷӯҳ кардан лозим аст;

• хонандагон оддие, ки ба ин мавзўъ таваҷҷӯҳ доранд, мефаҳманд, ки рӯзно-
манигорон ҳангоми инъикоси мавзӯъҳои динӣ ба чӣ хатоҳо роҳ медиҳанд ва ё 
баръакс, аз ин рӯ, хеле муваффақ мешаванд. Дар натиҷа баҳои онҳо ба мате-
риалҳои чопшуда реалӣ хоҳад шуд.

Мо усулҳои зиёди амалиро пешниҳод 
менамоем, аз ин рӯ, мо шод хоҳем шуд, 
агар шумо лаҳзаҳои муҳимро барои 
худ бо як хайлайтер далерона қайд ку-
нед. Мо итминон дорем, ки ин ба шумо 
барои гирифтани ғояҳои муҳим ва му-
вофиқ кӯмак мекунад ва албатта, ҳо-
силнокии истифодаи дастурро барои 
омода кардани маводҳои худ афзун 
мекунад.
Қисми сеюми роҳнамои мазкур ба рӯй-
кардҳои рӯзноманигории дар расонаҳо 
инъикос кардани мавзуъҳои озодии 
динӣ ва бисёрнавъии динҳо бахшида 
шудааст. Мо аз ҷанбае оғоз менамоем 
то сарфаҳм равем, ки рӯйкарди ҳас-

сос ба низоъ дар рӯзноманигорӣ чист. 
Бо ин мақсад, тафсирҳои назариявӣ, 
пайдоиш ва навъҳои низоъҳо, инчу-
нин, нақши маводҳои рӯзноманигорӣ 
дар идоракунӣ ва ҳалли низоъҳоро 
баррасӣ мекунем. Ғайр аз ин, бахши 
мазкур тарзҳои кори рӯзноманигорон-
ро бо сарчашмаҳои иттилоот, ки ба-
рои эҷоди муҳтаво (контент) зарур аст, 
аз нуқтаи назари методӣ муфассал 
ошкор менамояд, асосҳои сторител-
лингро (нақли саргузаштро) баррасӣ 
менамояд ва шарҳ медиҳад, ки сифа-
ти муҳтаворо бо ёрии чеклистҳо (ва-
рақаҳои санҷишӣ) чӣ гуна таҳлил бояд 
кард.
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§ 3.1.   РӮЙКАРДИ ҲАССОС БА НИЗОЪ БАРОИ ДАР РАСОНАҲО ИНЪИКОС 
 КАРДАНИ МАВЗУЪҲОИ ОЗОДИИ ДИНӢ ВА ГУНОГУНИИ ДИНҲО

Баробари шинос шудан бо бахши мазкур, шумо медонед/мефаҳмед ва ме-
тавонед:
• сабабҳои гуногуни низоъҳо ва имкониятҳои пайдоиши онҳоро дар миёни на-

мояндагони динҳои гуногун чӣ гуна муайян кунед.
• мубориза бо низоъ ва рӯйкардҳои оштии муштараки ҷонибҳо ва дарки амиқи 

сабабҳое, ки то чӣ андоза онҳо ба ҷонибҳои гирифтори вазъи низоъ муфи-
данд, чӣ гуна фарқ кунед.

• чизеро, ки гурӯҳҳо бояд барои ба таври созанда ҳал кардани низоъ анҷом 
диҳанд, чӣ гуна дарк кунед. 

• ба рафъи низоъ рӯзноманигорон метавонанд кадом тарзҳоро истифода ба-
ранд, ки ва ҳалли осоиштаи масъала мусоидат кунанд.
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3.1.1 ШАРҲИ НАЗАРИЯВИИ ВАЗЪИЯТҲОИ НИЗОЪ

• аҳамият ва мавқеи рӯзноманигорон дар пешбурди васеи моҳияти чунин 
мафҳумҳое монанди озодии динӣ, таҳаммулпазирии динӣ, бисёрнавъӣ ва 
рушди динӣ. 

• нақши рӯзноманигорон дар инъикоси низоъҳо. 

Таҳқиқотҳои назариявӣ дар бораи чи-
гунагии инъикоси низоъҳо дар воси-
таҳои ахбори омма, самтҳои асосии 
рӯзноманигориро дар шароитҳои ни-
зоъ ошкор намуданд. Азбаски рӯзно-
манигорон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, сиё-
сати давлат, соҳаи молия масъалаҳои 
гуногунро инъикос мекунанд, ҳар гуна 
мавзуъ ногузир ба соҳаи низоъҳо дахл 
мекунад. Чунки моҳиятан, дар ҳар як 
масъала низоъ ниҳон аст. Пеш аз таҳ-
лил кардани рӯйкардҳои рӯзномани-
гор ба инъикоси вазъиятҳои низоъ, ӯ 
ба чӣ бояд таваҷҷуҳ зоҳир намояд ва 
дар ин робита кадом қоидаҳои рӯзно-
манигорӣ вуҷуд доранд, моро зарур 
аст, ки ба худи мафҳуми низоъ рав-
шанӣ андозем: низоъ (конфликт) – аз 
калимаи лотинии “conflictus” бармеояд 
ва маънои “бархурд”-ро дорад. 

Мутобиқи таҳқиқотҳои олими низоъ-
шиноси Африқои Ҷанубӣ Марк Эрнст, 
низоъ дар муносибатҳои муштарак 
вуҷуд дорад ва вақте зоҳир меша-
вад, ки ҷонибҳо  имконнопазир будани 
амалисозии хоҳишҳои худро эътироф 
карда, ҳамзамон дарк менамоянд, ки 
арзишҳо ва манфиатҳои онҳо гуногу-
нанд ва вақте, ки ҳар ду ҷониб кӯшиш 
мекунанд ақидаи ҷониби муқобилро 
бо пайгирӣ аз манфиати худ (низоъи 
ошкоро) тағйир диҳанд, бартараф на-
моянд ё бетаъсир гузоранд. Бар асо-
си андешаи муҳаққиқи мазкур мета-
вон гуфт, ки низоъ вазъиятест, ки ба 
сабаби гуногун ва ғайриоддӣ будани 
ҷаҳонбинӣ, манфиатҳо, ҳадафҳо ва 
фоидаҳои шахсоне ба вуҷуд меояд, 
ки вориди муколама мешаванд. Дар 
равоншиносӣ низоъ ҳамчун набуда-

ни ризоияти байни ҷонибҳо (шахсони 
алоҳида ё гурӯҳҳои одамон) арзёбӣ 
мешавад. Мутахассисони соҳаи ме-
неҷмент баъзе навъҳои низоъро ҳат-
ман рӯйдиҳанда ва бо ягон роҳе асоси 
рушди бизнес арзёбӣ мекунанд. Ни-
зоъҳои байни муҳаққиқон дар соҳаи 
илм (муҳокимаҳои илмӣ, дифоъи кори 
илмӣ) барои рушди ҷомеа дар роҳи 
пешрафт хидмат мекунанд. Ин ҷо 
танҳо як қоида – идора карда тавони-
стани ин низоъҳо муҳим аст. Қоидаи 
мазкур аҳамияти худро дар соҳаи рӯз-
номанигорӣ дар шароитҳои низоъ низ 
аз даст намедиҳад.

Дар ҷараёни ҷустуҷӯ ва ҷамъоварии 
иттилоот, вазифаи нахустиндараҷаи 
рӯзноманигор таъмини дақиқият ва 
эътимодпазирии он аст. Ҳамзамон, 
дар хотир бояд дошт, ки эътимодпа-
зирии далелҳоро хулосаҳои муътабар 
ва тавзеҳоти коршиносон тасдиқ ме-
кунанд ва буҳронҳову исботҳо тақви-
ят медиҳанд. Маҳз хусусиятҳои дар 
боло зикршуда миёни паёмҳои рӯзно-
манигор ва паёмҳои камаҳамият, кам 
асосдоршуда ё комилан беасос фарқ 
мегузоранд. Барои ин мувофиқи мақ-
сад аст, ки рӯзноманигорон низоъ ва 
чӣ гуна ба ҷонибҳои низоъ ва одамони 
алоҳида таъсир гузоштани онро ду-
руст таҳлил карда тавонанд. Одатан, 
рӯзноманигорон низоъро ҳамон гуна 
ки ҳаст, инъикос мекунанд. Низоъ дар 
воситаҳои ахбори омма то чӣ андоза 
моҳирона инъикос нашавад, он паёми 
хабарсоз боқӣ мемонад. Вале ин ба ис-
теъмолкунандаи иттилоот кофӣ нест, 
ки сабабҳои асли низоъро сарфаҳм 
равад. Барои таҳия кардани мӯҳтавои 
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амиқи таҳлилӣ ба рӯзноманигор зарур 
аст, ки аз чорчӯбаи гузориши вазъият 
берун барояд ва ба одамон равандро 
дуруст шарҳ дода тавонад. Танҳо ҳа-

мин рӯзноманигорон, эҳтимол, муяс-
сар мешаванд, ки сабабҳои пайдоиш 
ва моҳияти низоъро ба ҷонибҳо рав-
шану возеҳ нишон диҳанд28.

28 Питер де Туа. Освещение конфликтно-чувствительных тем: инструменты для журналиста.

3.1.2 РӮЙКАРДИ ҲАССОС БА НИЗОЪ ДАР САМТИ ИДОРАКУНИИ ВАЗЪИЯТ

1. Натиҷае, ки барои ҳар ду ҷониб му-
фид аст. Дар чунин ҳолат, ҷонибҳо 
ба манфиатҳои ҳамдигар эҳтиром 
гузошта ва масъалаҳоро ҳамоҳанг 
намуда, ба таври муштарак амал 
хоҳанд кард.

2. Ҳар ду ҷониб нерӯҳои худро барои 
он сарф намекунанд, ки ба ҳамди-
гар зиён расонанд, балки роҳҳои 
ҳалли масъаларо байни худ пайдо 
кунанд. 

3. Дараҷаи баландтарин – муколамаи 
байни ҷонибҳо мебошад. Ҷонибҳо-
ро зарур аст, ки муносибатҳои ҳа-
маҷониба ошкорову боэҳтиромро 
барои ҳамкорӣ барқарор намоянд, 
ки ба ҳалли масъала равона шуда-
анд. Ин роҳҳоро ба сӯи идоркунии 
самарабахши низоъҳо дар оянда 
боз мекунад.

4. Беҳтарсозии эътимод ва муноси-
батҳои дуҷониба. Ин амал барои 

Дар идоракунӣ ва ҳалли низоъ ду 
рӯйкарди рақобат ва ризоияти дуҷо-
ниба вуҷуд дорад. Тавре шумо дарк 
мекунед, дар рӯйкарди рақобат, бай-
ни ҷонибҳои низоъ рӯҳияи мусобиқа  
афзалият дорад. Рӯйкарди ризоияти 
дуҷониба пешбинӣ менамояд, ки ҷо-
нибҳо масъаларо ҳамаҷониба баррасӣ 
мекунанд ва барои ҳалли баҳс ҳамаи 
пешниҳодҳо ва хоҳишу дархостҳоро 
ба эътибор мегиранд. Дар зер хусуси-
яти кӯтоҳи рӯйкардеро меорем, ки бар 
рақобат асос ёфтааст:
1. Ҷониби А вазъиятро мебарад, ҷо-

ниби Б бой медиҳад. Тарҳи риёзии 
вазъият чунин аст: А>Б=0. Натиҷа 
ба сифр баробар аст.  То он ҳоле, ки 
яке аз ҷонибҳо назаррас нест, ҳад-
диақал  метавон ба ягон роҳи ҳал 
даст ёфт . Вале чунин ҳолатҳое низ 
ҷой доранд, ки А-Б= <0. Яъне дар 
чунин вазъият ҳеҷ яке аз ҷонибҳо 
баранда намешавад, баръакс, ҳар 
ду ҷониб бой медиҳанд.

2. Ҷонибҳо бар зидди ҳамдигар амал 
мекунанд. Бинобар нокифоя буда-
ни захираҳои сафарбаршуда, ҳар 
ду ҷониб дар чунин вазъият бой 
медиҳанд.

3. Ҳалли қатъии вазъият. Бо пирӯзии 
яке аз ҷонибҳо вазъият ҳал наме-
шавад. Баръакс, ҷониби бойдода ба 
ҷустуҷӯи роҳҳои муваффақ шудан 
ба ҳадафҳои худ идома хоҳад дод 
ва кӯшиш менамояд, ки бар ҷониби 
муқобил комилан пирӯз шавад.

4. Раванди рақобат танҳо вазъияти 
низоъро дар байни ҷонибҳо шид-
дат мебахшад.  Ризоияти дуҷониба 
таҳлил намешавад, ҷонибҳо талош 
намекунанд, ки манфиатҳои як-
дигарро бифаҳманд ва байни худ 
робитаҳои эътимодбахш барқарор 
намоянд.   

5. Ҳар як кӯшиш бенатиҷа мемонад. 
Дар чунин ҳолат метавон фаҳмид, 
ки ифодаи “ҷанг ғолибу мағлуб на-
дорад” то чӣ андоза бамаврид аст.

Натиҷаҳои рӯйкарди дувумро баррасӣ мекунем – ризоияти дуҷониба:
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ҳамаи ҷонибҳо судбахш аст, чун-
ки дар ҳалли низоъҳои эҳтимолии 
байни ҷонибҳо ба манфиати ҳам-
дигар натиҷаҳои хуб медиҳад.

Аз ду рӯйкарди дар боло зикршуда 
возеҳ мешавад, ки дар ҳалли низоъи 
барои ҳар ду ҷониб муфид, рӯйкар-
де афзалият дорад, ки бар ризоияти 
дуҷониба асос ёфтааст. Ҷонибҳо ба-
рои ҳалли вазъияти низоъ бояд ба ка-
дом қарорҳо биёянд? Шартҳои муҳими 
ҳамкории муштарак:

• дар бораи арзишҳо, манфиатҳо ва 
фоидаҳои худ гуфтан зарур аст, бо 
ин роҳ, ҷонибҳо эҳсосот ва эмотси-
яҳои шахсии худро самимона изҳор 
мекунанд;

• ҷонибҳое, ки вориди низоъ шуда-
анд, дар баробари изҳори манфи-
атҳои худ, набояд омӯхтани ман-
фиатҳои ҷониби муқобилро низ 
фаромӯш кунанд;

• равшанӣ андохтан ба ғалатфаҳмӣ 
муҳим аст, чунки ҳар ду ҷониб 
нисбат ба ҳамдигар фикру идеяҳои 
муайян доранд ва агар ин фикру 
идеяҳо нодуруст бошанд, пас ба-
рои ислоҳ кардани онҳо имконият 
дода мешавад;

• доштани иттилооте зарур аст, ки 
барои қабули қарорҳои маъқулу 
муҳим лозиманд, чунки норасоии 
иттилооти зарурии юридикӣ мета-
вонад ба тадбирҳое монеаи бузург 
шавад, ки барои рафъи ғалатфаҳ-
миҳои байни ҷонибҳо андешида 
мешаванд;

• доштани муносибатҳои баробари 
ҳуқуқӣ бо ҷониби муқобил, чунки 
ба сабаби тафовут дар имкониятҳо 
барои ҷониби заъиф ҳифз карда-
ни ҳуқуқҳои худ мушкил хоҳад буд. 
Агар байни ҷонибҳо муносибатҳои 
баробарҳуқуқ муқаррар нашаванд, 

эҳтимолияти ҷанбае бузург аст, ки 
ҷониби қавӣ ҷониби заъифро ба ка-
нор тела хоҳад дод; 

• доштани маълумот дар бораи 
тарзҳои гуногуни ҳалли низоъҳо;

• доштани диди (ё назари) эҷод-
корона ба ҳалли низоъ. Агар дар 
ихтиёри ҷонибҳо чанд роҳи ҳалли 
масъала вуҷуд дошта бошад, ин 
имконияти интихоби    , роҳи ҳал-
ли  барои ҳамаи ҷонибҳо қобили 
қабулро медиҳад, на ин ки танҳо 
ҳалли масъаларо аз мавқеи нерӯ 
пешбинӣ менамояд; 

• доштани муҳофизат аз имконияти 
сӯиистифода кардани шахсони ди-
гар. Дар ҳолатҳое, ки ҷонибҳо фи-
шороварии шахсони севумро эҳсос 
мекунанд, роҳи ҳалли вазъияти ни-
зоъ пайдо нахоҳад шуд.

Барои иҷро кардани шартҳои муҳими 
ҳамкории муштарак пешвоёни ҷонибҳо 
бояд роҳро ба сӯи ҳамкории ҳамдигар 
боз кунанд. Барои ҳалли вазъиятҳои 
низоъ низ хеле муҳим аст, ки шахсони 
дастгирикунандаи ҷонибҳои гирифто-
ри низоъ, шартҳои чунин ҳамкориро 
риоя кунанд. Барои  одамоне, ки ба са-
баби низоъ миёнашон муносибатҳои 
сард барпо шудаанд, замони муайяне 
барои ба ҳамдигар эътимод кардан ва 
эътироф намудани якдигар лозим ме-
шавад. Ҳамаи шартҳо ва методҳое, ки 
барои бартарафсозии вазъияти низоъ 
заруранд, танҳо барои ҳалли як қисми 
масъалаи пайдошуда коромад мебо-
шанд. Натиҷаҳои воқеӣ ҳангоми пай-
доиши низоъҳо баъд аз барқарорсо-
зии муносибатҳои дуҷонибаи қобили 
қабул имконпазир хоҳанд буд. Омӯх-
тани сабабҳои асосии ғалатфаҳмиҳои 
байни одамон, мусоидат намудан ба 
дарки онҳо миқёси масъаларо муайян 
мекунанд. Дар ин робита рӯзномани-
горон нақши муҳим доранд.
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3.1.3 РӮЙКАРДИ ЖУРНАЛИСТӢ БА ИНЪИКОСИ ВАЗЪИЯТҲОИ НИЗОЪ 

Барои фаҳмидани умқи низоъ, бе-
шубҳа, омӯхтани сабабҳои пайдоиши 
он зарур аст. Рӯзноманигор бояд сар-
чашмаи низоъро муайян намояд, чун-
ки агар дар бораи низоъ бидуни дақиқ 
омӯхтани он паём паҳн шавад, вазъият 
боз ҳам шиддат мегирад ва эҳтимоли-
яти ба таҳдидҳои зӯроварона29 табдил 
ёфтани ғалатфаҳмиҳое ҳаст, ки то лаҳ-
заи кунунӣ байни ҷонибҳо вуҷуд до-
штанд. Маълум аст, ки ин метавонад ба 
вазъияте расонад, ки ғалатфаҳмиҳои 
байни одамон ё гурӯҳҳои алоҳида 
атрофи масъалаҳои таҳаммулпази-
рии динӣ, бисёрнавъии динӣ ва озодии 
эътиқод метавонанд вусъат ёбанд ва 
ба дараҷаи миллатгароӣ, маҳалгароӣ 
расанд. Низоъҳое, ки бо таҳаммулпа-
зирии динӣ алоқаманданд, дар муно-
сибатҳои рақобат ё афзалияти намо-
яндаи (ё намояндагони) ягон дин бар 
намояндагони динҳои дигар инъикос 
ёбанд. Низоъҳое, ки бо бисёрнавъии 
динӣ алоқаманданд, дар беэътиноӣ, 
таҳқири намоянда(гон)и як дин нисбат 
ба арзишҳои динӣ, анъанаҳо, идеяҳои 
намояндагони динҳои дигар инъикос 
меёбанд. Зери мафҳуми озодии динӣ 
эътиқоди шахс ба дину мазҳаби дил-
хоҳи ӯ (ё комилан надоштани эътиқод) 
фаҳмида мешавад ва ҳеҷ кас набояд 
ба ин мудохила намояд. Ин мавзуъҳо 
ба гурӯҳи ҳассостарин масъалаҳои ҳар 
як халқу миллат тааллуқ доранд.
Рӯзноманигории ҳассос ба низоъ дарк 
менамояд, ки гузориш дар бораи ни-
зоъи рӯйдода метавонад ба ҷамъият 
таъсир расонад ё вазъиятро шиддат 
диҳад ё ба барқарорсозии сулҳ мусо-
идат намояд. Рӯзноманигорон хуб ме-
фаҳманд, ки паёмҳои онҳо дар бораи 
вазъиятҳои низоъ наметавонанд ба ҳа-
ёти ҷомеа бетаъсир бошанд. Онҳо кӯ-
шиш мекунанд, ки аз таъсири манфии 
эҳтимолии паёмҳои худ канорагирӣ ку-
нанд.  Рӯзноманигорӣ дар шароитҳои 
низоъ ҳеҷ яке аз ҷонибҳоро дастгирӣ 

намекунад ва талош наменамояд, ки 
қарорҳои худро ба сари ҷонибҳо бор 
кунад ва ҳамзамон, ба пинҳонсозии 
ҷанбаҳои манфии низоъ ё вазъияти 
шиддатнок роҳ намедиҳад. Баръакс, 
рӯзноманигорӣ дар шароитҳои низоъ 
барои дақиқу объективӣ инъикос наму-
дани воқеият, рафъи ғалатфаҳмиҳои 
байни ҷонибҳо ва роҳ надодан ба ис-
тифодаи зӯроварӣ хидмат мекунад. 
Ҳангоми инъикоси низоъҳо, рӯйкарди 
ғаразомез, иттилооти ғайридақиқу беа-
сос паёмҳоеро эҷод мекунанд, ки танҳо 
барои ҳангомасозӣ хидмат менамоянд 
Ва ин ба боз ҳам  бештар шиддат ги-
рифтани вазъият оварда мерасонад.
Ҳангоми инъикос кардани вазъияти ни-
зоъ муҳим аст, ки рӯзноманигорон ба 
машварати коршиносони масъалаҳои 
эҷоди сулҳ пайравӣ намоянд, манфи-
атҳо ва имкониятҳои ҳамаи ҷонибҳоро 
ба эътибор гиранд ва вазъиятро дуруст 
арзёбӣ кунанд. Интихоби дурусти кор-
шиноси соҳаи низоъ барои баррасии 
мавзӯи мушаххас самарабахшии ма-
водҳои рӯзноманигорро баланд ме-
бардорад. Масалан, ҳангоми таҳлил 
кардани низоъҳо атрофи мавзуъҳои 
динӣ олимони диншинос (мутахасси-
сони таърихи дину мазҳабҳо, масъа-
лаҳои динӣ-ҳуқуқӣ) дар шарҳ додани 
масъалаҳо ва таърихшиносону мута-
хассисони соҳаҳои дигар дар мавзуъ-
ҳои соҳаҳои ҷамъиятӣ ва илми сиёсат 
нақши муҳим мебозанд. Коршиносе, ки 
рӯзноманигор ҳангоми омода кардани 
мавод интихоб менамояд, дар баро-
бари инъикос кардани вазъияти ни-
зоъ, метавонад роҳҳои ҳалли низоъро 
нишон диҳад. Ин яке аз муассиртарин 
тарзҳои идоракунии вазъияти низоъ 
тавассути воситаҳои ахбори омма ме-
бошад. Танҳо бо ҳамин роҳ низоъҳое, 
ки барои ҳаёти ҷамъиятӣ хатар эҷод 
мекунанд, бартараф мешаванд ва 
вазъият беҳтар мегардад.

29 Ҳмон ҷо.
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Рӯзноманигорон дар ҳалли вазъиятҳое 
нақши муҳим мебозанд, ки бо таҳам-
мулпазирии динӣ, гуногунандешӣ ва 
озодии эътиқодот алоқаманданд. Дар 
зер баъзе методҳоеро шарҳу тавзеҳ 
медиҳем, ки рӯзноманигорон метаво-
нанд истифода баранд:
• Рӯзноманигорон метавонанд ка-

налҳоро барои муколамаи байни 
ҷонибҳо боз кунанд. Ҳамзамон, 
рӯзноманигор шароитҳое эҷод ме-
намояд, ки ҳар як ҷониб дар бораи 
масъалаҳову хоҳишҳои худ гуф-
та ва онҳоро ба таваҷҷуҳи ҷониби 
муқобил расонида тавонад. Ҳамин 
тавр, ҷонибҳои низоъ метавонанд 
иттилооти муҳимро мубодила ку-
нанд. Вале ин чунин маънӣ надо-
рад, ки воситаҳои ахбори омма ба 
майдончае табдил ёбад, ки ҷонибҳо 
“фикри худро баён кунанд”, ба ҷо-
ниби муқобил носазо гӯянд ва онро 
таҳдид намоянд. Баръакс, рӯзнома-
нигории ҳассос ба низоъ ба ҷонибҳо 
ёрӣ мерасонад, ки масъалаҳои ам-
нияти паёмҳо ва норасоии иттило-
отро ҳал кунанд;

• Рӯзноманигорон метавонанд ҷо-
нибҳои низоъро бо иттилооти ба-
рои оштӣ муҳиму зарурӣ таъмин 
намоянд. Масалан, барои рафъи 
низоъҳое, ки дар заминаи ҷаҳон-
бинии динӣ ба вуҷуд меоянд, рӯз-
номанигор, дар баробари инъикоси 
иттилоот оид ба арзишҳо, одатҳо, 
анъанаҳо ва ғ.-и динӣ, дар эҷод кар-
дани муҳити шиносоӣ бо тартиботу 
қоидаҳое нақши муҳим мебозад, ки 
санадҳои қонунгузории давлат пеш-
бинӣ кардаанд. Барои ин мувофиқи 
мақсад хоҳад буд, агар рӯзномани-
гор ба раванди инъикос кардани 
маводҳо диншиносон ва ҳуқуқшино-
сонро ҷалб намояд; 

• Рӯзноманигорон метавонанд ба 
одамон ёрӣ расонанд, ки роҳҳои 
ҳалли низоъҳоро ёбанд. Одатан, 
ин дар шакли иттилоъдиҳӣ оид ба 
роҳҳои идоракунӣ ва ҳалли низоъ 
расонида мешавад. Ин тадбирҳо, 
дар аксари ҳолатҳо, аз табдилёбии 

низоъ ба амалҳои зӯроварона пеш-
гирӣ менамоянд;

• Рӯзноманигорон барои ҷонибҳои 
заъиф шароитҳои гуфтугӯ ва тав-
зеҳи мушкилоти худро эҷод мена-
моянд, ки муносибтарин тарз барои 
чунин гурӯҳҳо маҳсуб мешавад, ки 
ба ҷомеа дар бораи тарсу бимҳои 
худ гӯянд ва хабар диҳанд;

• Рӯзноманигорон метавонанд таф-
тишот баргузор кунанд ва аз вазъи-
яти шадиде сухан гӯянд, ки тасавву-
роти нодурусти ҷонибҳои низоъ дар 
бораи якдигар ба вуҷуд овардааст. 
Масалан, дар рафти тафтишоти 
рӯзноманигории баҳсҳои динии 
байни гурӯҳҳо ошкор мешавад, ки 
воқеан ҳар ду ҷониб тарафдори 
ҳалли сулҳхоҳонаи низоъ ҳастанд. 
Зимни сухан гуфтан дар ин бора, 
рӯзноманигорон ба ҳар ду ҷониб 
ёрӣ мерасонанд, ки ҳамдигарро би-
фаҳманд ва масъаларо ҳал кунанд. 
Чунин рӯйкард аз зӯроварии баъдӣ 
пешгирӣ менамояд;

• Рӯзноманигорон метавонанд та-
ваҷҷуҳи ҷомеаро ба ақидаҳову ан-
дешаҳои одамони сулҳдӯст ҷалб 
кунанд. Одатан, дар низоъ одамони  
хашмгинтарин ошкоро сухан ме-
гӯянд, вале ҷонибҳои заъиф, вале 
моил ба ҳалли сулҳхоҳонаи низоъ, 
аз таваҷҷуҳи ҷомеа берун мемо-
нанд. Аммо садои онҳо ба шарофа-
ти рӯйкарди объективонаи рӯзнома-
нигор шунида хоҳад шуд;

• Рӯзноманигорон метавонанд да-
раҷаи хатарноки рушди низоъ – авҷ 
гирифтани онро пешгирӣ намоянд. 
Дар аксари ҳолатҳо, одамон мои-
ланд, ки ба иттилооти ғайридақиқ 
бовар кунанд. Зудбоварии онҳо ха-
тарнок буда, метавонад ба амалҳои 
зӯроварона оварда расонад. Рӯз-
номанигорон вазъи воқеии аҳволро 
инъикос намуда, пеши роҳи ҳар 
гуна овозаҳоро мегиранд.

Ҳангоми инъикос кардани низоъҳое, ки 
бо чунин мавзуъҳое монанди озодии 
динӣ, таҳаммулпазирии динӣ, гуногу-
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нандешӣ алоқаманданд, рӯзноманиго-
рон бояд як қатор тактикаҳои стратегӣ 
дошта бошанд. Таърихчаи сулҳофарон 
оид ба таъмин кардани суботи вазъи-
ят, суҳбатҳои мусбати онҳое, ки пеш аз 
низоъ робитаи дӯстона доштанд, вале 
ба сабаби низоъ дар ду ҷониб қарор 
гирифтанд, эҷоди имкониятҳо барои 
ҷонибҳо, ки бо нақли саргузаштҳо дар 
бораи арзишҳо (дар бисёр ҳолатҳо ар-
зишҳое ошкор мешаванд, ки ҷонибҳои 
низоъро бо ҳам муттаҳид мекунанд) ба 
ҳамдигар савол диҳанд ё ба ҳамон са-
волҳо посух диҳанд – рӯйкардҳои жур-
налистӣ мебошанд, ки барои собитсо-
зии вазъият хидмат мекунанд. 
Бо инъикос намудани масъалаҳои баҳ-
сомезе, ки бо мавзӯи озодии динӣ ва гу-
ногунии дину мазҳабҳо алоқаманданд, 
рӯзноманигорон бояд огоҳмандона аз 
ҳангомасозӣ, истифодаи алфози қабеҳ 
ё ифодаҳои таҳқиромез дурӣ ҷӯянд.
Дар раванди ҷустуҷӯи иттилоот барои 
инъикос кардани низоъ, рӯзномани-
горон бояд ба худ саволҳои зеринро 
диҳанд ва ба онҳо ҷавоб ёфта таво-
нанд:
1. Оё методи инъикоси ман ба дуруст 

дарк кардани сабабҳои вазъияти 
низоъ ёрӣ мерасонад?

2. Оё ман манфиатҳову ҳуқуқи ҷо-
нибҳоро ҳангоми таҳлил кардан ва 
омӯхтани вазъият яксон мебинам?

3. Ман мутахассиси рафъи низоъ-
ҳо нестам ва вазифаи асосии ман 
расонидани иттилоот ба одамон аст. 

Вале оё ман муваффақ шудам, ки 
бо маводи худ аз имконияти ҳалли 
вазъияти низоъ истифода барам? 

4. Оё ман ба истифодаи “забони бад-
бинӣ” роҳ надодаам (баъзе кали-
маҳову истилоҳот метавонанд ба 
назари ҷонибҳо ё намояндагони 
онҳо таҳқиромез намоянд)?

5. Оё ба ман муяссар шуд, ки бо ёрии 
маводҳои худ ба одамон имконияти 
роҳ надодан ба зӯровариро ҳангоми 
ҳалли мусбати низоъ шарҳ диҳам?

6. Оё ба ман муяссар мешавад, ки ба-
рои дӯст шудани одамони сулҳдӯст 
бо донишу таҷрибаҳояшон шароит 
эҷод намоям?  

Дар боби оянда, сухан дар бораи кори 
рӯзноманигор бо сарчашмаҳои иттило-
от ҳангоми таҳия кардани мавод дар 
мавзӯи озодӣ, бисёрнавъӣ ва таҳам-
мулпазирии динӣ меравад. Шумо аз 
сарчашмаҳо дар мавзӯи мазкур ва ҷан-
бае огоҳ хоҳед шуд, ки ҳангоми кор бо 
мавод эътиқодҳои динии (ё ғайридинии) 
худро бартараф намоед то сарҳади но-
зуки “объективизм”-ро ба самти “субъ-
ективизм”  нагузаред. Шумо низ хоҳед 
фаҳмид, ки: бо хулосаҳои коршиносон 
чӣ гуна кор кунед, оё пешвоёни динӣ 
метавонанд коршиносони маводҳо дар 
мавзӯи робитаҳои таҳаммулпазиро-
наи байни дину мазҳабҳо бошанд, дар 
чорчӯбаи қонунҳои мавҷуда ва эҷоди 
пойгоҳи иттилоотӣ ҳангоми ҳамкорӣ бо 
коршиносон чӣ гуна метавон кор кард.   

Саволҳо ба параграфи мазкур:
1. Шарҳи назариявии истилоҳи “низоъ”-ро диҳед.
2. Байни мубориза бо низоъ ва рӯйкардҳо ба оштии муштараки ҷонибҳо чӣ гуна 

фарқ бояд гузошт?
3. Кадом тарз яке аз тарзҳои самарабахши идоракунии вазъияти низоъ тавассути 

воситаҳои ахбори омма мебошад?
4. Ҳангоми инъикоси низоъҳо атрофи мавзуъҳое монанди озодии динӣ, 

таҳаммулпазирии динӣ, гуногунандешӣ рӯзноманигорон бояд аз чӣ огоҳ 
бошанд?
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§ 3.2  САРЧАШМАҲОИ ИТТИЛООТ ҲАНГОМИ ТАҲИЯИ МАТОЛИБ ДАР 
 МАВЗУЪҲОИ ВОБАСТА БА ОЗОДИИ ДИН, ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ВА 
 БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲО

Банди дувуми боби мазкур ба шумо кумак мекунад: 
• Дарк намоед, ки чӣ гуна бо истифода аз доираи васеи сарчашмаҳо дар матоли-

би худ, журналистон ва блогнависон метавонанд озодии дин, таҳаммулпазирӣ 
ва гуногуншаклиро дар ҷомеа дастгирӣ кунанд;

• Муносибатро бо сарчашмаҳои расмӣ, ки огоҳии журналистонро бо ҳодисаҳои 
вобаста ба озодии дин, таҳаммулпазирӣ ва гуногуншаклӣ таъмин мекунанд, 
рушд диҳанд; 

• Маълумотро аз пешвоёни динӣ ва рӯҳониён ба таври боэҳтиром ва муассир 
ҷамъоварӣ намоянд;

• Арзиши кор бо одамони оддиро дар таҳияи матолиб эътироф карда, фаҳмиши 
ҷомеаро дар мавриди аҳамияти масъалаҳои озодии динӣ, таҳаммулпазирӣ ва 
гуногуншаклӣ тавсеа диҳанд;

• Метавонанд қарор қабул кунанд, ки ҳангоми таҳияи матлаби вобаста ба масъа-
лаҳои ҳассоси озодии дин,  бо кадом коршиносон кор кунанд;

• Ҳангоми ҷамъоварии маълумот дар бораи озодии дин, таҳаммулпазирӣ ва гу-
ногуншаклӣ василаҳои таъсиргузори таҳқиқоти маҷозиро (онлайнӣ) истифода 
намоянд;

• Бо одамон дар мавзуъҳои ҳассоси динӣ мусоҳиба кардану онҳоро барои мубо-
дилаи афкор ва истифодаи таҷрибаашон ташвиқ намуданро омӯзанд;

• Ҳангоми муайян кардани сарчашмаҳои иттилоот дар бораи озодии дин, таҳам-
мулпазирӣ ва гуногуншаклӣ дар доираи қонун кор карда тавонанд;

• Пойгоҳ ё махзани иттилоотии коршиносон ва сарчашмаҳои расмиро, ки журна-
листони инъикоскунандаи масоили динӣ метавонанд аз он истифода намоянд, 
ташкил кунанд.

§ 3.2.1 ДАР БОРАИ САРЧАШМАҲОЕ, КИ ОЗОДИИ ДИНӢ, ТАҲАММУЛПАЗИРӢ 
            ВА ГУНОГУНШАКЛИРО ТАЪМИН МЕКУНАНД

Ҳарчанд динҳо барои бисёрии одамон 
як ҷузъи бениҳоят муҳим ба ҳисоб ме-
раванд, матолиб дар бораи эътиқо-
дот, урфу одатҳо ва ахбори динӣ дар 
расонаҳои хабарӣ хеле кам нашру 
пахш мешаванд. Ба назар мерасад, ки 
журналистон гӯё танҳо дар бораи ин 
мавзуъҳо вақте менависанд, ки агар 
дар дохили як гурӯҳи мазҳабӣ ягон 
ихтилоф, ё ҷанҷол пеш меояд. Аммо 
кам будани матолиб дар ин мавзуӯъҳо 
маънои онро дорад, ки одамон аксари 

вақтҳо аз имконияти омӯхтан дар бо-
раи дигарон маҳрум мешаванд. 
Зимнан, журналистон метавонанд бо 
дарёфти роҳҳои имконпазири пеш-
ниҳоди матолиб дунё ва фаҳмишҳоро 
комилан тағйир диҳанд. Ин аз журна-
листон тафаккури эҷодиро тақозо ме-
намояд.  Барои ҳамин пайдо намудани 
қиссаҳое зарур мешавад, ки дар зери 
анбӯҳи ҳодисаҳо пинҳон монда бо-
шанд ҳам, донистанашон барои ода-
мон муҳим аст. 
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Тарзи муассири дастрасии журнали-
стон ба ин гуна матолиб пеш аз ҳама 
дар сурате пеш меояд, ки мо бо дои-
раи васеи манбаъҳо ҳамеша дар ро-
бита бошем. Баъзе аз ин сарчашмаҳо 
метавонанд расмӣ бошанд, баъзеи ди-
гар аъзои ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрван-
дӣ, масалан созмонҳои ҷамъиятӣ, ки 
дар ин ё он соҳа фаъолият доранд.
Агар иртиботи мо бо ин сарчашмаҳо 
ҳамешагӣ бошад, аз онҳо дар бораи 
рӯйдодҳо пурсем, ҳатман ба мо маъ-
лумоти муҳимеро пешниҳод хоҳанд 
кард ва журналистон имкон доранд 
дар заминаи ин маълумот матолиби 
ҷолиб таҳия намоянд. Бисёр вақтҳо 
одамон фаҳмида наметавонанд, ки 
дар пешорӯи онҳо ҳодисаҳои ҷолиб 
сурат мегиранд, ё шахсиятҳои муҳим 
зиндагӣ доранд. Аммо вақте дар бо-
раи ин ҳодисаву шахсиятҳо аз тариқи 
матбуот, радио ё телевизион матла-
беро пайдо мекунанд, бошавқ хоҳанд 
хонд ва баррасиашон дар бораи ҳаво-
диси атроф тағйир меёбад.
Бо иртиботи пайваста бо доираи васеи 
одамон мо метавонем матолиби мух-
талиферо таҳия намоем, ки ба фаҳми-
ши арзиши озодии дин ва таҳаммул-
пазирӣ кӯмак мекунанд. Аммо ин кор 
танҳо дар заминаи ҷустуҷӯи ҳамешагӣ 
ҳосил мешавад. Мушоҳидакории жур-
налист низ дар ин ҳолат бисёр муҳим 
аст. Мушоҳида, дар ҳақиқат як ҷузъи 

муҳими фаъолияти мо ба ҳисоб ме-
равад: кунҷковӣ ва хоҳиши бештар 
донистан дар бораи ҳаводиси атроф 
на танҳо ба мо маълумоти зиёдтар ме-
диҳад , балки боиси  пайдоиши мавзӯъ 
ва қаҳрамонҳои нав хоҳад гашт. 
Муҳимтарин  нукта дар ин робита он 
аст, ки журналист бояд аниқ донад, ки 
маълумотро аз кадом манбаъ метавон 
дастрас кард.  Агар ин  барои журна-
лист равшан бошад, пайдо кардан ва 
саривақт маълумоти боэътимодро ба-
рои мухотабон пешниҳод намуданаш 
(аудитория) хеле осон мешавад. 
Барои фаҳмидани он ки маълумотро 
аз кадом сарчашмаи мӯътамад гириф-
тан мумкин аст, бояд пеш аз ҳама аз 
сохторҳои мавҷудаи давлативу ғай-
ридавлатӣ, коршиносону таҳлилгаро-
ни муваффақ огоҳӣ дошт. Ғайр аз ин, 
барои пайдо кардани сарчашмаҳо низ 
амалкарди эҷодӣ зарур аст. Яъне бояд 
манбаъҳоеро пайдо намуд, ки дар мав-
зӯи мавриди баррасии мо маълумоти 
наву то ин замон ногуфтаро барои му-
хотабон пешниҳод карда метавонанд. 
Бар илова, сарчашмаҳои ошкори дига-
ри хабарӣ вуҷуд доранд. Ба ин қабил 
манбаъҳо дохил мешаванд: расонаҳои 
хабарӣ, брифинг, презентатсияҳо, 
омори расмӣ, хабарномаҳо (варақаи 
иттилоотӣ), бюллетенҳои хабарӣ, му-
соҳибаҳои гуногун ва дигарон.

§ 3.2.2 ИДОРАКУНИИ ЭЪТИҚОДИ ХУД

Бояд махсус таъкид намуд, ки дар 
робита бо дин ҳар кас мавқеи худро 
дорад. Эътиқоди динӣ ин кори ин-
фиродии ҳар нафар аст. Дар натиҷа 
одамоне ҳастанд, ки аз ин ё он дин 
пайравӣ мекунанд. Онҳое низ вуҷуд 
доранд, ки ҳеч гуна эътиқод надоранд. 
Журналистика касбест, ки асоси 
фаъолияти онро беғараздиро талаб 
мекунад. Барои ҳамин, журналисто-
не, ки мавзуъҳои озодии мазҳабӣ, 

таҳаммулпазирӣ ва гуногуншакли-
ро пайгирӣ менамоянд, набояд ҳеҷ 
гоҳ эътиқод ё мавқеъи муайянеро 
тарғиб намояд.  Баръакс, яке аз ва-
зифаи журналист аз ташвиқи озодӣ 
ва таҳаммулпазирӣ иборат аст. Мо 
албатта метавонем ба манфиатҳои 
гурӯҳҳои мазҳабӣ, аз ҷумла онҳое, ки 
эҳтиромашон дорем, хидмат намоем, 
аммо ин дар сурате  имконпазир аст, 
ки агар арзиши ҳуқуқи ҳамаи онҳоеро 
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ташвиқ намоем, ки ба ҷомеа зараре 
надоранд.
Барои ин, ҳамчун журналист мо бояд 
эҳсосоти худро канора гузорем, то 
матлабҳоямон одилона, дақиқ ва ма-
съулиятнок таҳия шаванд.
Инро чӣ гуна анҷом додан мумкин 
аст?
Барои арзёбӣ кардани он, ки оё мо ме-
тавонем дар бораи як масъалаи динӣ 
ба таври одилона ва мустақилона ха-
бар диҳем, мо бояд ҳамеша дар бо-
раи он андеша кунем, ки то чӣ андоза 
эътиқодоти шахсии мо ба паёмҳоямон  
таъсир карда метавонанд. Барои ба 
самти дуруст равона кардани тафак-
курамон , мо бояд ба худ саволҳои 
зеринро диҳем: се гурӯҳи саволҳои зе-
рин ҳангоми баррасии ҳикояе, ки дар 
он  ҳис мекунем, ки эътиқоди худамон 
метавонад ба фарогирии мо таъсир 
расонад:
1. Оё ман бо ягон гурӯҳе, ки дар ин 

ҳикоя иштирок доранд, робита до-
рам? Оё ин робита маро водор 
мекунад, ки нисбат ба бозигарони 
мухталифе, ки дар ин ҳолат ишти-
рок доранд, бештар ё камтар ҳам-
дилӣ ҳис кунам? Оё ман метавонам 

бигӯям, ки ман бо ҳамаи ҷонибҳо 
ростқавл ҳастам?

2. Оё эътиқодоти шахсиям ба муноси-
бати ман ба ҳикоя таъсир мерасо-
над? Оё онҳо ба саволҳои ман ва 
чӣ гуна пешниҳод кардани мавод 
таъсир мерасонанд? Чӣ тавр ман 
метавонам боварӣ дошта бошам, 
ки ҳамаи нуқтаи назарҳои гуногун 
одилона баррасӣ карда мешаванд?

3. Оё мумкин аст, ки ман дар матла-
би худ ғаразнок бошам ва ҳатто 
нафаҳмам, ки як гурӯҳ ё як маҷмуи 
эътиқодотро ба гурӯҳи дигар бар-
тарӣ медиҳам?

Агар мо ба яке аз ин саволҳо ҷавоби 
мусбат диҳем, пас бояд хеле бодиққат 
дар ин бора фикр кунем, ки ҳикояро чӣ 
гуна идома диҳем ва оё ба ин зарури-
яте ҳаст? Агар мо аз ҳад зиёд ба ин 
сюжет ҷалб ё пойбанд шуда бошем, 
мо метавонем аз журналисти дигар 
хоҳиш кунем, ки масъулиятро ба дӯш 
гирад. Ғайр аз ин,   лозим аст   муҳар-
риронро  дар бораи нигарониҳои  худ 
огоҳ кард   ва аз онҳо хоҳиш кард, ки 
маводро  бодиққат омӯзанд ва баҳо 
диҳанд, ки оё дар он таассуботи  шах-
сии мо аён  ҳастанд?

§ 3.2.3. РОБИТА БО САРЧАШМАҲОИ РАСМӢ

Сарчашмаҳои расмии маълумот ин 
манбаъҳое мебошанд, ки бо таъиноти 
ҳукумат фаъолият доранд. Ин манбаъ-
ҳо моро аз ҳодисаҳои расмие огоҳ ме-
намоянд, ки дар ҷомеа рух медиҳанд. 
Бинобар ин мо бо онҳо бояд ҳамеша 
дар иртибот бошем, зеро  онҳо мета-
вонанд барои мо иттилооти дар назари 
аввал начандон муҳимро пешниҳод ку-
нанд, ки он барои ҷомеа арзиши балан-
де дорад.
Ба ғайр аз ин, мо бояд барои шарҳ ва 
пешниҳодҳо ҳангоми таҳияи матолиб  
доир ба дин ба ин манбаъҳо муроҷиат 
кунем.

Мо бояд аз фурсат истифода бурда,  
бо шахсони мансабдор ошноии наздик  
пайдо кунем ва зимни суҳбатҳо бароя-
шон фаҳмонем, ки барои мухотабони 
мо кадом навъи матолиб ҷолибанд. Му-
лоқотҳои ғайрирасмӣ низ барои ҳамин 
муҳиманд, ки  дар натиҷаи онҳо мо фаҳ-
мида метавонем, ки дар бахши фаъоли-
яти онҳо чӣ руйдодҳои муҳиме иттифоқ 
афтодаанд. Ин муносибатҳо бояд то ҷое 
самимӣ бошанд, ки худи мансабдорон 
шавқманд шаванд ва вақте хабари наве 
дар самти корашон пеш омад, худашон 
бо мо тамос гирифта, дар ин бора ба мо 
маълумот диҳанд.
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Барои самаранок шудани ин муноси-
батҳо эътимод омили муҳим аст. Яъне 
онҳо ба мо бояд бовар кунанд. Мансаб-
дорон вақте ба мо бовар карда мета-
вонанд, ки бо онҳо ошкоро ва самимӣ 
суҳбат намоем, матолибро одилона, 
бидуни ғараз, дақиқ ва масъулиятнок 
таҳия ва пешниҳод созем. Дар натиҷа 
онҳо метавонанд ҳамеша моро бо маъ-
лумоти нав таъмин намоянд.
Вобаста ба масъалаҳои динӣ дар Тоҷи-
кистон ниҳодҳои зерини давлатӣ вуҷуд 
доранд, ки аз онҳо маълумотро мета-
вон пайдо намуд:
• Кумитаи дин, танзими анъана ва 

ҷашну маросими назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

• Маркази исломшиносӣ дар назди 
Президенти Тоҷикистон; 

• Донишкадаи исломии Тоҷикистон 
ба номи Имоми Аъзам Абӯҳанифа. 

Ҳамчунин дар кишвар  Шӯрои уламои 
Тоҷикистон амал мекунад, ки асоси 
фаъолиятҳои мазҳабиро он ба танзим 
медарорад.
Дар Ӯзбекистон ниҳодҳои зерин во-
баста ба дин вуҷуд доранд, ки журна-
листон метавонанд ба онҳо муроҷиат 
намоянд:
• Кумита оид ба корҳои дини назди 

Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбеки-
стон;

• Раёсати мусулмонҳои Ӯзбекистон.
• Шӯро оид ба муносибати байни дин-

ҳои Кумитаи доир ба корҳои дини 
назди Девони Вазирони Ӯзбекис-тон, 
ки аз он ҳам дар бораи дину маз-
ҳабҳои дар Ӯзбекистон вуҷуддошта 
маълумот гирифтан мумкин аст.

§ 3.2.4. ПЕШВОЁНИ ДИНӢ ҲАМЧУН МАНБАЪИ ИТТИЛООТ

Бояд дарк намуд, ки дар ҷомеаҳои гу-
ногуни динӣ пешвоёни мазҳабӣ дар 
диди масоили мушаххас на ҳамеша на-
зари ягона доранд. Барои фаҳмидани 
назарҳои мухталиф бояд бо одамони 
гуногуни зиёде ҳамсуҳбат шуд. Як нук-
таи муҳим ҳангоми суҳбат бо онҳо ин 
аст, ки аз гуфтани тахмину гумонҳо дар 
бораи рӯҳониён, ё пешвоёни мазҳабӣ, 
ё эътиқодашон бояд худдорӣ намо-
ем. Ҳамчунин, агар ба чизе мутмаин 
нестем, набояд аз пурсидан тарсид. 
Беҳтар аст саволи возеҳ бидиҳем, на-
зар ба он ки ба иштибоҳ роҳ диҳем. 
Махсусан вақти истифода аз унвону 
мафҳумҳои мазҳабӣ мушкил пеш ме-
ояд. Барои ҳамин, беҳтар аст онҳоро 
дар шакли дақиқашон аз рӯҳониён пур-
сем, то ин ки пас аз нашр ё пахши мат-
лаб нофаҳмиву баҳсҳо пеш наоянд.
Иртиботи доимии журналист бо рӯҳо-
ниён ва пешвоёни динӣ ҳам хеле муҳим 
аст. Ҳамон  гуна, ки бо мансабдорони 
ташкилотҳои давлатӣ мехоҳем ҳамеша 
дар робита бошем, бояд бо роҳбарони 

ташкилотҳои динӣ низ  иртиботи  фаъ-
ол  дошт. Дар суҳбатҳои ғайрирасмӣ 
онҳо метавонанд барои мо мавзуъҳои 
ҷолиберо ошкор созанд. Аз ҷумла дар 
бораи руйдодҳои ҷамоаи худ, ё бардо-
штҳояшонро аз рӯйдодҳои мушаххаси 
иҷтимоӣ – сиёсӣ ва масоиле мисли ин 
нақл кунанд, ки метавонанд барои му-
хотабони мо бисёр муҳим бошанд.
Дуруст аст, ки пешвоёни динӣ аксари 
вақтҳо кӯшиш мекунанд вобаста ба руй-
додҳои ҷомеа андешаи худро ошкор 
ҳарф назананд. Барои мо ва мухотабо-
ни мо бошад мавқеъгирии онҳо муҳим 
аст. Имкон дорад, ки дар ин бора онҳо 
маҳз дар суҳбатҳои ғайрирасмиашон 
ибрози назар намоянд. Агар ин анде-
шаи онҳо бе ҳангома ва таҳриф дар 
матолиби мо ҷо ёбад, пешвоёни динӣ 
ба мо бовар карда, андешаҳои худро 
иброз хоҳанд дошт.
Дар баробари ин бояд гуфт, ки барои 
инъикоси афкори пешвоёни дин та-
лаботи муайян вуҷуд дорад. Зеро ба 
ҳарфи онҳо як қишри муайяни одамон 
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сахт эътимод доранд ва як ҳарфи ноҷо, 
ё сухани таҳрифшуда метавонад бои-
си  ихтилоф, ё низоъ гардад. Аз ҳамин 
хотир, ҳангоми истифодаи андешаи 
пешвоёни динӣ бояд дақиқкор буду бо 
эҳтиёт муносибат намуд. 

Ин нукта низ набояд фаромӯш ша-
вад: Вақте сухан дар бораи андешаи 
пешвои дин дар бораи масоили иҷти-
моӣ меравад, дар сурати имконпазир 
бо одамони мухталифи табақаҳои гу-
ногун суҳбат кардан муҳим аст.

§ 3.2.5 ОМӮЗИШИ АҚИДАҲОИ ОДАМОНИ ОДДӢ

§ 3.2.6. КОР БО ХУЛОСАҲОИ КОРШИНОСОН

Тамоюле вуҷуд дорад, ки вақте сухан 
дар бораи матлабҳои динӣ меравад, 
журналистон бештари вақт танҳо аз 
манбаъ ва раҳбарони расмӣ мусоҳи-
ба мегиранд. Ин чунин маъно пайдо 
мекунад, ки донишу таҷриба ва мала-
каи шаҳрвандони дигар сарфи назар 
мешавад. Ҳол он ки, таври маълум, 
дар масъалаҳои динӣ ва мушкилоти 
вобаста ба он, аз ҳама бештар марду-
ми оддӣ азият мекашанд ва бисёрии 
вақт қиссаҳои ҷолибтаринро барои 
мубодила маҳз онҳо доранд. Албатта, 
ин одамон баъзан намефаҳманд, ки 
таҷрибаи онҳо метавонад барои дига-
рон манфиатовар бошад. Барои пай-
до кардани ин гуна ривояту қиссаҳои 
ҷолиб ва хос бояд ҳамеша дар байни 
мардум бошем, суҳбатҳояшонро гӯш 
кунему ҳамрояшон гап занем. 

Ҳамчунин ҳузур доштан дар ибодат-
гоҳҳои гуногун метавонад боиси шу-
нидани андешаву маълумоти гуногун 
гардад, ки барои мухотабон бисёр 
муҳим ва ҷолибанд. Фаромӯш набояд 
кард, ки ворид шудан ба маконҳои ибо-
дати гуногун хусусиятҳои худро дорад 
ва онҳоро журналист бояд донад, то  
сабаби нофаҳмиву баҳсҳо нашавад, ё 
мардум ин ё он рафтори журналистро 
ҳамчуни беэҳтиромӣ ба онҳо, ё дини 
онҳо қабул накунад. Беҳтар аст суҳ-
батҳои худро журналист то сар шуда-
ни маросими динӣ, ё баъди он анҷом 
диҳад.  
Инак, агар мо мехоҳем матлаби му-
каммалу ҳаматарафа  таҳия намоем, 
бояд бо одамон  аз табақаҳои гуногун 
робита барқарор кунем.

Ҳарчанд аксари матолиби мо бо исти-
фода аз сарчашмаҳои расмӣ, пешво-
ёни дин ё шахсони алоҳида таҳия 
мешаванд, ҳамчунин андешаҳои кор-
шиносони динро барои фарогирии 
амиқ ва шарҳи таърихи воқеаҳои му-
шаххас истифода хоҳем бурд. 
 Нуктаи муҳим ҳангоми кор бо хуло-
саҳои коршиносон ин аст Вазифаи 
журналист фақат аз пешниҳоди ин ё 
он хабар иборат нест, “Ахбори хушк” 
метавонад барои хонанда, бинанада-
ву шунаванда чандон ҷолиб набошад. 
Коршиносон барои ҳамин заруранд, 
то ин ё он маълумоти пайдокардаи 
журналистро мавриди баррасӣ қарор 
бидиҳанд, моҳияти аслии мавзуъро 

барои хонанда равшан намояд. Аммо 
ин коршинос нафаре буда метавонад, 
ки аз мавзӯъ хуб огоҳӣ дорад, дар ин 
бора қаблан изҳори назарҳое анҷом 
додааст, матлабҳо навиштааст. Яъне 
дар муҳити иҷтимоӣ хуб муаррифӣ шу-
дааст ва хонандаву бинандаву шуна-
ванда ба ҳарфаш метавонанд бовар 
кунанд, ки дар ин бора нафари огоҳе 
суҳбат дорад.
Дар ҳақиқат, истифода аз назари ин 
гуна коршиносон барои шарҳ додани 
як ҷузъи муҳими мавзӯи мавриди бар-
расии мо бисёр муҳим аст. Зеро мухо-
табони мо дар баробари донистани ин 
ё он хабару маълумоти муҳиму ҷолиб, 
ҳамчунин донистан мехоҳанд, ки ин ҳо-

ҚИ
С

М
И

 3.



74

дисаҳо чаро рух додаанд ва пайомади 
он чӣ гуна буда метавонад? Яъне акнун 
журналист на танҳо ба унвони як гузо-
ришгар, балки муҳаққиқу таҳлилгар низ 
рисолат дорад. Барои ин ба мо (ба ҷои 
ӯ, ки қаблан буд)   мутахассис лозим 
аст, ки ин ҳодисаву маълумотро ба тав-
ри касбӣ шарҳу тафсир карда метаво-
над ва ин ҳамон коршинос аст. 
Аммо як нуктаро бояд таъкид кард: до-
ираи коршиносон набояд бисёр маҳдуд  
карда шавад. Барои пурра кардани 
ҳайати коршиносоне, ки дар матолиби 
мо муаррифӣ мешаванд, бояд ҳамеша 
аз он чӣ ки дар расонаҳои хабарӣ, ша-
бакаҳои иҷтимоӣ, маҳфилу нишастҳо 
мегӯянд огоҳ бошем, Дар натиҷа Шумо 
метавонед одамони дигареро ҳам пай-
до намоед, ки дар матолибатон ба 
сифати коршинос истифода намуда 
метавонед. Зеро, ҳарчанд истифодаи 
коршиносони доимӣ ва барои хонанда 
ошно, аз он ҷиҳат хуб бошад, ки мухо-
таби мо ӯро мешиносаду ба ҳарфаш 
бовар дорад, аз сӯи дигар шояд барои 
хонанда хастакунанда ҳам гардад. Ин 
табиати инсонист, ки ҳамеша чизи нав 
ва дидгоҳи нав мехоҳад. Барои ҳамин 
тавсия дода мешавад, ки доираи кор-
шиносон бояд ҳамеша нав гарданд. 
Истифодаи коршиносони мухталиф 
имкон медиҳад, ки одамон назарҳои гу-
ногунро дар бораи динҳо донанд. Онҳо 
хоҳанд фаҳмид, ки гуногуншаклии динӣ 
хатар надошта, баръакс як ҷузъи ҳаёт 
дар ҷомеаи таҳаммулпазир аст. Агар 
расонаҳои хабарӣ фақат аз як мавқеи 
мушаххас иқтибос меоранд, фаҳмише-
ро ба вуҷуд меорад, ки бояд танҳо ҳа-
мин нуқтаи назарро қабул кард.   

Албатта олӣ мебуд, агар дар ҳайати 
коршиносони мо намояндагони ҷаво-
нон, занон, одамон аз гурӯҳҳои гуно-
гуни қавмӣ ҳузур дошта бошанд. Ин 
маънои интихоби беғаразонаи корши-
носонро ҳам хоҳад дошт. 
Ҳамчунин пас аз вуқӯи ҳодисаҳо ҷу-
стуҷӯ ва дарёфти коршиносон мушкили 
дигари журналистон хоҳад буд. Барои 
ҳамин бояд рӯйхати тахминии корши-
носонро дошта бошем, бо онҳо ҳаме-
ша дар робита намоем ва дар ҳолати 
зарурӣ ба онҳо муроҷиат кардан осон 
хоҳад шуд. Яъне дар сурати мавҷуд 
будани рӯйхати қаблан таҳияшуда вақт 
барои пайдо кардани коршиносон та-
лаф намешавад.
Интихоби коршиносон ҳам махсуси-
ятҳо дорад. Ин монанди ҳамон аст, ки 
дар вақти таҳияи матлаб мо бо шах-
сиятҳои ифротгаро метавонем суҳбат 
дошта бошем, ё нафарони мӯътадил. 
Коршиносон ҳам гуногун буда мета-
вонанд. Онҳое, ки ҷонибдорӣ аз ақи-
даҳои ифротгароёна мекунанд, ҳаме-
ша шарҳи иғвоангез хоҳанд дод. Аммо 
мутахассисони мӯътадил ё нисбатан 
мӯътадил метавонанд бароямон та-
свири дақиқтари воқеаҳоро пешниҳод 
кунанд. Донистани ин чизҳо дар таҳияи 
матлаб хеле муҳим аст. Муҳимтар ин 
аст, ки мову мухотабонамон мехоҳем 
назарҳои гуногунро дошта бошем. На-
бояд ҳамеша танҳо ба як гурӯҳи ода-
мон муроҷиат намуд. Дар сурати вуҷуд 
доштани назарҳои мухталиф дар як 
масъала, мухотабони мо хоҳанд фаҳ-
мид, ки дар ҷомеа назарҳои гуногун 
вуҷуд доранд.  

§ 3.2.7.  ИСТИФОДАИ ИНТЕРНЕТ ҲАМЧУН МАНБАИ АХБОР ДАР БОРАИ 
   ОЗОДИИ ДИН, ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ВА ГУНОГУНШАКЛӢ

Асри 21 – ро бе интернет тасаввур 
намудан имкон надорад. Хоса барои 
журналистон интернет як манбаи воқе-
ан арзишманд ба ҳисоб меравад. Ис-
тифода аз манбаъҳои интернетӣ низ 
вижагиҳое дорад, ки сарфи назар кар-

дани онҳо аз аҳамият холӣ нест. Зеро 
на ҳамаи маълумот ва манбаъҳои  дар 
интернет паҳншуда метавонанд воқеӣ, 
дуруст ва муҳим бошанд. Дар бароба-
ри маълумот ва манбаъҳои босалоҳият 
дар ин шабакаи ҷаҳонӣ ҳамчунин маъ-
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лумот ва манбаъҳое вуҷуд доранд, ки 
шубҳанок буда, баъзан махсус ва ҳа-
дафнок дурӯғпароканӣ мекунанд. 
Барои ҳамин вақти интихоби манбаъ-
ҳои интернетӣ бояд таваҷҷуҳ намуд:
• ин сарчашма то куҷо боэътимод 

аст?
• Ба хотири таблиғи шахс ё гурӯҳе ис-

тифода намешавад?
• Расона ва журналистони шинохта 

оё ба ин манбаъ истинод мекунанд?  
Махсусан вақте дар масъалаҳои ҳас-
сосе чун дин матлаб таҳия мекунем, 
вақти истифода аз манбаъҳои интер-
нетӣ бояд эҳтиёткор буд. Албатта воқе-
ият чунин аст, ки аз рӯи талаботи касбӣ 
ва фаврият дар кори мо баъзан имкон 
намеёбем, ки ба назди одамон шахсан 
рафта, бо онҳо суҳбат анҷом диҳем ва 
ба мукотибаҳои интернетӣ иктифо ме-
намоем. Зимнан, таҷрибаву мушоҳи-
даҳо исбот намудааст, ки суҳбатҳои 
рӯ ба рӯ ҳамеша муваффақтаранд ва 
интернет ҳеҷ гоҳ муошират бо одамони 
воқеиро иваз намекунад.
Аз ҷониби дигар  Интернет як василаи 
бисёр муҳиму таъсиргузори ҷалби ода-

мон ба дину мазҳабҳо гаштааст. Аз ин 
ҷост, ки рӯҳониёни саршинос ҳоло со-
монаҳои интернетӣ, блогу каналҳои 
Ютуби худро ташкил карда, ба тарғи-
би ақидаҳои худ машғуланд. Дар байни 
онҳо метавонанд гурӯҳҳои ифротӣ ҳам 
бошанд. Барои ҳамин ҳангоми истифо-
да аз манбаъҳои интернетӣ бояд бисёр 
эҳтиёткор буд. Дар анбӯҳи матолиб ва 
сомонаҳо ҳамчунин метавонад бо веб-
сайтҳои қалбакӣ рӯ ба рӯ шуд, ё дар ин 
сомонаҳо одамоне бошанд, ки ҳадаф-
мандона ва дидаю дониста маълумоти 
бардурӯғ паҳн мекунанд. Фарқ кардани 
вебсайтҳои қалбакӣ аз воқеӣ махсуси-
ятҳо дорад ва осон нест. Муҳим аст, 
ки шумо аз ин василаҳо огоҳ бошед ва 
фиреби гурӯҳҳои ифротиро нахӯред.
Барои ҳамин пеш аз истифодаи сар-
чашмаҳои интернетӣ ҳар журналист 
чунин саволҳоро дар пеши худ бояд 
гузорад:
• Оё гирифтани маълумот ё изҳори 

назар аз манбаъҳои дигар имкон 
надорад?

• Манбаи мазкур то куҷо ҷиддӣ ва 
мавриди боварист?

• Оё ин манбаъ воқеан ҳам муфид аст?

§ 3.2.8.  НАЗАРСАНҶИИ ОДАМОН ДАР МАВЗӮЪҲОИ ҲАССОСИ ДИНӢ

Назарсанҷиҳо дар фаъолияти жур-
налистӣ хеле зиёд сурат мегиранд. 
Хамкасбони мо чи дар байни шахсони 
алохида ва ҳам дар созмонҳои дахл-
дор назарсанҷӣ мегузаронанд. Чу-
нин пурсишҳо барои дарки ақида ва 
мавқеъи афроди мухталиф вобаста 
ба рӯйдодҳо ва масоили ҷорӣ ҷолиб 
ва муҳим ҳастанд.
Журналистонро лозим аст, ки бо як-
чанд сабаб дар мавриди пурсиши ода-
мон дар бораи эътиқоди динӣ, расму 
оин ва анъанаҳои худ хеле эҳтиёткор 
бошанд. Пеш аз ҳама, ба хотири он ки 
ин мавзӯъҳо барои одамон аз ҳад ин-
фиродӣ хеле шахсӣ ҳастанд ва мета-

вонанд махфӣ бошанд. Шояд одамон 
намехоҳанд, ки дигарон дар бораи эъ-
тиқоди онҳо фаҳманд. Ин метавонад 
аз сари тарс бошад, ё ҳар бардошти 
дигари мусоҳиб.
Барои ҳамин ба журналистон, вақте 
дар бораи имону эътиқоди одамон на-
зарсанҷӣ мегузаронанд, ё мусоҳиба 
мекунанд, чанд машварати касбӣ ме-
диҳанд. Аз ҷумла:
o Мо намехоҳем, одамон фикр кунанд, 
ки вақте мо дар бораи эътиқодот ва 
одатҳои динии онҳо мепурсем, чунин 
фаҳмида шавад, ки онҳо барои мо 
аҷиб ва хандоваранд. Мо бояд дар му-
носибат боэҳтиром бошем.
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• Мо бояд эътироф кунем, ки ин эъ-
тиқодҳо хеле шахсӣ ҳастанд ва 
баъзан одамон намехоҳанд дар 
бораи онҳо суҳбат кунанд. Агар чу-
нин аст, дар ин маврид набояд сахт 
истодагарӣ намуд.

• Бояд ба одамон дуруст фаҳмонд, 
ки чаро ин маълумотро донистан 
мехоҳем.

• Мо бояд одамонро бовар кунонем, 
ки маълумотро дуруст истифода 
мебарем ва худамон низ боварӣ 
ҳосил кунем, ки одамон моро ду-
руст мефаҳманд.

Ҳангоми мусоҳиба ва назарсанҷиҳо ба 
ин назокатҳо низ бояд таваҷҷуҳ намуд:
• Бояд комилан ба далелу рақамҳо 

пойбанд буд, аз умумигӯӣ ва ҳадсу 
гумон парҳез намуд, далелҳоро аз 
баҳодиҳӣ ҷудо намуд.

• Аз шарҳу тафсир худдорӣ кардан 
зарур, мафҳумҳои ғаразнокро ис-
тифода набурд, то боис ба баран-
гехтани душманӣ нагардем.

• Шакку шубҳаи шахсиро канор гузо-
шт.

• Одилона рафтор кардан нисбати 
инсонҳое, ки бо мо мусоҳиба меку-
нанд, маънои онро дорад, ки ҳам 
ҳангоми ҷамъоварии иттилоъ ва 
ҳам ҳангоми паҳн кардани он бояд 
наҷобат ва одобро риоя кард.

• Ҳамсуҳбатони мо ҳақ доранд, ки 
бидонанд, матлаб ва ё барнома 
дар кадом мавзӯъ аст,  саҳми онҳо 
аз иштирок кардан ва ё суҳбат на-
мудан аз чӣ иборат хоҳад буд. 

• Онҳо ҳамчунин ҳақ доранд дар ин 
бора огоҳ бошанд, ки гузориши ра-
диоӣ ва ё мусоҳибаи телевизионӣ 
мустақиман пахш мешавад, ё на-
хуст сабт ва баъдан нашр хоҳад 
шуд?

Ин ҳам ҳаққи онҳост, ки донанд, оё дар 
навор сабт мешаванд ё на, агар сабт 
мешаванд, пас ҳақ доранд, талаби 
таҳрир ва тағйиротро дошта бошанд. 
Ростқавлӣ ва дурусткорӣ дар муноси-
бат байни тарафҳо ва дар инъикоси 
ҳодиса, ҳамчун принсипи асосӣ бояд 
дар мақоми аввал қарор дошта бошад.

§ 3.2.9. КОР ДАР ДОИРАИ ҚОНУН

Таҳияи матолиб дар мавзӯъҳои дини, 
ҳамон тавре ишора кардаем, хеле ҳас-
сосанд. Аз ҳамин нуқтаи назар ин гуна 
мавзӯъҳо дар қонунгузорӣ ҳам танзи-
ми худро пайдо намудаанд.
Истифода аз адабиёти динӣ ҳам дар 
доираи стратегияи мубориза бо терро-
ризм ва ифротгароӣ аз лиҳози қонунӣ 
бархе маҳдудиятҳоро мушаххас кар-
дааст, ки донистани онҳо бисёр муҳим 
аст, то баҳсҳои ҳуқуқӣ пеш наоянд. 
Дар ҳақиқат омода намудани матла-
би босифат дар мавзўи дин дониста-
ни махсусиятҳои заминаҳои меъёриву 
ҳуқуқии байналхалқӣ, қонунгузориҳои 
дохилӣ, огоҳ будан аз меъёраҳое, ки 
риояашон дахлнопазирии ҳуқуқ ба озо-

дии дин ва ақидаро кафолат медиҳад, 
талаб мекунад. 
Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ  
(IWPR) соли 2019 “Дастурамал оид ба 
инъикоси масоили мазҳабӣ дар Тоҷи-
кистон” – ро таҳия намуд, ки вақти 
таҳияи матолиби динӣ посух ба са-
волҳои зеринро маслиҳат медиҳад:
• Кадом меъёрҳои байналхалқӣ фа-

рогири ҳуқуқ ба озодии дину ақида 
ҳастанд? 

• Озодии дин ва озодии ақида аз ҳам 
чӣ фарқ доранд? 

• Фаъолияти созмонҳои диниро чӣ 
гуна бояд инъикос намуд? 

• Оё мешавад, ҳангоми шарҳи ақида 
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§ 3.2.10.  ТАҲИЯИ МАХЗАНИ МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ДИН ВА РӮҲОНИЁНИ 
МАЪРУФУ ТАЪСИРГУЗОР. ЛУҒАТНОМАИ МАФҲУМҲО

ва ҷараёни диние аз боварҳои шах-
сии худ истифода кард? 

• Миёни матлаби ҷоиз ва мамнуи 
мазҳабӣ чӣ фарқият ҳаст? 

• Сарҳади байни созмонҳои мазҳа-
бие, ки ба якдигарфаҳмӣ даъват 
мекунанд ва ҳаракатҳои мамнуъ, 
кадом аст? (Барои пайдо намудани 
шакли комили машваратҳо нигаред 
ба нишонии дар  поён зикршуда)

Вақте мавзӯъҳои диниро пайгирӣ ме-
намоед, бояд ба масъалаҳои зерин 
ҳам таваҷҷуҳ намуд, то ин ки мушки-
лоти ҳуқуқӣ пеш наоянд:
• Қонун нашр, нигаҳдорӣ, интиқол до-

дан ва паҳн кардани маводи чопӣ, 
аудиоӣ, аудиовизуалӣ ва дигар 
маводеро манъ мекунад, ки ҳадди 
ақал яке аз нишонаҳои фаъолияти 
экстремистӣ ва ё террористиро до-
шта бошад. 

• Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсис ва фаъолияти иттиҳоди-
яҳои ҷамъиятӣ, динӣ ва ё дигар на-
въи созмонҳоеро манъ мекунад, ки 
фаъолияташон барои ба амал ба-
ровардани ҳаракатҳои экстремистӣ 
ва ё террористӣ равона шудааст. 

• Ҳангоми зикр кардани мансубияти 
нажодӣ, қавмӣ, миллӣ, динӣ ва ё 
минтақавии одамон дар хабару гу-
зоришу мақолаҳо бояд эҳтиёт кард, 
зеро зикри ин мансубиятҳо метаво-
над, боиси сар задани муносибати 
носолими одамони дигар ба намо-
яндагони гуруҳҳои зикршуда гар-
дад ва танишро дар ҷомеа ба бор 
орад. 

• Мансубияти зоҳирӣ ба нажод, 
халқият, миллат, дин ва ё минтақа 
набояд боиси рафторҳои ғайриқо-
нунӣ нисбати тоифаи зикршуда гар-
дад. 

• Комилан ба далелу рақамҳо пой-
банд бошед, аз умумигӯӣ ва ҳадсу 
гумон парҳез намоед, далелҳоро аз 
баҳодиҳӣ ҷудо намоед 

• Аз шарҳу тафсир худдорӣ намоед, 
мафҳумҳои ғаразнокро истифода 
набаред ва аз барангехтани душ-
манӣ парҳез кунед. 

• Нуқтаи назари шахсии рӯзномани-
гор набояд дар жанри хабарӣ таъ-
сир гузорад, дидгоҳҳои манфии ху-
дро дар мавод ҷо надиҳед 

• Вазифаи журналист – бохабар кар-
дани мухотабон (аудитория) аст, 
на назорати афкори ҷамъиятӣ ва ё 
паҳн кардани афкори манфӣ. 

• Нуқтаи назарҳои гуногунро бетара-
фона ва беғаразона инъикос намо-
ед ва ба мухотабон имкон диҳед, ки 
дар асоси далелу рақамҳо хулоса-
барорӣ кунад. 

• Барои дарёфти назар ва шарҳу 
тафсир ҳамеша ба мутахассисон 
ва коршиносони босалоҳият му-
роҷиат кунед ва далелу рақамҳои 
иловагиро бо он мақсад дар мавод 
ҷо намоед, ки ҷомеа мавзӯъро хуб-
тар дарк созад. 

• Пеш аз он ки матлаби худро паҳн 
намоед, барои коҳиш додани эҳти-
моли оқибатҳои ҳуқуқӣ бо мутахас-
сисон машварат кунед.

Вуҷуд доштани чунин мушкилиҳои 
ҳуқуқӣ аз як сӯ ва аз ҷониби дигар кам 
будани доираҳои коршиносии масои-
ли динӣ тақозо менамояд, ки идораҳои 
ВАО ва журналистон махзани маъ-

лумотеро таҳия намоянд, ки дар он 
номгӯи рӯҳониёни таъсиргузор ва кор-
шиносону дигар сарчашмаҳои манбаъ-
ҳои мӯътамад (илова) ҷо дошта бошад. 
Ин иқдом чанд паҳлӯи мусбат дорад: 
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1. Кори рӯзноманигорро ҳангоми таҳи-
яи мавод осон мекунад;

2. Ба рӯзноманигор имкон намедиҳад, 
ки ҳангоми истифодаи манбаъҳо ба 
хатоҳои ҳуқуқӣ роҳ диҳад;

3. Робитаи доимӣ бо коршинос ўро ба 
манбаъи боэътимоди маълумоту 
ахбори муҳим табдил медиҳад.

 Вақти таҳияи ин махзан бояд ба ин нук-
та  таваҷҷуҳ шавад, ки ин ё он рӯҳонӣ, 
ё коршинос чӣ мақом дорад: шинохташ 
дар сатҳи миллист, ё танҳо дар доираи 
маҳалли мушаххас? 
Ҳамчунин бояд ба ин ҳам диққат дод, 
ки ин коршинос маҳз кадом бахши ди-
ниро тавзеҳ дода метавонад?
Истифодаи назари коршинос дар мат-
лаби журналистӣ, агар аз як тараф 
барои он зарур бошад, ки назарҳои 
мухталифро барои мухотабон пеш-
ниҳод мекунад, аз ҷониби дигар барои 
хонандаву бинандаву шунаванда он 
ҷолиб аст. Зеро барои мухотабон дар 
баробари хабару маълумоти нав ҳам-
чунин муҳим аст донанд, ки чаро чунин 
иттифоқе пеш омадааст, ин ҳодиса ё 
маълумот дар зиндагии онҳо чиро тағй-
ир медиҳад, оё мушкилотеро ба вуҷуд 
меорад, ё баръакс ин хабар ё ҳодиса 
натиҷаи мусбат хоҳад дошт?
Дар масъалаҳои вобаста ба дин кор-
шиносон гуногун буда метавонанд. Ма-
салан дар масоили вобаста ба дини 
ислом онҳо метавонанд аз исломшино-
сон, диншиносон, шарқшиносон, фай-
ласуфҳо ва ҳатто таърихчиён иборат 
бошанд. Истифодаи ҳар кадоме аз ин 
қишри коршиносон вобаста ба он аст, 
ки журналист маҳз кадом паҳлӯи мав-
зӯро баррасӣ мекунад.
Дар интихоби коршинос муҳим ин аст, 
ки ӯ шахси маъруф ва дар мавзӯи мав-
риди назар нафари огоҳ бошад. Як но-
зукии дигарро набояд фаромӯш кард, 
ки вақте журналистон танҳо ба як ё 
якчанд нафар коршиносон муроҷиат 
мекунанд ва маҳз назари онҳо дар ҳар 
матлаб оварда мешавад, барои мухо-

табон онҳо дилбазан мешаванд. Ал-
батта дар ин ҳолат маҳорати касбӣ ҳам 
барои журналист муҳим аст. Агар худи 
журналист аз мавзӯъ хуб огоҳ бошад, 
метавонад аз коршинос маълумот ва 
сухани наву барои мухотабон муҳимро 
бигирад ва дар матлабаш истифода 
намояд. Барои ҳамин коршиносро ме-
шавад ба сифати як ҳамкори муваф-
фақи журналист ҳисоб кард. Таҳияи 
махзани коршиносон низ барои ҳамин 
хеле муҳим аст.
Тавсия дода мешавад, ки ҳангоми таҳи-
яи махзани коршиносон ба ин меъёрҳо 
бояд таваҷҷуҳ намуд:
• Ин шахс мутахассиси хубу огоҳи 

самти мушаххас аст;
• Дар масъалаву мавзӯи мавриди на-

зар маълумоти комил дорад;
• Дар мавзӯи мавриди таҳлили мо 

корҳои нашркардаи эътирофшуда 
дорад;

• Ба ин мавзӯъ ба хотири гароишҳои 
сиёсиву идеологиаш машғул нест 
(агар ӯ ягон мақоми сиёсӣ ё идеоло-
гӣ дорад, бояд ҳатман мухотабонро 
дар ин бора огоҳ кард ва дар мат-
лаб ин нуктаро зикр намуд).

Як нуктаи муҳими дигар дар маври-
ди коршиносон додани маош ё ҳаққи 
қалам аст. Расонаҳои хабарие вуҷуд 
доранд, ки бо коршиносони мушаххас 
шартнома мебанданд, онҳоро бо маош 
ё ҳаққи қалами моҳона таъмин меку-
нанд ва ин коршиносон муваззаф ме-
шаванд, ки танҳо бо ин расонаи хабарӣ 
ҳамкорӣ намуда, ба дигар журналистон 
ва Воситаҳои ахбори омма андешаи 
коршиносонаи худро иброз намедо-
ранд. 
Ҳамчунин гурӯҳи коршиносоне вуҷуд 
доранд, ки муҳим барояшон шахсия-
ти худи онҳо, ё корхонаест, ки дар он 
ҷо кор мекунанд. Онҳо ибрози назари 
коршиносонаи худро тариқи расонаҳои 
хабарӣ ҳамчун таблиғи худ ё корхонаа-
шон маънидод менамоянд. Барои онҳо 
кифоя аст, ки дар расонаҳои хабарӣ 
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номашон истифода шавад, аз ин хотир 
талаби маош ё ҳаққи қалам намеку-
нанд.
Бар илова, дар ниҳодҳои давлатӣ ҳам 
нафарони аз мавзӯъҳои мавриди таҳ-
лили мо вуҷуд доранд ва онҳо ҳам аз 
ҳамкорӣ бо Воситаҳои ахбори омма 
манфиати молӣ суроғ намекунанд. Ин 
гурӯҳи коршиносон низ робита бо жур-
налистонро ҷузъе аз рисолати кории 
худ меҳисобанд.
Дар баробари ин дар ҷомеа шахсони 
рӯзгордидае низ ҳастанд, ки ҳарчанд 
ҳоло шояд дар нафақаанд, ё дар ҳеҷ 
куҷо кор намекунанд, аммо дар ин ё он 
мавзӯъ шояд вобаста ба шавқи инфи-
родии худ ва хондани адабиёти зиёд, 
ё фаъолияташон дар ин ё он ниҳод 
маълумоти муҳим ва ҷолибро доранд, 
ё дар ин ё он мавзӯъ метавонанд анде-
шаи солим иброз намоянд. Имкон до-
рад чунин нафаронро ҳам ба рӯйхати 
коршиносон ворид намуд.

Ҳамаи махсусиятҳои зикршуда барои 
таҳияи феҳристи махзани коршино-
сон муҳим буда, боис ба сабукии кори 
журналист ҳангоми интихоби коршинос 
хоҳад шуд.
Таҳияи феҳристи махзани коршиносон 
як паҳлӯи кор аст. Дар  баробари он 
ташкил намудани луғатномаи вожаҳои 
асосии динӣ хеле муҳим аст. Маълум 
аст, ки журналист рӯҳонӣ нест ва ҳамаи 
мафҳумҳоро дуруст намефаҳмад. Дар 
сурати мавҷуд будани чунин луғатнома 
кори журналисте, ки мавзӯъҳои мазҳа-
биро пайгирӣ менамояд, хеле осон 
хоҳад шуд ва ҳам ин воситае барои 
пешгирӣ аз иштибоҳот мегардад. 
Дар бахши навбатии ин боб хонан-
да маълумоти кофиро дар бораи сто-
рителлинг дарёфт хоҳад кард – он як 
роҳи хеле роҳати  нақл кардани саргу-
заштҳо, аз ҷумла дар мавзӯъҳои озо-
дии дин ва гуногунии динӣ мебошад.

Саволҳо барои ин параграф:
1. Чӣ гуна рӯзноманигорон ва блогерҳо метавонанд дар ҷомеа озодии дину 

мазҳабҳо, таҳаммулпазирӣ ва гуногунии динҳоро тарғиб кунанд?
2. Хусусиятҳои кор бо манбаъҳои расмӣ ва коршиносони масоили динӣ чӣ гуна 

мебошанд?
3. Оё медонед, ки чӣ гуна интихоб кардани манбаъҳои интернетии вобаста ба 

мавзӯъҳои динӣ дуруст ва бехатар мебошанд?
4. Чаро мусоҳиба бо мардуми оддӣ ва назарсанҷиҳо ин қадар муҳим мебо-

шанд ва онҳо чӣ вижагиҳо доранд?
5. Чаро эҷоди махзани коршиносон ва манбаъҳои расмӣ дар мавзӯъҳои озо-

дии дин ва гуногунии динҳо зарур мебошанд?
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§ 3.3  СТОРИТЕЛЛИНГИ ҶАЛБКУНАНДА: ЧӢ ГУНА ИФОДА КАРДАНИ 
 МАВЗӮЪ, МУАЙЯН КАРДАНИ МАСЪАЛА, ЁФТАН ВА НАҚЛ 
 КАРДАНИ САРГУЗАШТИ ХУБ 

Дар хотимаи параграфи мазкур шумо қодир хоҳед буд:
• Фаҳмед, ки методҳои нақли саргузаштҳоро дар эҷод кардани маводҳои 

рӯзноманигорӣ чӣ гуна метавон истифода бурд, ки дарки аҳамияти озодӣ, 
таҳаммулпазирӣ ва гуногунии диниро васеъ мекунанд.

• Техникаи сторителлингро барои нақл кардани саргузаштҳои ҷолиб истифо-
да баред, ки ба таҷрибаи ҳаётии одамон равшанӣ меандозанд.

• Саргузаштҳоро бо роҳҳои наву инноватсионӣ, ки зарфияти эҷодиро нишон 
медиҳанд, сохторбандӣ кунед, ҳамзамон, принсипҳои бунёдии рӯзномани-
гории хубро риоя намоед.

Сторителлинг – беҳтарин роҳи шинос кардан бо воқеиятҳои ҷомеа, сарна-
виштҳо, таассуротҳо, қарорҳо … 
Дар қисми мазкур, мо тасмим гирифтем, 
ки дар бораи асосҳо ва сохторҳои сто-
рителлинг сухан гӯем ва аз таҷрибаи 
худ нақл кунем, ки сторителлингро дар 
рӯзноманигорӣ ва рӯзноманигориро ба-
рои инъикос кардани гуногунии динӣ ва 
озодии динӣҳо истифода барем. 
Сторителлинг (нақли саргузашт) яке 
аз роҳҳои эҷод кардани саргузаштҳои 
боварибахш буда, метавонад аҳами-
яти озодӣ ва гуногунии диниро нишон 
диҳад. Жанри мазкур барои рӯзномани-
гор хеле роҳат ва ҳамзамон, рӯйкарди 

фавқулодда нозуки нақл кардани сар-
гузаштест, ки афзалияти озодии динӣ 
ва аҳамияти таҳаммулпазириро таъкид 
менамояд ва нишон медиҳад, ки гуно-
гунии диниро дар ҷомеаҳо чӣ гуна ме-
тавон ташвиқ кард. Ҷанбаи муҳимтарин 
дар ин ҷо ин аст, ки бо нақл кардани 
саргузашти одамони воқеӣ, мо чӣ гуна 
метавонем рӯи масъалаҳое равшанӣ 
андозем, ки ба меъёрҳову стандартҳои 
иҷтимоӣ рабт доранд ва ҳамаи ин чӣ 
гуна дар сифати зиндагӣ, муносибати 
муштарак, амалисозии комили истеъ-
додҳои худ ва субот инъикос меёбад.

Мегӯянд, ки замоне Эрнест Хемингуэй 
баҳс кардааст, ки ҳикояи кӯтоҳтарин ва 
хеле пуртаъсирро дар дунё менависад. 
Бо навиштани «For sale: baby shoes, 
never worn», ки ба забони тоҷикӣ чунин 
тарҷума мешавад “Барои фурӯш: пой-
афзорҳои кӯдакон,  касе напӯшидааст”1 
дар баҳс ғолиб меояд30. Бале, воқеан 
саргузашт метавонад нақл кунад, ҳат-
то агар хеле кӯтоҳ бошад, ки эҳсосотро 
бармеангезад ва дилнишин аст. 

Сторителлинг – яке аз беҳтарин роҳҳои 
расонидани иттилоот аст, ки шунаванда-
гон онро дар хотир ҳифз кунанд. Чунки 
маҳз дар саргузашт гиреҳбандӣ, нуқтаи 
авҷ (кулминатсия), гиреҳкушоӣ инъикос 
мешавад, эҳсосоту далелҳо ҳастанд. 
Хонанда худро бо қаҳрамон зеҳнан на-
здик мекунад ва фавран саргузашт ва 
қаҳрамони асосиро дар хотираш ҳифз 
менамояд. Қаҳрамон муқарраран ҳа-
даф ва ангеза дорад ва дар ҷараёни 

30 Мавод аз Википедия — энциклопедияи озод https://ru.wikipedia.org/wiki/For_sale,_baby_shoes,_never_worn
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саргузашт ӯ монеаеро паси сар меку-
над/масъалаеро ҳал менамояд ё роҳи 
махсуси ҳалли масъалаеро меёбад.
Масалан, биёед як ва ҳамон иттилоот-
ро дар оғоз ҳамчун иттилоот, сипас, дар 
шакли саргузашт баррасӣ мекунем:
а)  Сэндвич — як навъ бутерброди ан-

глисӣ мебошад. Аз ду ё чанд бури-
даи нон ва як ё чанд қабат гӯшт (ё 
ягон чизи дигар) иборат аст. Луға-
ти Оксфорд истеъмоли нахусти-
ни истилоҳи “сэндвич”-ро ҳамчун 
хӯрок ба соли 1762 нисбат медиҳад 
ва номи сэндвич низ аз граф Сэн-
двичи IV сарчашма мегирад.

б) Сиёсатмадори маъруфи Брита-
ния, ашрофзода Ҷон Монтегю, IV 
граф Сэндвич, вақтгузарониро бо 
қартабозӣ фавқулодда дӯст медо-
шт. Боре, ҳангоми бозии навбатии 
криббидҷ (навъи қартабозӣ), ки ал-
лакай чанд соат давом мекард, ӯ 
вақти хӯрок хӯрдан наёфт ва ба 
хидматкораш амр намуд, ки ба ӯ 
байни ду буридаи нон хӯрок биёрад. 
Ба рафиқонаш ин гуна истеъмоли 
хӯрок бе дур шудан аз бозӣ хеле пи-
санд омад ва онҳо низ буридаи бу-
ридаи нон “бо сабки сэндвич” фар-
моиш доданд.

Ба ҳамин маънӣ, далелҳо – танҳо ит-
тилооте мебошанд, ки наметавонанд 
таъсир расонанд, ҳавасманд намоянд 
ва ба фикру андеша водор кунанд. 
Саргузашт – шарҳи далелҳо ба воси-
таи ҳикоя аст. Хондани саргузаштҳо 
ҷолиб аст, осон дар ёд ҳифз мешаванд 
ва эҳсосотро бармеангезанд. Бо нақл 
кардани саргузашт мо метавонем маҳз 
гунаи худии далелҳои аллакай маъмул 
ё навро пешниҳод кунем.
Инак, сторителлинг яке аз тарзҳои ҷо-
либи ба одам расонидани иттилоот 
аст, ки онро эҳсос кунад ва дар хотир 
нигоҳ дорад. Ин муассиртарин тарзи 
эҷод кардани муоширати байниинсо-
нист. Бо ёрии сторителлинг рӯзномани-
гор метавонад саргузаштҳоро дар бо-
раи ҷомеае нақл кунад, ки асоси онро 

нақли худи ҷомеа ташкил медиҳад, ин 
таъсирбахштарин тарзи ёрӣ расондан 
ба одамон низ ҳаст, ки ҳамдигарро 
фаҳманд ва  хабардор шаванд, ки ди-
гарон чӣ андеша ё эҳсос доранд. Ҳа-
мин тавр, тавассути саргузаштҳое, ки 
рӯзноманигорон нақл мекунанд ва дар 
воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои 
иҷтимоӣ инъикос мешаванд, воқеия-
ти иҷтимоӣ эҷод, намудор ва дарк ме-
шавад. Маҳз симои ҷомеа ҳамин тавр 
эҷод мешавад, ҳатто худи дарки ҷомеа 
ҳамин тавр сурат мегирад. Ҳамин тавр, 
масалан, агар рӯзноманигор саргуза-
штеро нақл карда тавонад, ки чӣ гуна 
ду одами дорои эътиқодҳои гуногуни 
динӣ тавонистанд ихтилофи худро ка-
нор гузошта, ба лоиҳаи таъмин кар-
дани хӯроки ҷамъиятӣ барои оилаҳои 
осебпазир дар ноҳияи худ оғоз кунанд, 
ӯ метавонад арзиши таҳаммулпазирӣ 
ва ҷанбаеро нишон диҳад, ки онҳо чӣ 
гуна метавонанд ба ҷомеаи худ манфи-
ат оранд.
Истифодаи сторителлинг дар рӯзно-
манигорӣ, ки мавзӯи гуногунии дину 
мазҳаб ва озодии диниро инъикос ме-
намояд, ба эҷоди пуле барои мукола-
маи наздиктар ва саҳнае барои дар-
ки амиқтари вазъият мусоидат хоҳад 
кард. Бо ёрии сторителлинг инъикос 
кардани масъалаҳои ҳассос роҳи хеле 
хуби кушоду ошкоро нишон додани 
эҳсосот, арзишҳо, муносибатҳо, дарки 
ҳаёт ва сотсиум мебошад. Қайд кардан 
низ зарур аст, ки бо нақли саргузаштҳо 
мо метавонем ба одамони мутааллиқ 
ба ҷомеаҳои гуногуни динӣ дар тавсиф 
кардани чизҳое, ки барои онҳо муҳи-
манд ва шарҳ додан, ки чаро онҳо ба 
ин чизҳо ғамхорӣ зоҳир мекунанд, ёрӣ 
расонем. Масалан, мусулмондухтаре 
аз дӯстии худ бо намояндаи мазҳаби 
дигар ёдовар мешавад, ки метавонад 
намунаи таҳаммулпазирӣ нисбат ба 
эътиқодҳои шахси дигар бошад.
Инак, мо берун баромадем, ммм, мо 
ба ошхонаи питзапитзафурӯшӣ ра-
фтем. Саволи нахустине, ки ман пур-
сидам, чунин буд: “Хуб, мо омодаем, 
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ки фармоиш диҳем. Ва ҳоло ин саво-
ли номуносиб аст, оё шумо омодаед?” 
Инак, мо берун баромадем, ммм, мо 
ба ошхонаи питзафурӯшӣ рафтем. 
Саволи нахустине, ки ман пурсидам, 
чунин буд: “Хуб, мо омодаем, ки фар-
моиш диҳем. Ва ҳоло ин саволи ному-
носиб аст, оё шумо омодаед?” Ӯ чу-
нин гуфт: “Ман медонам, ман шароб 
наменӯшам ва гӯшти хук намехурам”. 
Ӯ аллакай медонист, ки ман аз ӯ чӣ 
пурсидан мехостам. Ва ман гуфтам: 
“Хуб. Ман ҳам инашро мегирам ва 
ҳам дигарашро”. Ӯ гуфт: “Хуб”. Ва ин 

шахсе, ки ман аллакай дар андешаи 
ӯ як чизи нотамом изҳоршуда, дарки 
безабони ҷизеро ташаккул додам, ки 
ман ба фарҳанг эҳтиром мегузорам 
ва шумо ба фарҳанг эҳтиром мегузо-
ред, вале мо ҳамаи амалеро мехоҳем 
анҷом диҳем, ки дар нерӯи мост, ҳар 
як нафар бо кори худ машғул мешавад. 
Мо дар ҷое нишастем, ки ман як шиша 
май нӯшидам ва питза бо прошутто 
(гӯшти намакзадаву дудпухтаи ито-
лиёӣ) хӯрдам, вале ӯ бошад, хӯроки 
вегетарианӣ ва як истакон шарбат 
хӯрд. Ва ин комилан табиӣ буд.31

31 Deep Equality in an Era of Religious Diversity, by Lori G. Beaman page 90 (Баробарии амиқ дар давраи гуногунии дину 
мазҳабҳо. Муаллиф: Лори Г. Биман саҳ. 90); https://books.google.com.tj/books?id=IDwkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=r
u&source=gbs_vpt_buy#v=onepage&q&f=false

(Амира, мусулмон, мусоҳибадиҳанда, 
Сент-Ҷонс, Нюфаундленд)

§ 3.3.2 СОХТОРБАНДИИ СТОРИТЕЛЛИНГ, ТЕХНИКАҲОИ ГУНОГУН ВА 
  МЕТОДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН ТАРЗИ ЭЪТИМОДБАХШИ 
  ЭҶОД КАРДАНИ ҚИССАҲОИ ҶОЛИБ

Мехоҳед саргузаштеро нақл кунед? Ҷо-
либ!
Ин тавр бошад,  дар навбати аввал ба 
саволҳои зерин ҷавоб медиҳем: 
Чиро (дар бораи чӣ) ман нақл кардан 
мехоҳам? 
Чаро (барои чӣ) дар ин бора нақл кар-
дан мехоҳам? 
Кадом масъаларо мехоҳам ҳал кунам 
(бардорам) ё ба кадом саволи асосӣ 
ҷавоб додан мехоҳам? 

Ин ба кӣ метавонад ҷолиб бошад? 
Баробари посух гуфтан ба саволҳои 
мазкур, мо мавзӯъ, ҳадафи сторител-
линги худ, қаҳрамон, симоеро муайян 
ва дақиқ мекунем, ки арзишҳои инсо-
нии моро таҷассум менамояд. Сохтор-
бандӣ ва истифода кардани тарзҳои 
инноватсионие боқӣ мемонад, ки нақли 
моро ҳадафманд ва самарабахш ме-
намоянд. Биёед сохтори классикиро 
баррасӣ мекунем, ҳарчанд мо дар ҳеҷ 
сурат инро ҳамчун шакли ҳатмӣ пеш-

ниҳод намекунем, балки танҳо ба си-
фати намуна меорем.   
Арасту иқрор шудааст, ки таърих бояд 
оғоз, миёнҷой ва интиҳо дошта бошад, 
яъне ӯ дар бораи се  бахш гуфтааст: 
гиреҳбандӣ – нуқтаи авҷ – гиреҳкушоӣ. 
Дар рӯзҳои мо ин аллакай формулаи 
мураккабтар дорад (1 муқаддима. 2 ги-
реҳбандӣ. 3 нуқтаи авҷ. 4 гиреҳкушоӣ. 
5 хотима), ки таваҷҷуҳи асосӣ ба нуқтаи 
авҷ ва гиреҳкушоӣ зоҳир мешавад. 
Инро дар намунае баррасӣ мекунем. 
1. Муқаддима/дебоча
Ворид кардани иттилооти ибтидоӣ, ки 
баъд аз сарлавҳа чанд ҷумларо инъи-
кос менамояд. Ин як навъ муқаддима-
ест, ки тавассути он мо хонандагонро 
бо қаҳрамони асосӣ, макону замони ҳо-
дисаи рӯйдиҳандаро шинос мекунем.
2. Гиреҳбандӣ/мураккабшавӣ
Гиреҳбандӣ моро бо масъала ва эҳсо-
соти қаҳрамон шинос мекунад, моро 
омода менамояд, ки аз рӯйдоди асосӣ 
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ғайричашмдошт беҳуш нашавем. Вази-
фаи гиреҳбандӣ ба сюжети асосӣ ҷалб 
кардани таваҷҷуҳи мо мебошад.

3. Нуқтаи авҷ (кулминатсия)
Нуқтаи авҷ — қуллаи рӯйдодҳо буда, 
муқарраран чунин эҳсосоте эҷод ме-
шавад, ки гӯё аллакай тамом ва роҳи 
баромад ё ҳалли масъала вуҷуд надо-
рад, ин лаҳза ба як қад паридан/тар-
сидан/гиря сар додан/хандидан водор 
менамояд. Авҷ аз мо эмотсияро тақозо 
мекунад.

4. Гиреҳкушоӣ
Гиреҳкушоӣ ҳамаи чизҳоро ҷо ба ҷо ме-
гузорад. Ба мо мефаҳмонад, ки кист, аз 
куҷо омад ва ба куҷо меравад. Гиреҳку-
шоӣ ба саволҳои мо ҷавоб медиҳад.

5. Ҳал/хотимаи саргузашт
Ҳоло, ҳамчун намуна мо бо симои 
афсонавие мусоҳиба баргузор меку-
нем, вале ӯро дар шакли одами воқеӣ 
муаррифӣ менамоем. Ва бо донистани 
тамоми саргузашт – мутобиқи тарҳи 
панҷ бахш саволҳо медиҳем. 
Биёед меҳмонро пазироӣ мекунем, ин 
– Золушка!
Инак, бо ӯ чӣ гуна мусоҳиба баргузор 
кунем. Ин корро ба таври зер метавон 
анҷом дод.

Муқаддима:
- Золушкаи азиз, ту номи фавқулодда 
зебо дорӣ, оё метавонӣ нақл кунӣ, ки 
чаро туро чунин ном гузоштанд?
- Саргузашти номи худ ва ҳар чизе, ки 
бо он алоқаманд аст, нақл мекунад.
- Золушка нақл кун, ки ҳоло ту чӣ гуна 
умр ба сар мебарӣ? -
- Эҳтимол аст ӯ дар бораи шоҳзода, дар 
бораи дарбор ва чӣ гуна сипарӣ шуда-
ни рӯзҳои муқаррариаш нақл кунад.

Гиреҳбандӣ/Мураккабшавӣ 
- Вале мо медонем, ки ту давраи пур-
машаққатро таҳаммул кардаӣ, Золуш-
ка. Мушкилтарин эпизоди ҳамон зинда-

гиро нақл кун? Ту чиро эҳсос кардӣ? Оё 
ягон умед доштӣ? 
- Дар ин ҷо бешубҳа ёддоштҳо дар бо-
раи модарандар, меҳнати тоқатфарсо, 
дар бораи ин, ки ӯ дам нагирифта кор 
мекард, хоҳаронаш бо ӯ чӣ гуна муно-
сибат мекарданд ва ғ. инъикос меша-
ванд, инчунин, ӯ метавонад дар бораи 
он нақл кунад, ки боре ҳама дар шаб-
нишинии шоҳ ҷамъ омаданд, вале ӯро 
ҳамроҳ набурданд.

Авҷ (кулминатсия)
- Золушка бигӯй, ки Фея кай пайдо шуд, 
ту чиро эҳсос кардӣ, оё дарҳол ба ӯ бо-
вар кардӣ ё ягон шубҳае дар дил до-
штӣ, оё ту қарори ба шабнишинии дар-
бор рафтанро осон қабул кардӣ? 
- Дар ин ҷо, эҳтимол аст ӯ дар бораи 
ҷанбае нақл кунад, ки чӣ гуна ҳамаи 
ин ғайричашмдошт буд, ӯ чиро эҳсос 
кард, дар дили ӯ кадом умедҳо пайдо 
шуданд, чӣ гуна қабул кардани қарори 
рафтан ба дарбор мушкил буд …
Эҳсосоти ӯ дар ин ҷо дар авҷи аъло бу-
данд. Ва мо тадриҷан аз маҳал савор 
шуда меравем ва вазъиятро  сабуку 
ором мекунем.

Гиреҳкушоӣ
- Ҳамаи духтарони дарбори подшоҳ – 
пойафзорро ба пои пӯшиданду андо-
загирӣ карданд, вале ба онҳо муносиб 
наомад – вақте, ки охирин шуда пойаф-
зорро пӯшидӣ, чӣ эҳсосотеро таҷриба 
кардӣ?
- Ва дар ҳамин ҷо Золушка эҳтимол 
аст бигӯяд, ки намедонист дигарон ба 
ин чӣ гуна аксуламал нишон медиҳанд, 
аз чӣ бошад, ки ӯ метарсид, комилан 
бовар надошт, вале умедвор буд, эҳсо-
соти нигоҳи дастгирикунандаи шоҳзода 
аён буд …
- Ҷолиб аст, дар лаҳзаи маросими ни-
коҳ бо шоҳзода дар бораи чӣ фикр ме-
кардӣ? Ба он маънӣ, ки ман ҳамаи шу-
моро задам – хомӯш бошед бадбахтҳо. 
Ё: маро пучед. Ин, эҳтимол, ба ман дахл 
надорад? Дар ин бора нақл мекунӣ? 
Боз қаҳрамонро ба авҷи эҳсосот мебар-
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32 Идея аз мақолаи Валентин Балаш гирифта шудааст https://zen.yandex.ru/media/id/5acd0a2edd24841275b80633/interviu-
s-zolushkoi-5faa693089ace40d9a860347

дорем. Ва Золушка ба мо мегӯяд, ки ӯ 
худро хушбахт эҳсос кард ва бо ин му-
соҳибаро метавон хотима бахшид.
Умуман, ҳамааш фаҳмост. Мо қаҳра-
монро ҳам дар ҳоли гиря, ҳам ханда 
ва ҳам баёдоварандаи даврони кӯдакӣ 
ва ҳам пушаймон дидем. Яъне мо ӯро 
дар ҳамаи вазъиятҳо ғарқ кардем. Ҳар-
чанд…

Хотима
Дар хотима, эҳтимол, ҳар чӣ бошад ҳам 
саволи охиринро метавон дод: танҳо 
шахсан.
Бигӯй, Золушка, ба андешаи худ, оё ту 
ба ҳамаи ин чизҳо сазовор будӣ? Чаро 
аз ҳамаи духтарони дарбори подшоҳ 
танҳо фақат ту инро гирифтӣ?
Ана ин ҷавобест, ки ӯ дод – инро ба 
нутқи хуби барангезандаи ҳавасман-
дӣ метавон нисбат дод. Аниқтараш, 
Золушка хоҳад гуфт, ки ба ҳамаи ин са-
зовор аст, чунки ӯ дар оилаи камбизоат 
таваллуд шудааст ва аз ин рӯ, зиндагӣ 
ба ӯ чунин ҷубронро сазовор донист, 
яъне адолат вуҷуд дорад ва ҳамаи мо 
ба хотири хушбахтӣ зиндагӣ мекунем. 
Ва акнун мусоҳибаро метавон хотима 
дод – чунки ба онҳое тамошо кардани 
ин саҳна низ ҷолиб хоҳад буд, ки ба ӯ 
мафтун шудаанд ва онҳое, ки ба ӯ раш-
ку ҳасад доранд.
Шумо ба Золушка кадом саволҳоро ме-
додед?32

Тавре, ки мо мебинем, нақл кардани 
саргузашти ҷолиб ин то андозае эҷодко-
рии мо ва то андозаи дигар – кори тех-
ника аст. Биёед чанд техникаи маъмули 
сторителлингро баррасӣ мекунем:
• Устураи (мифи) ягона ё роҳи қаҳра-

мон
Саёҳати қаҳрамон — васеътарин 
тарзест, ки дар таҳия кардани сар-
гузашт истифода мешавад. Ин кон-
сепсия бо ҷанбае “ба худ ҷалб мена-
мояд”, ки симои асосӣ мушкилотро 
таҳаммул мекунад, онҳоро паси сар 

менамояд ва ба некфарҷоми (ҳеп-
пи-энд) классикӣ мерасад. Масалан, 
афсона дар бораи муваффақиятҳои 
қаҳрамонмардҳо ва қаҳрамонзанҳои 
нерӯманд, олиҳиммат, хоксор, шуҷоъ 
— устураи ягонаи классикист. 

Истифода бурдани ин тарз осон аст – 
танҳо муфассал андешидани сюжет, 
риоя кардани қонунҳои драманависӣ ва 
дар саргузашт эҷод кардани гиреҳбан-
дӣ, нуқтаи авҷ ва гиреҳкушоӣ зарур аст.
• Кӯҳ
• Ин тарз ба тарзи қаблӣ монанд аст, 

вале дар техникаи “Кӯҳ” қаҳрамонро 
фарҷоми нек (ҳеппи-энд) интизор 
нест. Қаҳрамон ба нокомӣ дучор ме-
шавад, вале медонад, ки роҳи сипа-
ришуда беҳуда набуд. Саргузашти 
классикии “Кӯҳ” — ин қиссаҳо на 
танҳо дар бораи нокомиҳо дар кор, 
балки дар муносибатҳое мебошанд, 
таҷрибаи арзишманд додаанд.

• Аз анҷом оғоз мекунем
Ин тарзро “драматургияи баръакс” ме-
номанд ва бештари вақтҳо дар соҳаи 
тавлиди синамо ва сторителлинг ис-
тифода мешавад. Масалан, нахустин 
мавсими силсилафилми “Хурддурӯғи 
бузург” бо чунин консепсия ба навор 
гирифта шудааст. (Дар шабнишинии 
мактаб куштор рӯй медиҳад. Саргу-
зашт дар бораи чанд моҳе, ки пеш аз 
ин ҳодиса сипарӣ шудаанд, дар бораи 
панҷ оилае нақл менамояд, ки фарзан-
дони онҳо дар як синф мехонанд. Ҳа-
маи ин оилаҳо ба таври асроромез бо 
ин куштор алоқаманданд.)
Ин ҷо хонанда дарҳол ба нуқтаи авҷи 
саргузашт роҳнамоӣ мешавад, ки най-
рангомез ва нофаҳмост. Ва сипас ба 
оғоз бармегардад то тадриҷан бифаҳ-
мад, ки қаҳрамони асосӣ чӣ гуна дар 
чунин вазъият афтодааст.
Дар таҳия кардани чунин саргузашт 
эҳтиёткор будан ва барои ҷалби та-
ваҷҷуҳи хонанда то охир ифшо накар-
дани ҳамаи қартаҳо муҳим аст.
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• Дар саргузаштҳо мо на дар бораи 
худи мазҳаб нақл мекунем (ки ма-
води мо як мазҳабро тарғиб наку-
над ё мазҳаби дигарро паст наза-
над), балки саргузашти одамонро 
нақл мекунем, ҳамзамон, ҳамаи 
қоидаҳои “нарасонидани зиён”-ро 
риоя менамоем (дар фаъолияти 
рӯзноманигорӣ қобили қабул буда-
ни принсипи маъруфи Гиппократ 
“зиён нарасон”, дар бораи масъу-
лияти намояндагони пешаи рӯзно-
манигорӣ дар назди хонандагон ва 
одамоне, ки дар нашрияҳои матбу-
оти чопӣ ва электронӣ сухан дар 
бораи онҳо меравад.);

• Вақте, ки шумо дар бораи шахсе, 
яъне қаҳрамони саргузашти шумо 
дар назар аст, нақл мекунед, хо-
нанда бояд симои ӯ, яъне тавсиф, 
бэкграунд (пасманзар), маълумоти 
мухтасари қаҳрамони шуморо би-
над. Саргузашти шумо дар бораи 
ҳар шахсе набошад, хонанда на-
хуст чунин фикр мекунад: “Ин сар-
гузашти кист?”

• Нишон додан зарур аст, ки қаҳра-
монони нақли шумо чӣ мехоҳанд, 
шумо бояд дақиқ донед, ки “Ӯ чӣ 
мехоҳад?” “Кадом масъаларо ҳал 
мекунад?” Дар ибтидои нақли худ 

§ 3.3.3 ЧАНД ТАВСИЯ ДАР БОРАИ ЧӢ ГУНА ТАҲИЯ КАРДАНИ 
  СТОРИТЕЛЛИНГИ ХУД ДАР МАВЗӮИ ГУНОГУНИИ ДИНҲО ВА 
  ОЗОДИИ ДИНӢ:

• Оғози нодуруст (фалстарт)
Ин тарз бо саргузашти дилгир оғоз 
мешавад, ки чизеро пешгӯӣ наме-
кунад… Сипас, ҳамаи ин бар бод 
мераванд ва саргузашт аз сари нав 
оғоз мешавад. Интизориҳои хонан-
да бар бод мераванд, таваҷҷуҳи ӯ 
аз ҳадди эътидол хориҷ мешавад 
ва акнун ӯ намедонад, ки баъдтар 
чиро мунтазир шавад – ва барои мо 
маҳз ҳамин чиз лозим аст!

Намунаи хеле барҷастаи оғози но-
дуруст (фалстарт) — мавсими нави 
силсилафилми “Бозии тахтҳо” (Игра 
престолов). Силсилафилм ҳамчун сар-
гузашти некхоҳонае дар бораи зин-
дагии Эддард Старк оғоз мешавад. 
Сипас, дар мавсими нахустин, ҷал-
лод сари ӯро аз танаш ҷудо мекунад. 
Ба маънои аслӣ ва маҷозӣ саҳнаи та-
аҷҷубангезест. Акнун тамошобин медо-
над – дар силсилафилм ҳар чӣ лозим 
ҳаст, тасодуф меафтад ва ҳар як сери-
яи филмро бо таваҷҷуҳи зиёд, бидуни 
қатъи таваҷҷуҳ тамошо мекунад.
Инчунин, мо метавонем методҳои ин-
новатсионии сторителлингро ба таври 
васеъ истифода барем, яъне имко-

ниятҳои бисёррасонаии асри 21 дар 
эҷод кардани нақлҳои бештар ҷолиби 
таваҷҷуҳ дарҳои навро боз мекунанд. 
Дар зер чанд линк ба нақлҳои бисёр-
расонаӣ оварда шудаанд, ки мавзӯъ-
ҳои дину мазҳаб, анъанаҳо, гуногунии 
динҳо ва озодии динӣро фаро меги-
ранд.
• http://dreamsbehindthehijab.ru/ Хоб-

ҳо дар ҳиҷоб, Ксения Диодорова;
• h t t p s : / / w w w. k o m m e r s a n t . r u /

doc/2650877 Худоёни ринг, матн: 
Михаил Боков, акс: Глеб Шелкунов, 
Саҳифабанд: Артем Галустян;

• https://readymag.com/InternewsKG 
/1232891/  Семь слов о тое, лоиҳаи 
Интернюс дар Қирғизистон.

Ҳангоми интихоб кардани техника ба-
рои эҷоди саргузашт, фикр кунед, ки 
кадом формат ба шунавандагон ва 
маҳсулоти шумо беҳтар аз ҳама муно-
сиб аст. Ва дар хотир дошта бошед, ки 
техника – ин танҳо нақшаест, ки аз рӯи 
он шумо хоҳед навишт. Он ёрӣ мерасо-
над, вале барои эҷод кардани саргуза-
шти хуб танҳо як техника кифоя нест.
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чизеро ифшо кардан муҳим аст, 
ки барои шумо возеҳу ошкор аст, 
қаҳрамони шумо чӣ мехоҳад ва та-
ваҷҷуҳи хонандагони шуморо тав-
ре ҷалб менамояд, ки онҳо аз на-
тиҷаҳояш нигаронанд;

• Нишон додан, ки дар кадом замону 
макон ин саргузашт рӯй медиҳад 
то хонандагони шумо андешаеро 
аз сари худ дур кунанд, ки рӯйдод 
“дар куҷо” ва “кай” тасодуф меаф-
тад, балки онҳо ба дарки амиқтари 
ботинии худи моҳияти нақл роҳна-
моӣ шаванд;

• Бигзор қаҳрамонони шумо худашон 
дар бораи худ сухан гӯянд. Хонан-
дагон худро шунавандагон дар ре-
жими вақти воқеӣ эҳсос кунанд, ин 
ба нақли шумо ҷӯшу хурӯши беш-
тар медиҳад;

• “Баъд чӣ хоҳад буд?” ё “Ҳамаи ин 
бо чӣ анҷом меёбад?” саволҳои 
муҳиме ҳастанд, ки таваҷҷуҳи хо-
нандагони шуморо то анҷоми сар-
гузашт нигоҳ медоранд.

• Ҳаргиз барои ороиши саргузашт бо 
мақсади бештар боварибахш наму-

дани он барзиёд ҷидду ҷаҳд наку-
нед, ин метавонад ба таҳрифи да-
лелҳо оварда расонад, мо ҳамчун 
рӯзноманигор, бояд ба далелҳое 
содиқ бошем, ки онҳоро нақл меку-
нем. 

Профессори донишгоҳи Делавэр Бен 
Ягода рӯзноманигориро ҳамчун “ифшо-
созии иттилооти саривақтӣ ва қаблан 
каммаъмул” таъриф медиҳад “ки муто-
биқи стандартҳои ҳамоҳангшуда муҳим 
аст; ва бояд ба таваҷҷуҳи ҷомеа рав-
шану возеҳ, дақиқ, кӯтоҳ, беғаразона ва 
мустақилона расонида шавад”. Шумо 
ҳамчун рӯзноманигор мақола менави-
сед, ки далелҳои воқеиро дар бораи 
масъалаҳо ё хабарҳое ба хонандагон 
расонед, ки дар дунёи муосир рӯй ме-
диҳанд. Онҳо бояд ҳақиқатнигорона, 
беғаразона ва хабаррасонӣ бошанд. 
Ба андешаи Питер Коул, муаллифи 
“The Guardian”, “рӯзноманигорон сар-
гузаштҳоро барои хонандагони худ ме-
нависанд то ба онҳо нақл намоянд, ки 
чӣ рӯй медиҳад то онҳоро хабардор на-
моянд, таваҷҷуҳи онҳоро ҷалб кунанд, 
онҳоро такон диҳанд, хушҳол намоянд, 
нигарон кунанд ва рӯҳ бахшанд”.

Ҳангоми ҷамъоварии иттилоот
Нахустин қадам ба сӯи навиштани 
ҳикоя – ҷамъоварӣ кардани иттилоот 
дар бораи мавзӯъ мебошад. Барои ин 
ба мо одамоне лозиманд, ки аз сар-
чашма шоҳиди рӯйдодҳо буданд ё дар 
мавзӯи зикршуда дониши васеъ до-
ранд. Дар шакли хаттӣ, махсусан дар 
рӯзноманигорӣ, иттилооте, ки истифо-
да мебарем, қалбгоҳи маводи шумо 
мебошанд.

Баргузор кардани мусоҳиба
Вақте мо (ҷиҳати ҷамъоварии иттилоот 
барои сторителлинги худ) бо шахсоне 
ҳамсуҳбат мешавем, ки бо саргузашт 
робита доранд ё бо он алоқаманданд, 
мо иттилоотро аз сарчашма ба даст 
меорем, мулоқотро рӯ ба рӯ, тариқи 
онлаён ё телефон метавон ташкил 
кард. Пеш аз оғоз намудани баргузо-
рии мусоҳиба бо касе, мо бояд бовар 
ҳосил кунем, додани кадом саволҳоро 
ва чӣ гуна додани онҳоро медонем. 
Мусоҳибаро чӣ гуна ҳарчи беҳтар ба 
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нақша бояд гирифт ва то чӣ андоза 
саволҳоеро дақиқу амиқ таҳия кунем, 
ки мехоҳем диҳем, онҳоро тавре таҳия 
кунем, ки ӯ  ҷавоби бештар бошарафо-
на ва пурра дода тавонад.
Худ аз худ маълум аст, ки мо тамоми 
паҳлӯҳои саргузаштро шунидан ме-
хоҳем. Бо дарназардошти ин, саволҳо-
ву ҷавобҳоро бодиққат баррасӣ меку-
нем, зоҳиран, чунин паҳлӯҳое ҳастанд, 
ки ба онҳо таваҷҷуҳ зоҳир бояд кард. 
Ба нақша гирифтани чанд мусоҳиба 
беҳтар аст, чунки ҳамчун рӯзномани-
гор мо намехоҳем ақидаи ғаразомез 
дошта бошем. Агар танҳо як паҳлӯи 
саргузашт маълум бошад, мо бояд ба-
рои ифшо кардани ҷонибҳои дигар низ 
таҳқиқоту мусоҳибаҳои муносиб баргу-
зор намоем.
Саволҳои кушода диҳед: ин маънои 
саволҳоеро дорад, ки барои онҳо 
маҳдудияти собит нест ё аз субъекти 
шумо тақозо менамояд, ки маълумо-
ти муфассал диҳад. Мисол: оё шумо 
ҳайвонотро дӯст медоред ва чаро? 
Ин ҷо шарҳ додан муҳим аст, ки чаро. 
Дар тафовут аз саволи пӯшида, ки ба 
он танҳо як калима тақозо мешавад. 
Масалан, Оё шумо ҳайвонотро дӯст 
медоред? – Ҳа/Не. Саволҳои пӯшида 
доманаи ҷавобҳое, ки бояд дода ша-
ванд, имкониятҳои муфассалтар нақл 
кардани ҳиссиёту эҳсосот ва шарҳ до-
дани масъалаҳоро маҳдуд мекунанд. 
Вале ҳолатҳое ҳастанд, ки саволҳои 
пӯшида воқеан маънӣ доранд. Маса-
лан, ҳамчун тарзи ба даст овардани 
ҷавоби дақиқ аст, вақте ба андешаи 
мо мусоҳибадиҳанда чизеро пинҳон 
менамояд, нопурра мегӯяд, фаромӯш 
кардааст ё танҳо мо дар ҷустуҷӯи ягон 
иттилоот ҳастем. Дар он ҷо чанд на-
фар ҳузур доштанд? Ин мулоқот ка-
дом рӯз баргузор мешавад? Ва ғайра.
Аз изҳороти дурушту дағалона ё ибо-
раҳои зиёд канораҷӯӣ бояд кард: ин 

чунин маънӣ дорад, ки саволҳо ғараз-
омез нестанд ва ба назари субъект кӯ-
шиши ба нуқтаи назари муайян моил 
кардани ӯ намерасанд. Саволҳои 
мо набояд дурушту дағалона садо 
диҳанд, вале онҳо бояд санҷидаву оз-
муда бошанд.
Саволҳо бояд кӯтоҳ ва мутамарказ бо-
шанд: ба онҳо тафсилоти барзиёд на-
диҳед, ки ба ҷавобдиҳанда имкон ме-
диҳад интихобан посух диҳад.
Саволҳои хуб масъаларо равшан ме-
намоянд ва шахсияту хусусияти ода-
монро инъикос мекунанд, ба одамон 
имконият медиҳанд, ки таассуроти 
худро мубодила кунанд ва ба хонан-
дагон имкон медиҳанд, ки вазъияти 
зиндагӣ ва андешаҳои онҳоро беҳтар 
бифаҳманд. 
Инчунин, ҳангоми мусоҳиба мо бояд 
ҳатман шарҳ диҳем, ки мо кистем ва 
кори мо аз чӣ иборат аст. Рӯзнома-
нигорӣ – ростгӯӣ, дақиқкорӣ, возеҳӣ, 
вале на гумроҳсозии одамон аст.
Дар бобҳои дигари роҳнамои мо ме-
тавонед дар бораи қоидаҳои баргузор 
кардани мусоҳиба маълумоти бештар 
пайдо кунед.
Маънои тамоми масал – умуман, мо 
бо кадом мақсад ин қадар дар бораи 
сторителлинг сухан гуфтем, кадом 
маъниро расондан мехостем? Стори-
теллинг – ин на танҳо нақли ҳикоя аст. 
Ин инъикоси сарнавиштҳои одамон, 
саргузаштҳои пирӯзиву муваффақи-
ятҳо, саргузаштҳое, ки масъалаҳоро 
ифшо мекунанд, эҳсосот, фаҳмишҳо, 
арзишҳоро нақл мекунанд. Ва мо – 
рӯзноманигорон, блогернависҳо ба 
бозгӯи сарнавиштҳо тавре ёрӣ мера-
сонем, ки ба одамон имкон медиҳанд 
то низоъҳои худро бартараф намоянд, 
аз ҳамдигар биомӯзанд, арзишҳои ди-
гаронро дарк кунанд ва ба онҳо эҳти-
ром гузоранд.
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33 Чӣ гуна интихоб кардани мавзӯъ ва чӣ гуна ҷамъоварӣ кардани иттилоот гирифта шудааст аз: News Story (Рӯзномани-
горӣ) Эмма Подоконник, Кайл Олмстед, Шеннон Хоули навиштаанд https://writingcommons.org/article/journalism-gathering-
information-and-writing-your-story/

Дар параграфи чаҳорум мо бо шумо 
хоҳем фаҳмид, ки чеклист чист, 
чеклистҳо чӣ гуна мешаванд, муҳтавои 
маводи худро бо ёрии чеклист чӣ гуна 

инкишоф бояд дод ва мутобиқи кадом 
меъёрҳо (критерияҳо) чеклист тартиб 
дода мешавад ва намунаҳои истифо-
да бурдани чеклистро меоварем33. 

Саволҳо ба параграфи мазкур:
1. Чаро сторителлинг яке аз беҳтарин роҳҳои нақл кардани мавзӯъҳои ҳассос, 

аз ҷумла, гуногунии динҳо ва озодии динӣ мебошад?
2. Кадом техникаҳо ва методикаҳои нақли саргузашт метавонанд сторител-

лингро бештар таъсирбахшу ҷолиб кунанд?  
3. Рӯзноманигор бояд бо кадом маҳоратҳо мусаллаҳ бошад, ки саргузаштҳои 

ҷолиб ва ҳамзамон, воқеиро нақл кунад?
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§ 3.4. МУҲТАВОИ БОСИФАТ ДАР МАВЗӮИ ОЗОДИИ ДИНӢ (КОР БО 
          МУҲТАВО ТАВАССУТИ ЧЕКЛИСТ)

Баъд аз хондани параграфи мазкур шумо:
• Тасаввурот хоҳед дошт, ки чеклист чист; 
• Дар бораи ҷои чеклист дар кори рӯзноманигор маълумот хоҳед гирифт;
• Чеклистеро барои кор ба даст меоред, ки мутахассисони касбӣ тартиб до-

даанд;
• Хоҳед фаҳмид, ки ҳангоми тартиб додани чеклистҳои худ ба чӣ таваҷҷуҳ 

зоҳир намудан зарур аст.

Ҳар як сарнишини ҳавопаймо (пи-
лот) медонад, ки чеклист чист. Уму-
ман, ҳавонавардӣ соҳаест, ки ба олам 
чеклистҳоро додааст. Як вақтҳо барои 
ҳавонавардҳо раванди идора кардани 
ҳавопаймо он қадар мушкил буд, ки 
барои таъмин намудани амнияти пар-
возҳо зарурат ба абзорҳои иловагии 
пайгирӣ кардани ҳатто равандҳои хеле 
ночизро дарк намуданд. Истифодаи 
чеклистҳо то ҳол барои сарнишино-
ни ҳавопаймо муҳим аст. Маҳз ҳамин 
механизмро ҷарроҳон ҳангоми омода 
ва баргузор кардани ҷарроҳиҳо барои 
баҳисобгирии даҳҳо омили муҳим фаъ-
олона истифода мебаранд.
Инак, чеклист чист?
Бо овардани намунае оғоз мекунем. 
Ҳар яки мо корҳои худро бо дарназар-
дошти шумораи зиёди вазифаҳо ва 
аҳамияти онҳо гурӯҳбандӣ мекунем. 
Вале масъалае ҳаст, ки ҳама бо он рӯ 
ба рӯ мешаванд – рӯйхати вазифаҳо бе-
интиҳост. Баробари дуруст ташкил кар-
дани корҳо ва муайян намудани вази-
фаҳои муҳим бетартибиҳои зиёд эҷод 
мешаванд. Чизеро аз хотир фаромӯш 
кардан осон, вале ислоҳ кардани он 
одатан дар муқоиса бо дуруст фаҳми-
дани он аз дафъаи нахуст мушкилтар 
аст. Роҳи ҳалли ин масъала вуҷуд до-
рад! Ин роҳи ҳалли масъала чеклист 
ном дорад. Дар ҳаёти ҳар як инсон 
амалҳои такроршаванда вуҷуд доранд. 
Онҳо метавонанд бо вазифаҳои шахсӣ, 

ташкил кардани лоиҳаҳои кор ва дигар 
роҳи ҳалли масъалаҳое алоқаманд бо-
шанд, ки ба тартиб андохтани иттило-
отро тақозо менамоянд. Ҳадафи асо-
сии тартиб додани рӯйхатҳои санҷишӣ 
аз доираи назар берун наандохтани 
чизҳои муҳим мебошад.
Чеклистҳое, ки масъулияти ҳаёти ода-
монро бар дӯш доранд, кадомҳоянд?
Чеклист таснифи муфассали вазифаҳо 
мебошад ва равандҳои мураккабро ба 
марҳилаҳои хурд тақсим мекунад. Он 
рӯйхати корҳоеро дар бар мегирад, ки 
роҳҳои иҷро кардани равандҳои муай-
янро инъикос менамоянд ва бо нишон-
диҳандаҳои муфассали муваффақ шу-
дан ба натиҷаҳои хуб иҷро мешаванд. 
Он пайдарпайии амалҳои дурустро 
таъмин менамояд ва ба хотир доштани 
қадамҳои муҳим ва бехабар намондан 
аз онҳо ёрӣ мерасонад. 
Чеклистҳо пешбинӣ шудаанд барои:
• шарҳи равандҳо ва ҳадафҳои дақиқ;
• пайваста анҷом додани санҷишҳо.
Ҳар гуна чеклист ба қоидаҳои муайян 
итоат мекунад, масалан, чеклист барои 
рекламаи самарабахши фаъолияти 
ширкат. Мисол дар худ амалҳоеро инъ-
икос менамояд, ки ҳар рӯз дар вақти 
муайян иҷро мешаванд. Вазифаҳое, 
ки дар рӯйхат инъикос шудаанд, мета-
вонанд такрор шаванд ё такрор наша-
ванд. 
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Мутаассифона, имкониятҳои мағзи 
сари инсон номаҳдуд нестанд. Маъму-
лан, ҳофизаи кӯтоҳмуддат дар як замон 
метавонад се-чаҳор огоҳӣ, пайдарпай-
ии амалҳо ё чизҳои муҳимро дар бар 
гирад. Агар раванд мураккаб бошад, 
он  аз 10 марҳила бештар таркиб ёбад, 
эҳтимолияти нодида гузаштани баъзе 
марҳилаҳо, танҳо аз хотир фаромӯш 
кардани онҳо зиёд аст.
Агар мағзи сарро бо компютер муқоиса 
кунем, пас метавон фаҳмид, ки масъа-
ла дар набудани ҷои холӣ дар диски 
сахт нест, балки дар боргузории итти-
лоот аст. Ба сабаби далеле, ки ҳамаи 
чизҳо сабт нашудаанд, иттилоот ба 
мағзи сари мо фавқулодда зуд ворид 
мешавад. Дар гирду атроф далелҳову 
рӯйдодҳои нав зиёданд, ки ҳаргиз на-
бояд фаромӯш кард, вале мо намета-
вонем ҳамаи онҳоро дар зеҳни худ ни-
гоҳ дорем.
Ҳангоми мутавозин кардани масъа-
лаҳои кориву шахсӣ, агар вазифаҳо 
бошуурона идора нашаванд, аз му-
лоҳизаҳои муҳим ба осонӣ метавон 
дар ғафлат монд. Чеклист воситаи са-
марабахш ва сермаҳсул буда, ба ҳалли 

масъалаи мазкур мусоидат менамояд.
Чеклисти хуб тартибдодашуда метаво-
над ба рафъи шиддати рӯҳӣ ёрӣ расо-
над, вақте шумо кӯшиш мекунед ба ёд 
оред, ки кадом кор бояд иҷро шавад. 
Ва ин ангезаи хуб аст. Ҳар вақт, иҷро 
шудани ин ё он бандро қайд карда, 
одам эҳсос менамояд, ки ӯ ба ҳадаф 
муваффақ мешавад. Эндорфинҳое, ки 
дар чунин лаҳза хориҷ мешаванд, ра-
ванди мазкурро бештар самарабахш 
менамоянд. 
Чеклистҳо ҳам барои корҳои шахсӣ ва 
ҳам корҳои касбӣ судманданд. Шумо 
танҳо бояд донед, ки таъйиноти онҳоро 
чӣ гуна баланд бояд бардошт.
Чеклист рӯйхате мебошад, ки дар ша-
клҳои гуногун тартиб дода мешавад – 
дар дафтар, смартфон ё дар лавҳа. Ин 
пойгоҳи иттилоотиест, ки аз ду майдон 
иборат мебошад. Қабл аз иҷро кар-
дани раванд “майдони тасдиқ” ҳанӯз 
муайян нашудааст, танҳо рӯйхат ҳаст. 
Ҳангоми иҷрои вазифаҳо ё санҷидани 
шароитҳо, шумо дар рӯи коғаз қайдҳои 
барои худ роҳатро инъикос менамоед, 
ки баргузор кардани санҷиши оддӣ ва 
хотимаи амалро нишон медиҳанд.

Тафовути чеклист аз рӯйхати вази-
фаҳову дастурамалҳо аз он иборат аст, 
ки чеклист одатан нишондиҳандаҳои 
иҷро кардани вазифаҳои муайянро 
дар бар мегирад, ки барои амалисозии 
онҳо қадамҳои муайянро иҷро наму-
дан зарур аст. Масалан, чеклисте, ки 
шумо тартиб медиҳед, агар нияти омо-
да кардани тортро дошта бошед, маҳ-
сулотеро дар бар мегирад, ки мавҷуди-
яти онҳоро санҷидан лозим аст то торт 
хушсифат омода шавад. Агар шумо чи-
зеро дар чеклист нодида гузаред, пас 
дар чунин ҳолат, метавон тортро омо-
да кард, вале рӯйхати мазкур ба шумо 
ёрӣ мерасонад, ки торти хушмаззатар 

пазед. Яъне маҳз чеклист ба иҷрои 
хушсифат ва пайдарпайи корҳо, ба 
боз ҳам зудтару самарабахштар иҷро 
кардани вазифаҳо ёрӣ мерасонад. Он 
кафолат медиҳад, ки ҳамаи лаҳзаҳои 
муҳим ба эътибор гирифта шаванд ва 
барои иҷрои корҳо дар сатҳи олӣ ша-
роитҳо эҷод намуда, иштибоҳҳоро ба 
ҳадди ақал мерасонад. 
Оё дар рӯзноманигорӣ чунин 
чеклист вуҷуд дорад, ки соҳаҳои ҳа-
ётан муҳимро дар ҳаёти инсон инъ-
икос менамояд?
Бале, бешубҳа; новобаста аз ҷанбае, 
ки дар бораи чӣ шумо мавод омода 

§ 3.4.2 ЧЕКЛИСТҲО БАРОИ ЧӢ ЛОЗИМАНД?

§ 3.4.3 ЧЕКЛИСТ АЗ РӮЙХАТИ ВАЗИФАҲО БО ЧӢ ФАРҚ МЕКУНАД?
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мекунед, дар рӯзноманигорӣ чеклист 
истифода мешавад. Ин чеклист хусу-
сияти тавсиявӣ дорад ва худи шумо 
метавонед ба он як қатор меъёрҳо (кри-

терияҳо) илова кунед ё чеклисти худро 
тартиб диҳед. Дақиқ кардани сифати 
муҳтавои чеклист дар рӯзноманигорӣ 
метавонад кори судманд бошад. 

Чеклистҳо метавонанд аз нуқтаи назари 
сифати мавод судманд бошанд. Ҳанго-
ми навиштани ҳар як паём мувофиқи 
мақсад хоҳад буд, агар рӯзноманигорон 
ба шаш саволи зерин ҷавоб диҳанд:
• Оё гуфта шудааст, ки дар ҳикоя кӣ 

иштирок мекунад? 
• Оё дар паём возеҳ зикр шудааст, ки 

ин ҳодиса дар куҷо рӯй додааст?
• Оё дар паём возеҳ зикр шудааст, ки 

кай кадом рӯйдоде иттифоқ афто-
дааст? 

• Оё дар паём возеҳ зикр шудааст, ки 
ин чист? 

• Чаро чунин рӯйдод иттифоқ афто-
дааст? 

• Ин рӯйдод чӣ гуна сурат гирифтааст? 
Ғайр аз ин саволҳо, рӯзноманигорон ме-
тавонанд чеклистҳои шахсии худро тар-
тиб диҳанд. Масалан, инҳо метавонанд 
чеклистҳое бошанд, ки ба шумо дар 
омода кардани ҳикоя ёрӣ мерасонанд, 
ба масъалаҳои адолат ва тавозун дар 
зиндагии шумо, гуногунии сарчашмаҳо, 
саҳмгузорӣ ба демократия ва ҳалли ни-
зоъҳо, озодии динӣ, таҳаммулпазирии 
динӣ ва рушди гуногунии динҳо дахл 
мекунанд. Чеклистҳо чизҳои муҳимро 
ба шумо ёдрас карда, ҳамзамон, воси-
таи муқаррарсозии стандартҳои баланд 
ва риояи онҳо ҳамчун рӯзноманигор 
мебошанд. Раванди тартиб додани 
чеклист баҳисобгирии ҷанбаҳои муҳим 
ва паҳлӯеро дар бар мегирад, ки чӣ бояд 
амиқтар арзёбӣ шавад. Агар мо бо рӯз-
номанигорони дигар рӯи чеклистҳо кор 
кунем, ин ба мо имконияти ҳамоҳангсо-
зии ҷанбаеро медиҳад, ки чӣ дар назар 
дошта шудааст, агар сухан дар бораи 
рӯзноманигории босифат атрофи мав-
зӯи муайян равад.

Чеклистҳо метавонанд барои рӯзнома-
нигорон ва блогнависоне абзори хеле 
судманд бошанд, ки нақша доранд 
атрофи мавзӯъҳое монанди озодии 
динӣ, таҳаммулпазирии динӣ ва гуно-
гунии динҳо мавод омода намоянд.
Рӯйхате, ки мо пешниҳод мекунем, аз 
ҷониби гурӯҳи рӯзноманигорон таҳия 
шудааст ва метавонад ба беҳтар омода 
кардани паёмҳо атрофи чунин мавзӯъ-
ҳое монанди озодии динӣ, таҳаммулпа-
зирии динӣ ва гуногунии дину мазҳабҳо 
ёрӣ расонад.
Ҳамкорони муҳтарам! Пешниҳод меку-
нем, ки чеклистро барои худ истифода 
баред ва тавсия медиҳем, ки меъёрҳои 
(критерияҳои) гуногуни чеклистро аз 
назар гузаронед ва онҳоро ба шаро-
итҳои худ мутобиқ намоед. Ин саволҳо-
ро бодиққат хонед, бо онҳо наздиктар 
шинос шавед ва фикр кунед, ки дар 
мавриди кадом савол саволи илова-
гӣ доред ва ба андешаи шумо, кадом 
саволҳоро метавон ба чеклист илова 
кард, ки он мукаммалтар шавад. Ба 
воситаи чеклист маводҳоеро аз назар 
гузаронед, ки дар мавзӯъҳои таҳам-
мулпазирии динӣ навишта шудаанд. 
Албатта, баҳогузориро фаромӯш на-
кунед. Оё шумо ба ҳар яке аз меъёрҳо 
(критерияҳо) ҷавоби “ҲА” гирифтед ё 
чунин меъёр дар он комилан вуҷуд на-
дорад? Ба андешаи шумо, оё набудани 
чунин меъёр ба сифати мавод таъсир 
гузоштааст, агар ҳа бошад, пас то чӣ 
андоза? Меъёрҳои иловагиро бо дар-
назардошти хоҳишҳои худ дар бар ги-
ред. Ҳадафи асосӣ дар ҷанбае инъикос 
мешавад, ки шумо чеклистҳои худро 
доимо истифода баред, агар онҳоро 
дар ташаккул додани муҳтавои боси-
фат омили муҳим ҳисобед.

§ 3.4.4 ЧАРО ЧЕКЛИСТҲО БАРОИ РӮЗНОМАНИГОРОН СУДМАНДАНД 
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Чеклистеро ба таваҷҷуҳи шумо ме-
расонем, ки мутахассисон тартиб до-
даанд ва барои санҷидани сифати 

муҳтаво атрофи чунин мавзӯъҳое мо-
нанди озодии динӣ ва гуногунии динҳо 
тавсия медиҳем.

Саволҳои чеклисти мо аз меъёрҳои зерин таркиб ёфтаанд:

№ МЕЪЁРҲО (КРИТЕРИЯҲО)
1. Мутобиқат бо мавзӯи озодии динӣ

- Ба масъалаҳои озодии динӣ дахл дорад, онҳо муфассал тавсиф шудаанд, бо 
контексти маҳаллӣ рабт доранд ҳамаи тафсилоти зарурӣ (таъриф, шарҳу тав-
зеҳ, сифатҳо/хусусиятҳо, пешгӯиҳо/динамика, мушаххасоти байналмилалӣ/мин-
тақавӣ) инъикос шудаанд.

2. Хусусияти ғайридинии паёми калидии муҳтаво (контент)
- Паёми калидии (мессиҷи асосии) мавод мазҳабӣ, рӯҳонӣ ё муқаддас нест. Ма-
вод фаъолияти ғайримазҳабии (касбӣ, маишӣ, фарҳангӣ ва ғ.-и) қаҳрамононро 
шарҳ медиҳад ва метавонад паёмҳои дунявиро тарғиб намояд, монанди:
• Дасткашӣ аз зӯроварӣ;
• Таҳаммулпазирӣ нисбат ба дину мазҳабҳо ва эътиқодҳои гуногун;
• Фаҳмиши чандфарҳангӣ;
• Тарғиби волоияти қонун;
• Арзишҳои умумибашарӣ (оила, муҳаббат, амалисозии комили истеъдодҳои 

худ ва ғ.) 
• ва ғ.

3. Мавод бетараф аст ва ҳеҷ яке аз дину мазҳабҳоро тарғиб намекунад
- Мавод бетараф буда: 
• дар бораи моҳияти фаъолияти динии мушаххас, унсурҳои таълими мазҳабӣ 

нақл намекунад ва ақидаҳои муайяни мазҳабиро пешбарӣ наменамояд; 
• иқтибосҳоро аз маводҳои динӣ ё алоқаманд бо ин ё он навиштаҳои муқаддаси 

мазҳабӣ дар бар намегирад; 
• маводҳои барномавиро бо муҳтавои мазҳабӣ (масалан, маводҳои таълимии 

дорои иқтибосҳои мазҳабӣ) инъикос намекунад.
4. Мавод бетараф аст ва ҳеҷ яке аз дину мазҳабҳоро саркӯб намекунад

- Мавод набояд: 
• як эътиқоди мазҳабиро бар дигар эътиқодоти мазҳабӣ афзалият диҳад;
• эътиқоди мазҳабиро дастгирӣ кунад ё эътиқодоти мазҳабиро бар эътиқодоти 

ғайримазҳабӣ афзалият диҳад;
• ҳар гуна эътиқоди мазҳабиро бо ягон роҳ таҳқир намояд.

5. Тавозуни нуқтаи назарҳо
- Хабар/иттилоот нуқтаи назари ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори эҳтимолиеро инъ-
икос менамояд, ки ба онҳо вақти эфир, макон, шароитҳо, муносибат ва ғайра ба 
андозаи баробар дода шудааст.

§ 3.4.5 ЧЕКЛИСТ БАРОИ ОМОДАСОЗИИ МАВОД ДАР МАВЗӮИ ОЗОДИИ 
            ДИНӢ Ё ГУНОГУНИИ ДИНҲО
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6. Осонии идрок
- Ҳамаи истилоҳоти идорӣ/илмӣ/техникӣ/касбӣ бо калимаҳои осонфаҳм ва наму-
наҳои возеҳ шарҳ дода шудаанд.

7. Фурӯравӣ ба контексти саргузашт/вазъият/низоъ
- Мавод муносиби контекст хуб таҳия шудааст. Ҳангоми тавсиф кардани саргуза-
шт/вазъият/низоъ мавод шарҳи муфассалеро дорад, ки чӣ гуна рӯйдодҳои замо-
ни гузаштаи (ретроспектива) байни ҷонибҳо ба рушд ё танзими низоъ мусоидат 
кардаанд. Рӯйдодҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, маишие, ки ба рушди низоъ мусоидат кар-
даанд ва ба танзими он таъсир мерасонанд, ба таври кофӣ муфассал маънидод 
мешаванд.

8. Истифодаи манбаъҳои иттилоот
- Мавод бар ақидаҳои доираи васеи манбаъҳои дақиқ интихобшуда асос ёфта-
аст, ки ҳам мавқеи расмии ҷонибҳои ба саргузашт/вазъият/низоъ ҷалбшуда ва 
ҳам ақидаҳои шаҳрвандони оддиро инъикос менамояд. Хусусиятҳои сарчашмаҳо 
дақиқ муайян шудаанд ва равшану возеҳанд, ки чаро онҳо ҷалб ва барои гириф-
тани иттилоот истифода шудаанд. Фаҳмост, ки чаро номҳои ҳар гуна манбаъҳои 
беном дар мавод истифода намешаванд. Рӯзноманигор манбаъҳои ғайримуқар-
рариро кофта ёфтааст, ки иттилооти ҷолиб ва бамавридро медиҳанд.

9. Мавҷудияти “саргузашти ҳаётӣ”
- Мавод бар асоси “саргузашти ҳаётӣ” таҳия шудааст, масъаларо шарҳ медиҳад, 
идеяро бо мисолҳо мефаҳмонад ё қиссаи нерӯманди инсонро бо мақсади ҷалби 
таваҷҷуҳи хонанда (қаҳрамон, “одамони оддӣ”, сторителлинг...) ва ҷалби таваҷҷуҳ 
ба мавзӯи дар ҷомеаҳо тарғиб кардани идеяҳои озодии динӣ ва гуногунии дину 
мазҳабҳоро эҷод менамояд.

10. Истифодаи забони ҳассос ба низоъ
- Дар саросари мавод лаҳни бетараф ба кор рафтааст. Забоне, ки истифода шу-
дааст, аз саргузашт ҳангома намесозад. Ҷонибҳо ва амалҳои онҳо одилона ва 
беғаразона тавсиф шудаанд.

11. Судмандӣ ва самарабахшии гузоришҳо/маводҳо дар бораи озодии динӣ
- Гузориш/мавод бар ақидаҳои одамони гуногун (мақомоти ҳокимият ва корши-
носон, пешвоёни соҳибнуфуз, одамони оддӣ/таҷрибаи онҳо) такя менамояд, ки 
дар бораи роҳҳои пешбурди идеяҳои озодии динӣ ва гуногунии дину мазҳабҳо 
дар ҷомеаҳо як қатор тавсияҳо пешниҳод карданд. Он пешниҳодҳои мушаххасро 
инъикос менамояд, ки ба одамони оддӣ имконият медиҳанд ба масъалаҳои бо ин 
мавзӯъ алоқаманд самарабахш аксуламал нишон диҳанд ва онҳоро ҳал кунанд.

12. Ҷой надоштани ҷанҷолбарангезӣ (алармизм)
- Мавод одамонро даъват менамояд, ки роҳҳои созандаи идоракунӣ ва ҳалли 
вазъиятро/низоъро бо роҳи дар бар гирифтани андешаҳои одамоне баррасӣ на-
моянд, ки метавонанд вариантҳои алтернативиро пешниҳод кунанд. Мавод низ ба 
хонандагон дар бораи рӯйкардҳои муштараки ҳалли вазъиятҳое/низоъҳое маъ-
лумот медиҳад, ки бо пешбурди идеяҳои озодии динӣ ва гуногунии динҳо дар 
ҷомеаҳо алоқаманданд.

13. Ҷалби занон
- Мавод садоҳои занонеро инъикос менамояд, ки ба саргузашт/вазъият/низоъ, 
ҳам ба сифати шаҳрвандон ва ҳам ба сифати коршиносон ҷалб шудаанд. Ма-
съалаҳое, ки ба мардону занон таъсир мерасонанд, ба андозаи баробар инъикос 
шудаанд. Нақши муҳиме, ки занон метавонанд дар эҷоди сулҳ ва идоракунии ни-
зоъҳо, инчунин пешбурди идеяҳои озодии динӣ ва гуногунии дину мазҳабҳо дар 
ҷомеаҳо бозӣ кунанд, таъкид шудааст.
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Чеклист бар асоси меъёрҳои (критерияҳои) арзёбии муҳтаво (контент)

МЕЪЁРҲО (КРИТЕРИЯҲО) ҲА НЕ
Мутобиқат бо мавзӯи озодии динӣ
Хусусияти ғайридинии паёми калидии муҳтаво (контент)
Мавод бетараф аст ва ҳеҷ яке аз дину мазҳабҳоро тарғиб 
намекунад
Мавод бетараф аст ва ҳеҷ яке аз дину мазҳабҳоро саркӯб 
намекунад
Тавозуни нуқтаи назарҳо
Осонии идрок
Фурӯравӣ ба контексти саргузашт/вазъият/низоъ
Истифодаи манбаъҳои иттилоот
Мавҷудияти “саргузашти ҳаётӣ”
Истифодаи забони ҳассос ба низоъ
Судмандӣ ва самарабахшии гузоришҳо/маводҳо дар бораи 
озодии динӣ
Ҷой надоштани ҷанҷолбарангезӣ (алармизм)
Ҷалби занон

Ба меъёрҳои (критерияҳои) дар боло 
зикршудаи “ҲА” ё “НЕ” ҷавоб дода, 
шумо метавонед бо чеклист кор кунед.
Агар шумо барои худ чеклист таҳия 
кардан хоҳед, ба шумо пешниҳод кар-
дани нишондиҳандаҳои умумӣ муво-
фиқи мақсад аст. Шумо метавонед 
нуқтаи назарҳои зеринро ба эътибор 
гиред:
• Бар асоси ҳадафи худ, саволҳои 

санҷишӣ тартиб диҳед. Саволҳои 
сарҷишии хуб таҳияшуда ба гириф-
тани маҳз иттилооти муҳим ёрӣ ме-
расонанд. Чаро? Чунки ба ҳеҷ кас 
иттилооти беҳуда лозим нест ва 
одаме, ки ба қадри вақти худ мера-
сад, намехоҳад онро барои чизҳои 
умумӣ сарф кунад;

• Саволҳои санҷишӣ бояд ҳамди-
гарро мантиқан такмил диҳанд. 
Саволҳои санҷишии мантиқан ду-
руст тартибдодашуда метавонанд 
аз чанд меъёр (критерия) таркиб 
ёбанд;

• Ҳар як меъёр бояд соддаву му-
шаххас ифода шавад. Масалан, 
дар вазъияти “То чӣ андоза ҳуҷра 
тоза аст?”, бо баҳодиҳии 1-5 маҳ-
дуд нашуда, пурсидан беҳтар аст, 
ки “Оё фарш тоза аст?”, “Оё миз 
тоза аст?”. Ба ҷавобҳои “Ҳа” ё “Не” 
баҳои “қаноатбахш”, “олӣ” метавон 
илова кард;

• Ҳар як савол бояд ба як ҷониби ма-
съала равона шавад;

• Моро зарур аст, ки ҳудудҳои ҳар як 
саволро муайян кунем;

• Ҳар як савол бояд кӯтоҳ ва мақсад-
нок бошад.

Инак, дар параграфи мазкур мо бо 
чеклист, рӯйхати саволҳои санҷишӣ 
шинос шудем, аҳамияти тартиб дода-
ни чеклистҳоро барои рӯзноманигор 
ва дар чеклистҳо ба чӣ зоҳир кардани 
таваҷҷуҳро фаҳмидем. Ба андешаи 
мо, пас аз хотима додани кор рӯи ма-
вод ҳангоми санҷидани сифати он ва 
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дар раванди кори амалӣ шумо боз ба 
чеклисти мазкур муроҷиат менамоед. 
Ҳамкорони муҳтарам! Параграф дар 
бораи чеклистҳо ба рӯйкардҳои аз 
нигоҳи рӯзноманигорӣ муҳимтарин 
қисми севум хотима мебахшад ва ба 
шумо пешниҳод менамояд, ки бо охи-

рин боби роҳнамо шинос шавед, ки 
“Методикаи таълим додани мавзӯъҳои 
озодии динӣ ва гуногунии динҳо” ном 
дорад. Мо умедворем, ки он ба омӯзго-
рони соҳаи рӯзноманигорӣ, медиатре-
нерҳо ва мураббиён махсусан ҷолибу 
судманд хоҳад буд.

Саволҳо барои ин  параграф:
1. Чеклист чист? 
2. Дар кадом марҳилаи таҳия кардани мавод шумо мехоҳед чеклистҳоро ис-

тифода баред? 
3. Оё шумо бо ёрии чеклистҳо маводи навиштаи худро месанҷед? 
4. Оё дар зеҳни шумо нияти тартиб додани чеклисте пайдо шудааст, ки муал-

лифаш худи шумо ҳастед? 
5. Шумо мавқеи чеклистро барои санҷидани сифати муҳтаво (контент) чӣ 

гуна арзёбӣ мекунед?

Адабиёти истифодашуда:
1. Peter Du Toit – Couching and mentoring (Питер ду Туа. Роҳнамо барои тренерҳо 

дар соҳаи воситаҳои ахбори омма оид ба коучинг ва менторинг)
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ҚИСМИ 4. МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ МАВЗӮИ 
«ОЗОДИИ ДИНӢ ВА БИСЁРНАВЪИИ ДИНҲО»

Мо хоҳони онем, ки ин қисм дар раван-
ди банақшагирӣ, таҳия ва баргузории 
дарсҳо, семинарҳо ва тренингҳо дар 
форматҳои онлайн ва офлайн як ёва-
ри ҷудонашавандаи тренерони ВАО ва 
омӯзгорони кафедраҳои журналистика 
гардад. Дар ин ҷо мо фалсафа, мето-
дология, ҳадафҳои умумии тренингро 
ошкор месозем, коркардҳои методиро 
нашр мекунем, мавзӯъҳои омӯзиширо 
барои рӯзноманигорон дар мавзӯъҳои 
озодии дин ва гуногунии динҳо пеш-
ниҳод менамоем.
Масалан, ҳангоми тарҳрезии чунин тре-
нинг, шумо метавонед танҳо ба саволҳое 
такя кунед, ки тренер бояд ба худ диҳад: 
дар бораи вақти иштирокчиён, дониши 
ибтидоии онҳо, дастрасӣ ба технология 
ва таҷрибаи онҳо дар ин мавзӯъ.
Дар банди алоҳида, шумо дар бораи 
амалияи гузариши муассир аз офлайн 
ба онлайн бидуни гум кардани сифати 
таълимро мехонед - мо таҷрибаи худро 
мубодила кардаем. Ва дар ин ҷо шумо 
ба саволҳо ҷавоб хоҳед ёфт: чӣ гуна 
омӯзиши фосилавӣ ва омехта бояд ба 
нақша гирифт; чӣ гуна интиқол дода-
ни дониш ба иштирокчиён ва фароҳам 
овардани шароит барои мубодилаи 
таҷрибаи худ ҷой хоҳад дошт; чӣ гуна 
бояд омӯзиши онлайн интерактивӣ ва 
ҷолиб бошад; Оё вазифаи хонагӣ дар 
омӯзиши онлайн лозим аст ва ғайра. 
Шумо инчунин тавсияҳоро оид ба тар-
зи кор дар гурӯҳҳо, баланд бардоштани 
самаранокии дарки мавзӯъ, тарзи исти-
фодаи мисолҳо, машқҳои интерактивӣ 
дар аудиторияи умумӣ ва гурӯҳҳои хур-
дро мефахмед, ки чаро гармидан зарур 
ва мухим аст, менторинг ва продакшн  
чӣ тавр ба рох монда шудааст.
Ин қисм аз он сабаб ҳам аҳамияти калон 
дорад, ки дар он комилан тамоми масъа-
лахои пас-аз тренинг: чӣ тавр ташкил 
кардан ва гузарондани мураббигӣ ва чӣ 
тавр зиёд кардани самараи он инъикос 
ёфтааст. Ва кор бо варақаҳои санҷишӣ 
(ки шумо дар қисми сеюм фаҳмидед) ба 

тренерони ВАО кӯмак мекунад, ки ишти-
рокчиёнро ба кори мустақилона омода 
созанд ва дар раванди менторинг назо-
ратро дар бар гиранд.
Дар ин ҷо шумо инчунин ҷомадони тре-
нери худро бо машқҳо ва вазифаҳои 
нав пур хоҳед кард ва дар бораи кор бо 
аудиторияҳои гуногун, чӣ гуна ва кай 
татбиқ кардани машқҳо, гармкунӣ, ми-
солҳо ва ғайра маълумот хоҳед гирифт.
Барои осон ва муфид хондани он, мо 
матнро ба параграфҳо тақсим кардем 
ва муҳимтарин нуктаҳоро бо шрифт 
қайд кардем.
Факултети журналистика ва ё трене-
рони ВАО метавонанд ин қисмро ҳам-
чун дастури методӣ истифода баранд: 
мо як қатор машқҳо ё форматҳои таъ-
лимро аз гузоштани ҳадаф то алго-
ритми иҷро муфассал тавсиф кардем 
(ва барои ин ба бахши охирини дастур 
диққат диҳед) - замимаҳо, ҳама таф-
силот дар он ҷо ҳастанд). Пас, танҳо 
онҳоро гиред ва онҳоро дар омӯзиш 
истифода баред.
Аммо мо инчунин умедворем, ки на 
танҳо онҳо, балки рӯзноманигорон, 
блогерҳо ва дигар таҳиякунандагони 
муҳтаво дар мавзӯъҳои озодии динӣ ва 
гуногуншаклӣ ва дигар мавзӯъҳои ҳас-
соси низоъ аз мутолиаи ин қисми ме-
тодӣ баҳра хоҳанд бурд.
Аз ин рӯ, пеш аз хондани ин қисм, фикр 
кунед, ки шумо дар ин ҷо чӣ омӯхтан 
мехоҳед - ин мавзӯъҳоро фаро гиред ё 
ба онҳо таълим диҳед? Дар асоси инти-
хоби худ, хондани қисмро бо таваҷҷӯҳи 
махсус оғоз кунед. Омода бошед, ки 
хулосаҳо ё фаҳмиши муҳим, инчунин 
шарҳҳоро нависед - чӣ гуна шумо мета-
вонед онро дар амалияи худ истифода 
баред.. Мо умедворем, ки натиҷаи чу-
нин мутолиаи боандеша бешубҳа му-
фид хоҳад буд ва бисёре аз хулосаҳое, 
ки шумо аз худ бармегардед. таҷриба 
низ ба мисли худи дастур муфид хоҳад 
буд. Мо ба шумо дониши муккамал ва 
дарки амалияро хоҳонем!
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§ 4.1. ФАЛСАФА ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ДАВРАҲОИ ОМӮЗИШӢ ДАР МАВЗӮИ 
          ОЗОДИИ ДИНӢ, БИСЁРНАВЪИИ  ДИНҲО ВА ТАҲАММУЛПАЗИРӢ 
          БАРОИ ЖУРНАЛИСТОН

Муқаддима

Дар ин бахш давраҳои омӯзишие бар-
расӣ мешаванд, ки медиатренерҳо 
ва омӯзишдиҳандагон (тренерҳо) дар 
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳангоми 
таълими журналистон ва блогнависон 
барои инъикоси масъалаҳои вобаста 
ба озодии динӣ, таҳаммулпазирӣ ва 
бисёрнавъии и динҳо метавонанд аз 
онҳо истифода намоянд. Дар ин бахш, 
ҳамчунин баъзе аз мавзӯъҳои асосии 
ин барномаи давраҳои омӯзишӣ ва та-

лаботе мавриди муҳокима қарор меги-
ранд, ки омӯзишдиҳандагон ҳангоми 
тадриси ин барномаи нозуки таълимӣ 
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода 
метавонанд.
Мо умедворем, ки омӯзгарон ва тре-
нерони  дигар, ки давраҳои омӯзишии 
монандро анҷом медиҳанд, барои 
таҳияи барномаҳои таълимиашон аз 
ин таҷриба истифода хоҳанд кард.

Ҳадафи давраи омӯзишии мазкур аз 
он иборат аст, ки ба журналистон омӯ-
зонда шавад, то саҳми худро ба ҷоме-
ае гузоранд, ки озодии динӣ, таҳам-
мулпазирӣ ва бисёрнавъӣ  рушд ёфта 
метавонад. Бо пайгирии ин мақсад, ҳа-
дафи давраҳои омӯзишӣ аз он иборат 
аст, ки журналистон ва блогнависоне, 
ки дар давраҳои омӯзишӣ иштирок 
мекунанд, дарки шахсии худро оид ба 
ин мавзӯъҳо такмил диҳанд ва таво-
нанд огоҳиву фаҳмиши бештарро дар 
бораи ҳолатҳо дар ҷомеаҳое афзоиш 
диҳанд, ки ба онҳо хидмат мекунанд.
Дар маҷмӯъ, бояд тасаввуроти ширкат-
кунандагони давраҳои омӯзиширо он 
гуна шакл дод, ки онҳо омода бошанд, 
то ба озодӣ, таҳаммулпазирӣ ва гуно-
гуншаклии динӣ мусоидат намоянд. 
Зимнан, барнома бояд тарзе таҳия ша-
вад ва  давраҳои омӯзишӣ низ тавре 
сурат гиранд, ки журналистон ва бло-
гнависон пас аз ин давраҳои омӯзишӣ 
мушкилоти мавҷударо хеле нишонрас 
баррасӣ намуда тавонанд ва одамон 
бартарӣ доштани озодӣ, таҳаммулпа-
зирӣ ва ва бисёрнавъӣ  диниро амиқан 
дарк намоянд. 

Барои ҳосил шудани ин ҳадафҳо 
бояд дар назди худ мақсад гузошт, 
ки:
• Иштирокчиёнро бо маълумоти 

умумӣ дар бораи таҷриба ва та-
моюлҳои динии вуҷуддошта дар 
кишвар ва минтақа, ки барои ба 
мухотабон фаҳмонидану эҳтиром 
кардани эътиқодоти динии мухта-
лифи дар ҷомеа вуҷуддошта кӯмак 
мекунанд, таъмин намудан;

• Ба ширкаткунандагон фаҳмонед, ки 
чӣ тавр одамони  ба динҳои мухта-
лиф эътиқоддошта новобаста аз эъ-
тиқодоти гуногунашон,  бо ҳам ме-
тавонанд ҳамзистӣ дошта бошанд;

• Ба иштирокчиён қонунҳои мавҷу-
даи кишвар ва мамлакатҳои ди-
гарро вобаста ба мавзӯъҳои динӣ 
пешниҳод намоед, то ҳангоми таҳи-
яи матлабҳо аз онҳо истифода ба-
ранд. Ин барояшон имкон фароҳам 
меорад, ки бо қонунҳои ба тасви-
брасондаи кишвари худ ва мамоли-
ки дигар ошноӣ пайдо кунанд;

• Иштирокчиёнро бо талаботи эъ-
тирофгаштаи байналмилалӣ, ки 
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озодии динӣ, таҳаммулпазирӣ ва 
бисёрнавъӣиро  таъмин мекунанд, 
шинос намоед;

• Ширкаткунандагонро бо шаклҳои 
гуногуни пешниҳоди матолиби во-
баста ба дин ошно намоед, то мато-
либи худро дар шакли ҷолиб барои 
одамон пешниҳод карда тавонанд. 
Имкон дорад аз тафаккури эҷодии 
журналистони кишварҳои дигар, ки 
ин мавзӯъҳоро инъикос мекунанд, 
истифода намуд; 

• Ба иштирокчиён бояд шеваҳоеро 
омӯзонд, ки ҳангоми таҳияи мато-
либ ба эҳсосоти динии гуногуни 
вуҷуддошта нарасанд.  Ин ҷо ин-
тихоби оқилонаи забони навишти 
матлаб ҳам дар назар аст;

• Ҳангоми инъикоси мавзуъҳои динӣ 
талаботи умумии вуҷуддошта во-
баста ба инъикоси ҳолатҳои низоъ-
ро бояд истифода намуд.

Ҳамаи ин меъёрҳоро ҳангоми таъли-
ми журналистоне, ки мавзуъҳои дини-
ро пайгирӣ менамоянд, бояд ба назар 
гирем. Аммо қотеона гуфтан мумкин 
нест, ки ҳамаи ин масъалаҳоро ҳан-
гоми омӯзиш хеле осон ҳал кардан 
имкон дорад. Дар бахши дигар мо 
масъалаҳоеро ба баррасӣ мегирем, 
ки барои таълимдиҳандагон дар дав-
раҳои омӯзишӣ пеш меоянд. Мо ҳам-
чунин дар бораи он сухан хоҳем гуфт, 
ки давраҳои омӯзишии ба иштирокчӣ 
нигаронидашуда чӣ гуна барои ҳалли 
ин мушкилот кӯмак мерасонанд.

Баргузор намудани давраи омӯзишӣ 
дар мавзуъҳои озодии динӣ, таҳаммул-
пазирӣ ва бисёрнавии  динҳон ҳамон 
гуна, ки худи мавзӯи дин ҳассос аст, 
хусусиятҳои худро дорад.  Набояд фа-
ромӯш кард, ки дар давраи омӯзишии 
мо як одами диндор, ё комилан бедин 
метавонад ҳузур пайдо намояд. Барои 
ҳамин хулосаҳо аз ҳар сухани гуфташу-
да, ё маълумоти пешниҳодшуда мета-
вонанд гуногун бошанд. Агар дар бар-
номаи таълимӣ, ё шакли баргузории 
давраҳои омӯзишӣ каме иштибоҳ ҷо 
ёбад, дар зеҳни иштирокчӣ метавонад 
чунин тасаввуроте пайдо шавад, ки ар-
зишҳояш нақз шудаанд. Дуруст, асоси 
ширкаткунандагони ин гуна давраҳои 
омӯзишӣ журналистонанд ва тибқи 
меъёрҳои пазируфташудаи ҷаҳонӣ, 
методҳои беғаразиву ҳақиқатнигорӣ, 
ростқавлиро бояд асоси кори худ қарор 
диҳанд. Аз ин дидгоҳ гӯё барои журна-
листон баргузор намудани давраи омӯ-
зишӣ дар ҳар мавзуъ мушкил нест. Аз 
ҷумла дар бораи дин ва эътиқод. Вале 
ин як бардошти ғалат аст. 

Барои ҳамин, вақти таҳияи барнома ва 
баргузории давраҳои омӯзишӣ ҳамаи 
назокатҳоро бояд ба назар гирифт.  
Дар назардошт бо ин, омӯзишдиҳан-
дае, ки чунин давраҳоро  баргузор 
мекунад, бояд барномаи он ва муно-
сибатро тарзе ба роҳ монад, ки шир-
каткунандагон ба мавзуъ шавқманд 
шаванд, маълумоти зиёд гирифта, дар 
ҷараёни давраи омӯзишӣ хеле фаъол 
бошанд. 
Омӯзишдиҳанда бояд ба эътиқоди 
ширкаткунандагон эҳтиром қоил бо-
шад ва кӯшиш намояд, ки ба иззати 
нафси касе нарасад. Ба назар гириф-
тани талаботи озодии динӣ ва таҳам-
мулпазирӣ дар ин кор барояш кӯмак 
хоҳад кард. Дар ин сурат ӯ метавонад 
барои фикр кардани мавқеи иштирок-
чиён ва хулосабарории онҳо мусоидат 
намояд.
Дар ин гуна мавзӯъҳо беҳтар аст аз 
рӯи методи таълимии “Омӯзиши ба 
иштироккунандагон нигаронидашуда” 
истифода шавад. Чунин тарзи таълим, 
бо ҳадафи рушди мустақилияти дони-

§ 4.1.2. ДАВРАҲОИ ОМӮЗИШИИ БА ИШТИРОККУНАНДАГОН 
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шомӯзон ва ширкаткунандагони тре-
нинг нигаронида мешавад. Назария 
ва амалияи омӯзиши ба донишомӯз 
нигаронидашуда ба назарияи омӯзи-
ши созанда асос ёфтааст, ки нақши 
ҳалкунандаи иштирокчиро барои дар-
ки муҳтавои омӯзиш дар асоси итти-
лооти нав ва таҷрибаи қаблӣ таъкид 
мекунад.
Дар ин методи таълим мавқеъ ва воку-
ниши иштирокчӣ муҳим аст. Аз ҷумла, 
вақте дар мавзӯи ҳассосе чун дину эъ-
тиқод давраи омӯзишӣ баргузор мена-
моем, бояд давраи омӯзиширо тавре 
ба роҳ монд, ки ширкаткунанда худро 
озод ҳис намуда, ҳамеша дар ҷараёни 
давраи омӯзишӣ фаъол бошад.
Дар натиҷа тафаккури интиқодиву 
таҳаммулпазирии ширкаткунандаи 
давраи омӯзишӣ рушд ёфта, дарки 
мавзӯъро барои ӯ осон менамояд. 
Ҳамчунин шавқу завқ, қобилият ва ус-
луби омӯзиши ҳар як иштирокчӣ муай-
ян хоҳад шуд.
Омӯзиши ба иштироккунандагон 
нигаронидашуда ин рӯйкард ба таъ-
лим ва омӯзише мебошад, ки: 
• Ширкаткунандаи давраи омӯзиши-

ро ба ҷустуҷӯи фаъол ҷалб мена-
мояд;

• Он раванди донишомӯзист, на аз-
худкунии камфаъоли он.

Баъзе фарзияҳои калидии омӯзиши 
ба ширкаткунандагон нигаронида-
шуда аз инҳо иборатанд:
• Ширкаткунандагон “зарфҳои холӣ” 

нестанд;
• Иштирокчиён ба давраи омӯзишӣ 

бо дониш ва таҷрибаи бойи қаблӣ 
меоянд ва мо бояд онҳоро эҳтиро-
му таҳаммул намоем;

• Ин методи давраи омӯзишӣ муайян 
менамояд, ки иштирокчиён бо ма-
толиб ва муҳтавои дарс чӣ гуна му-
носибат мекунанд. Мо ба ин савол 
ҳам посух меёбем, ки оё ширкатку-

нандагони давраи омӯзишӣ маҳз аз 
ҳамон одамоне иборатанд, ки мо 
интизор доштем?

• Ширкаткунандагон ба муҳтавои 
давраи омӯзишӣ бархӯрди гуногун 
доранд;

• Баъзе қисматҳои давраи омӯзишӣ 
ба донишҳои қаблӣ асос ёфта, он 
чиро, ки иштирокчиён шояд то ин 
замон медонанд, тасдиқ ва пеш-
ниҳод мекунанд;

• Баъзе қисматҳои давраи омӯзишӣ 
тахминҳои қаблии иштирокчиёнро 
зери шубҳа гузошта, боис ба омӯ-
зиши нави онҳо мегарданд;

• Баъзе қисматҳои давраи омӯзишӣ 
ҳатто метавонанд аз ҷониби ишти-
рокчиён инкор шаванд. Махсусан 
вақте ин қисматҳо бо донишу фар-
зияҳои қаблан доштаашон комилан 
мувофиқат намекунад.

Омӯзиш дар чунин формати таълим 
як раванди фаъол аст:
• Иштирокчиёни давраи омӯзишӣ 

гирандагони камфаъоли муҳтавои 
аз ҷониби тренерон пешниҳодшу-
да набуда, онҳо бояд бевосита ба 
раванди таълим фаро гирифта ша-
ванд;

• Заруратеро ба вуҷуд меорад, ки 
дар ин бора бояд фикр кард: итти-
лооти дар давраи омӯзишӣ пеш-
ниҳодшуда бо фаҳмиши қаблии 
онҳо дар бораи ин мавзуъ то куҷо 
иртибот дорад;

• Ширкаткунандагон мавзуъро ҳан-
гоми муколама бо омӯзишдиҳан-
дагон ва иштирокчиёни дигар  ме-
омӯзанд. Барои ҳамин вайро зарур 
аст, ки барои давраҳои омӯзишии 
гурӯҳӣ имконоти зиёд фароҳам 
орад;

• Ширкаткунандагон бояд аҳамияти 
чизҳои омӯхтаашонро эҳсос кунанд 
ва онҳоро ҳангоми баррасии муш-
килоти воқеӣ татбиқ намоянд1
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Иштирокчиёни ин давраҳои омӯ-
зишӣ шахсони воқеианд:
• Барои ин гуна омӯзиш ягон равиши 

умумӣ вуҷуд надорад. Методҳое, 
ки барои баъзе донишомӯзон му-
вофиқ меоянд, метавонанд барои 
дигарон натиҷаи хуб надиҳанд;

• Ширкаткунандагон бояд ба раван-
ди таълим ҳавасманд бошанд. 
Онҳо бояд худро қисми муҳими 
қабули қарор дар ҷараёни чизҳои 
омӯхтаашон ҳис кунанд;

• Омӯзиши ба иштироккунандагон 
нигаронидашуда барои омӯзиш-
диҳандагон чӣ маъно дорад?

Барои мо зарур аст, ки:
• Ниёзҳои гуногуни омӯзишии шир-

каткунандагон барои таълимро эъ-
тироф ва қабул намоем;

• Сохтореро таҳия созем, ки бидуни 
фармонравоии аз ҳад зиёд аст;

• Назарҳои гуногунро гӯш ва қадр 
карда тавонем;

• Шунавандагонро барои интиқод аз 
муҳтаво ташвиқ карда тавонем;

• Норозигӣ аз ҷониби ширкаткунан-
дагонро интизор шавем;

• Ба иштирокчиён барои ҳосил кар-
дани хулосаи инфиродӣ имкон 
диҳем.

Омӯзиши ба иштироккунандагон нига-
ронидашуда чиро дар бар мегирад? 
1. Иштироки фаъоли ширкаткунан-

дагони давраи омӯзишӣ ба раван-
ди таълим. Омӯзишдиҳандагон 
маълумотеро, ки ба иштирокчиён 
пешниҳод карданианд, қаблан на-
медиҳанд. Ба ҷои ин, аз ширкатку-
нандагон дарсҳоро мепурсанд, то 
онҳо ба фикр раванд, ки  маълумоти 
навпешниҳодшуда бо таҷрибаи қа-
блии онҳо то куҷо мувофиқ меояд;

2. Омӯзиши якҷоя. Омӯзишдиҳанда-
гон фазоеро фароҳам меоранд, 

ки ширкаткунандагон тавонанд бо 
ҳамдигар;

3. Эътирофи тафовут. Омӯзишдиҳан-
дагон эътироф мекунанд, ки мавқеи 
ниҳоии донишомӯзон метавонад аз 
мавқеи онҳо фарқ кунад, агар шир-
каткунанда ба муҳтавои давраи 
омӯзишӣ амиқ ҷалб гашта бошад;

4. Ширкаткунандагон ба омӯзиши 
ҳамдигар саҳм мегузоранд. Ҷалби 
ширкаткунандагон ба омӯзиши ҳам-
солон метавонад имконоти онҳоро 
хеле беҳтар ва зиёдтар намояд.

Ширкаткунандагон аз давраи омӯзишӣ 
чӣ гуна манфиат мегиранд?
• Ба онҳо ангеза медиҳад, то дар ин 

раванд фаъолона иштирок намоянд;
• Давраҳои омӯзиширо ҳамчун васи-

лаи ҳавасмандӣ ва ҷолибият дар-
меёбанд;

• Дар раванди омӯзишӣ худ ҳамму-
аллиф мешаванд, ки барои ишти-
роки фаъолонаашон мусоидат ме-
намояд;

• Давраҳои омӯзишӣ бештар ба 
таҷрибаи инфиродӣ мутобиқ ме-
гарданд.

Омӯзишдиҳандагонро чӣ бештар ба 
ташвиш меорад:
• Иштирокчиёне, ки ба равиши ғай-

рифаъоли ба омӯзишдиҳанда ни-
гаронидашуда одат кардаанд, на 
ҳамеша метавонанд ба ин методи 
таълим мусбат посух диҳанд. Онҳо 
шояд фикр кунанд, ки омӯзиш-
диҳандагон масъулиятҳои худро 
иҷро намекунанд;

• Раванди таълим метавонад фурса-
ти бештарро гирад. Барои чизеро 
ба иштирокчӣ гуфтан вақти камтар 
сарф мешавад. Аммо барои таҷри-
баи амалӣ фурсати бештар даркор;

• Ин шеваи таълим аз ширкаткунан-
дагон масъулияти бештарро талаб 
мекунад;
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• Ин раванди таълим метавонад та-
факкури бештар навоваронаро та-
лаб намояд.

Омӯзиши ба иштироккунандагон ни-
гаронидашуда барои иштирокчиён чӣ 
маъно дорад?
• Тақсими ваколатҳо дар байни 

иштирокчиён;
• Интизорӣ ва қабул кардани интиқод;
• Омӯзишдиҳандагон камтар сухан 

мегӯянд ва бештар барои рушди 
ширкаткунандагон саҳм мегузо-
ранд;

• Вақти бештар барои эҷоди таҷри-
баи аслии омӯзиш сарф мешавад, 
назар ба тайёр кардани лексияҳо;

• Назарияро сарфи назар намеку-
нем, аммо ба машқҳои амалӣ авла-
вият медиҳем;

• Ин шеваи омӯзиш аксар вақт барои 
ширкаткунандагон ягон чизи навро 
кашф мекунад;

• Ин методи таълим он гуна бонизом 
ба назар намерасад, ки дар дав-
раҳои омӯзишии ба лексия асосёф-
та аст;

• Давраҳои омӯзишӣ метавонанд 
дар мавзӯи пурсару садо бошанд, 
аз ин хотир роҳбариву роҳнамоии 
қавиро тақозо менамояд.

Ҳангоми таҳияи барномаи таълимии 
давраҳои омӯзишии вобаста ба ин мав-
зӯъ омӯзишдиҳандагон метавонанд аз 
тарзи дарсдиҳии ба натиҷа асосёфта 
истифода баранд. Ин равиши таълимӣ 
на танҳо барои донишҳои нави дар 
вақти омӯзиш ёдгирифтаи иштирокчи-
ён мусоидат менамояд, он ҳамчунин 
барои аз ин донишҳо дар оянда чӣ гуна 
истифода намудани  ширкаткунанда-
гон кӯмак хоҳад кард.  
Ин методи таълим ба равиши давраи 
омӯзишӣ таъсири назаррас мерасо-
над. Агар дар ҷараёни давраи омӯзишӣ 
тренер фақат ба лексия ва рӯнамо-
иҳо(презентатсия) авлавият медиҳад, 
тарзи амалии кор кардани ширкатку-
нандагон номаълум мемонад. Инро 
вақте маълум кардан мумкин, ки агар 
омӯзишдиҳанда ба корҳои амаливу 
воқеӣ бештар таваҷҷӯҳ намояд ва ба 
иштирокчиёни давраи омӯзишӣ имкон 
диҳад, ки донишҳои нав омӯхтаашонро 
дар амал истифода намоянд.
Барои иҷрои ин ҳадафҳо омӯзишдиҳан-
да дар баробари интихоби муваффақо-
наи мавзуъҳо ҳамчунин василаҳои гу-
ногунро истифода карда метавонад. Аз 
ҷумла:

• Давраҳои омӯзишии шавқовар, ки 
барои бештар ҳазм шудани мавзуъ 
кӯмак мерасонанд;

• Корҳои гурӯҳӣ ва инфиродӣ, ки дар 
натиҷаи онҳо омӯзишдиҳанда то ка-
дом андоза фаҳмидани мавзуъ аз 
ҷониби ширкаткунандагон ва исти-
фодаи дурусти онро дар матлабҳо 
хоҳад фаҳмид;

• Варақаи тафтишотӣ (Чек – лист). 
Онҳо барои баҳодиҳии кори шир-
каткунандагон ва то кадом сатҳ 
ҳазм шудани мавзуъҳо ёрӣ хоҳанд 
расонд. Варақаи тафтишотӣ ба 
омӯзишдиҳанда кӯмак мерасонад, 
то фаҳмад, ки иштироккунандагон 
дар куҷо иштибоҳ мекунанд ва та-
ваҷҷуҳро бояд ба кадом мавзуъ 
бештар намуд;

• Дар натиҷаи пешниҳод кардани на-
мунаҳое, ки ба вазъияти феълии 
ҷаҳон шабоҳат доранд, масалан 
муноқишаҳои ба арзиш асосёфта, 
қобилияти дарки инфиродии ишти-
рокчиён ва хулосабарории онҳо 
осонтар мешавад;

• Бозиҳои нақшофарӣ, ки  тариқи 
онҳо иштирокчиён ҳолатҳои касби-
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ро амалӣ мекунанд, барояшон им-
кон медиҳанд фаҳманд, ки чӣ гуна 
ба мушкилоти пешомадаи дигарон 
муносибат хоҳанд кард;

• Нишасти матбуотии таълимӣ. Та-
вассути ин гуна нишастҳо омӯзиш-
диҳанда барои худ маълум меку-
над, ки ширкаткунандагони  давраи 
омӯзишӣ худро то кадом андоза дар 
нишастҳои матбуотии воқеӣ озод 
ва масъулиятнок эҳсос мекунанд, 
саволҳояшон то куҷо дуруст ва ҳа-
дафмандона аст;

• Вазифаи хонагӣ. Фарқи байни вази-
фаи хонагӣ ва кори гурӯҳӣ ё инфи-
родӣ аз он иборат аст, ки ширкатку-
нандаи давраи омӯзишӣ фурсати 
бештаре дар ихтиёр дорад ва мав-
зуъро бештару муфассалтар ва аз 
ҳама муҳимаш мустақилона бар-
расӣ карда метавонад.

Дар маҷмуъ, ҳамаи василаҳои номбар-
шуда барои дар амал татбиқ гаштани 
мавзуъҳои назариявӣ кӯмак хоҳанд 
расонд. Дар натиҷа ширкаткунандаго-
ни давраи омӯзишӣ тарзи бархӯрд ба 
мавзуъҳои ҳассосе чун озодӣ ва гуно-
гуншаклии динӣ, таҳаммулпазириро аз 
худ хоҳанд кард ва барои таҳияи мато-
либи касбӣ  дар ин мавзуъҳо мусоидат 
мекунад. Муҳим ин аст, ки ширкатку-
нандагони давраи омӯзишӣ ба ҷараё-
ни мавзуъҳои мавриди баррасӣ ҷалб 
шуда, ба одамони оддӣ  онҳоро содда 
ва ба таври касбӣ фаҳмонида метаво-
нанд.
Ҳамин тавр, давраи омӯзишии ба на-
тиҷа асосёфта хусусиятҳои зиёде до-
рад, ки қисме аз онҳоро чунин арзёбӣ 
кардан мумкин аст:
• Дар равишҳои анъанавии таълим 

таваҷҷуҳи бештар ба он равона ме-
шавад, ки омӯзишдиҳандагон чиро 
мехоҳанд дар вақти давраи омӯзишӣ 
таълим диҳанд, дар давраи омӯзи-
шии ба натиҷаҳо асосёфта таъкиди 
бештар сари чизҳое мегардад, ки 
иштирокчиён бояд анҷом диҳанд;

• Барои иштирокчӣ авлавият он хоҳад 
дошт, ки чизҳои омӯхтаашро чӣ гуна 

метавонад дар амал истифода на-
мояд.

Хусусияти муҳими дигари равиши дав-
раҳои омӯзишии ба натиҷа асосёфта 
ба он вобаста аст, ки омӯзишдиҳанда 
ба таҳияи барномаи таълимӣ чӣ гуна 
бархӯрд мекунад. Пеш аз ҳама бояд 
маълум кард, ки аз давраи омӯзишии 
худ мо чиро ҳосил карданием. Баъзан 
ин ба тағйиротҳои бузурги иҷтимоӣ 
вобастагӣ дорад, дар ҳолатҳои дигар 
метавонад ба рушди касбии одамон 
иртибот бигирад. Дар ҳолати мо ҳарду 
муҳиманд. Ҳадафи мо ҳангоми таҳи-
яи давраҳои омӯзишӣ ва таълими он, 
аз мусоидат намудан ба озодии динӣ, 
таҳаммулпазирӣ ва гуногуншаклӣ дар 
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон иборат аст. 
Дар айни замон мақсади равиши инти-
хобкардаи таълимии мо ба он марбут 
аст, ки ба журналистону блогнависон 
инъикоси касбии мавзуъҳоро омӯзонем 
ва одамон афзалияти амалии онро эҳ-
сос намоянд. Ин чунин маъно дорад, ки 
раванди таҳияи давраҳои омӯзишӣ аз 
замоне сар мешавад, ки мо задаро ба 
натиҷаҳои он гузорем.    
Дар ин шеваи таълимӣ омӯзишдиҳан-
дагон дар назди худ саволҳои мушах-
хасро гузошта, посухи эҳтимолӣ пайдо 
мекунанд. Аз ҷумла:
1. Ҳадафҳои умумии давраи омӯзишӣ 

аз чӣ иборатанд?
2. Пас аз ҳосил шудани ҳадафҳои дар 

пеш гузошташуда ширкаткунанда-
гони давраи омӯзишӣ аз уҳдаи ка-
дом корҳо баромада метавонанд?

3. Барои ноил шудан ба натиҷаҳои 
давраи омӯзишӣ ба иштирокчиён чӣ 
гуна дониш ва малака лозим аст?

4. Барои таъмин намудани донишҳои 
андӯхташуда ва рушди малака ка-
дом методҳои таълим самаранок-
тар хоҳанд буд?

Эзоҳ: Ҳам дониши фаннӣ ва ҳам ме-
тодҳои таълимро пас аз ҳосил кардани 
натиҷаҳо бояд пайгирӣ намуд. Ин чу-
нин маъно дорад, ки ҳар кори тарҳре-
зикарда ҳангоми таҳияи барномаи дав-
раи омӯзишӣ ҳадафмандона аст.
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Натиҷаҳои давраи омӯзишӣ бояд дар 
шакли баёнияе сабт шаванд, ки нишон 
медиҳанд: журналистон бо дониш ва 
малакаи андӯхтаашон аз ҷараёни дав-
раи омӯзишӣ чӣ кор бояд кунанд. Ма-
салан:
Намуна аз давраи омӯзишии инъикоси 
ҳолатҳои низоъ.
Пас аз давраи омӯзишӣ ширкаткунан-
дагон метавонанд:
• муайян кардани ҷонибҳои мухтали-

фи манфиатдори иштирокчии ни-
зоъ, бовар ҳосил намудан дар ин 
бора, ки андешаи ҳамаи ҷонибҳо 
дар матлаб ҷо ёфтаанд;

• истифодаи назарияи вусъати низоъ 
- барои фаҳмонидани он ки низоъ 
дар рӯҳияи мухотабони онҳо чӣ қа-
дар афзоиш ёфт;

• таҳияи матлаб дар бораи низоъ бе 
истифода аз забони душманона, ки 
метавонад низоъро вусъат диҳад.

Методҳои омӯзиш бояд:
• Иштирокчиёнро бевосита ба раван-

ди омӯзиш ҷалб намояд. Давраи 
омӯзишии ба натиҷа асосёфта аз 
ҳолатҳое пешгирӣ мекунад, ки ҳан-
гоми таълим додани омӯзишдиҳан-
дагон иштирокчиён камфаъолу бе-
коранд;

• Василаҳои таълимӣ то ҳадди им-
кон  бояд ҷанбаъҳои амалӣ дошта 
бошанд. Агар ширкаткунандаи дав-
раи омӯзишӣ иҷрои вазифаро медо-

над, бояд барояш шароит фароҳам 
овард, ки дониши андӯхтаашро 
амалӣ намояд;

• Давраҳои омӯзишӣ бояд то ҳадди 
имкон вазъият ва шароитеро, ки 
иштирокчиён дар амалияи худ ду-
чор омаданашон мумкин аст, такрор 
кунанд.

Саволҳое, ки бояд ҳангоми таҳияи бар-
нома пурсида шаванд:
• Оё мо барои иштирокчиён вақти 

кофӣ дорем, то маълум шавад, ки 
онҳо чиро бояд донанд?

• Оё иштирокчиён дониши ибтидоие-
ро доранд, ки барои оғози омӯзиши 
нав лозиманд?

• Оё иштирокчиён ба технологияе, ки 
барои татбиқи малакаҳои омӯхтаа-
шон лозим аст, дастрасӣ доранд? 
Оё онҳо метавонанд онро ба даст 
оранд?

• Оё мо, ҳамчун омӯзишдиҳанда дар 
бораи ин мавзуъ маълумоти кофӣ 
дорем, то омӯзиши иштирокчиён 
осонтар шавад?

• Оё мо дар бораи қаринае, ки ишти-
рокчиён омадаанд, то омӯзишашон-
ро қавитар созанд, ба қадри кофӣ 
огоҳем?

Агар мо ба ҳеҷ яке аз ин саволҳо бо бо-
варӣ ҷавоб дода натавонем, пас беҳтар 
аст ҳадафҳои давраи омӯзишӣ ва на-
тиҷаҳои умумиро аз нав баррасӣ намо-
ем ва интизориҳои худро ислоҳ кунем.

Омӯзиши матолиби нашршуда дар 
воситаҳои ахбори омма, ҳамчунин 
давраҳои омӯзишии баргузоршуда 
дар кишварҳои гуногун аз ҷониби омӯ-
зишдиҳандагони муваффақ, моро ба 
ин натиҷа мерасонад, ки вақти таҳи-
яи барномаи таълимӣ дар мавзуъҳои 
вобаста ба дин ба назар гирифтани 
мавзуъҳои зерин ва дар ҷараёни дав-

раҳои омӯзишӣ омӯзонидани онҳо , ба 
манфиат хоҳанд буд:
• Низоъ дар мавзуъҳои вобаста ба 

дин чаро ба миён меоянд?
• Таърихи низоъҳои динии дунё, мин-

тақа ва кишвар. Аз ҷумла бо исти-
фода аз ин матлаб https://www.ng.ru/
ng_religii/2001-12-26/7_conflicts.html
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• Раванди воридшавии журналист 
барои инъикоси низоъҳои мазҳабӣ;

• Ҷанбаъҳои муҳим барои инъикоси 
масоили вобаста ба низоъ дар мав-
зуъҳои динӣ;

• Иштибоҳоти асосии журналистон 
ҳангоми инъикоси масоили динӣ;

• Хусусиятҳои мусоҳиба бо намоян-
дагони дину мазҳабҳо;

• Интихоб ва истифодаи коршиносон 
дар матолиби вобаста ба мавзӯи 
динӣ;

• Тартиб додани феҳрести коршино-
сони маҳалливу сатҳи миллӣ дар 
мавзӯи дин;

• Заминаҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ ҳанго-
ми таҳия ва пешниҳоди мавзуъҳои 
вобаста ба озодии дин ва гуногун-
шаклии он;

• Таҳаммулпазирии динӣ ва озодии 
динӣ;

• Меъёрҳои давлати дунявӣ;
• Чӣ гуна ба одамон барои фаҳми-

дани арзишҳояшон кӯмак кардан 
мумкин?

• Сарчашмаҳои хабар дар мавзуъ-
ҳои вобаста ба дин, озодиву гуно-
гуншаклии динӣ;

• Вобаста ба дин чӣ гуна метавон 
мавзуъҳои ҷолиб пайдо кард?

• Журналисте, ки худаш диндор аст, 
чӣ гуна метавонад мавзӯи диниро 
беғаразона инъикос намояд?

• Оё даст задан ба мавзуъҳои динӣ 
хавфнок аст?

• Журналист ва расонаи хабарӣ дар 
ҳалли низоъ чӣ нақш дорад ва дар 
шиддат ёфтанаш чӣ гуна гунаҳкор 
мешавад?

Хулоса, бо гузаронидани ин тартиби 
давраи омӯзишӣ ва фарогирии он аз 
мавзуъ, бозиҳои шавқовар, корҳои 
инфиродиву гурӯҳӣ, вазифаи хонагӣ, 
нишасти хабарии таълимии зикршуда 
иштирокчиёни тренинг хоҳанд донист, 
ки:
• Тавсеаи низоъҳо, аз ҷумла дар 

мавзуъҳои динӣ чӣ гуна сурат ме-
гиранд;

• Журналистикаи босифат чӣ гуна 
метавонад шароитеро ба вуҷуд 
орад, ки ба ҳалли муноқишаи бай-
ни намояндагони динҳои гуногун 
созгор ояд?

• Дар бораи таҳаммулпазирии динӣ, 
ки заминаҳои таърихӣ доранд, 
хоҳанд донист ва бо василаҳои 
гуфтугӯи тамаддунҳо ошноӣ пайдо 
мекунанд;

• Корҳои инфиродиву гурӯҳӣ дар ҷа-
раёни давраҳои омӯзишӣ барои 
ширкаткунандагон амалияи авва-
лини фаъолияти касбӣ хоҳад буд;

• Рӯйкарди интерактивӣ фаҳмишҳои 
аввалия ва баъдинаи ширкаткунан-
дагонро муайян мекунад.
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§ 4.2. АМАЛИЯҲО ВА СТРАТЕГИЯҲО БАРОИ ОМӮЗИШИ САМАРАНОКИ 
          ФОСИЛАВӢ (ОНЛАЙН).

Дар ин бахш дар бораи мавридҳои зерин нақл карда мешавад:
• таҳия кардан ва баргузор намудани давраи омӯзишии натиҷадор ва муас-

сир дар формати онлайн;  
• моҳирона барқарор кардани тамос бо гурӯҳ ва идора кардани мухотабон 

(аудитория); 
• инкишоф додани қобилияти омӯзишдиҳанда: ташаккул додани сабки кори худ 
• пеш бурдани гурӯҳ дар ҳамаи сатҳҳо: сатҳи омӯзишгиранда ва сатҳи амалӣ 

ва ташаббускорона ба роҳ мондани равандҳои гурӯҳӣ, ки ба инкишофи 
иштироккунандагони давраи омӯзишӣ мусоидат мекунанд. 

• ба осонӣ идора кардани равандҳои мураккаби инфиродӣ ва гурӯҳӣ;
• шинос шудан бо таҷриба ва розҳои маҳорати тренерҳои (омӯзишдиҳанда-

гони) дигар дар контексти баргузории омӯзиш дар режими онлайн.

Оё ба омӯзишҳои онлайнӣ шубҳа доред 
ва дар назди монитори компютер эҳсоси 
тарс доред, нигарон ҳастед, ки ин кори 
шумо нест ва омӯзиш (тренинг) он гуна 
зинда нахоҳад буд, ки бо аудитория дар 
синф мегузарад? 
Бовар кунед, омӯзиши онлайниро ҳам 
метавон шавқовар, ҷолиб ва муассир 
баргузор кард. Дар ин кор ба мо ҳама 
гуна воситаҳо ва адабиёти мухтали-
фе, ки дар интернет дастрас аст, кумак 
хоҳад кард. Бинобар ин, дар ин бахш мо 
тасмим гирифтем, ки таҷрибаи амалии 
худро аз баргузории омӯзишҳои онлай-
нӣ барои шумо баён намоем.   
То соли 2020, то оғози пандемияи 
COVID 19 баҳсҳо ва гуфтугӯҳои зиёде 
дар мавриди афзалиятҳо ва камбудиҳо, 
ҷанбаҳои мусбату манфии омӯзишҳои 
онлайнӣ ё офлайнӣ вуҷуд дошт, аммо 
оғоз шудани карантинҳо аз сабаби пан-
демияи коронавирус интихоби дигаре-
ро боқӣ нагузошт. Гузаштан аз офлайн 
ба онлайн ба як зарурат табдил ёфт ва 
барои омӯзишдиҳандаҳо (тренерҳо) са-
воле пеш омад, ки омӯзишҳои онлайни-
ро чӣ гуна  шавқовар, ҷолиб ва муассир 
баргузор кунанд. Ҳоло формати онлайн 

комилан бахше аз зиндагии мо шудааст 
ва дар оянда ин раванд бештар рушд 
меёбад ва реша медавонад. Шояд шах-
се ба далели муассир набудани шакли 
онлайн онро танқид мекунад, мехоҳад 
аз истифодаи он даст кашад, аммо аз 
ин зарурати гузаштан ба ин формат кам 
намешавад. Агар мо кор кардан дар ша-
роити нав ва истифода аз технологияи 
навро ёд гирем, ин беҳтар мешавад. 
Қайд кардан зурур аст, ки асосҳои та-
дрис ҳамроҳ бо технологияи нав тағй-
ир намеёбад. Мо ҳанӯз бояд ҳадафҳои 
умумии худ ва натиҷаҳоеро муайян на-
моем, ки ҳангоми таҳияи нақша ва ма-
води курсҳо бояд ба даст оварем. Ал-
батта, бояд роҳҳоеро пайдо кунем, ки 
иштироки фаъоли донишҷӯҳои худро 
дар ташкили омӯзиши худ таъмин на-
моем. Донишҷӯҳо бояд донанд, ки ново-
баста аз шакли омӯзиш онҳо ҳамроҳ бо 
муаллимон/омӯзишдиҳандагон дар эҷо-
ди раванди омӯзишӣ ширкат мекунанд. 
Мо мехоҳем нақл кунем, ки чӣ гуна ин 
роҳро тай намудем. Ҳоло медонем, ки 
аксари таъсироти омӯзишҳои ҳузуриро 
метавон дар омӯзиши онлайнӣ ҳам ис-
тифода кард. Барои ин ба мо интернети 
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хуб, каме тахайюл (фантазия) ва албат-
та, абзорҳои рақамӣ кумак мекунанд. 
Дар ин бахш, чанд тавсияро аз таҷрибаи 
худ пешниҳод мекунем. 
Албатта, вақте ки мо бояд аз як формат 
ба формати дигар гузарем, саволҳои 
зиёде пеш меоянд: аз чӣ оғоз кунем, чӣ 
кор кунем, ки барнома дар ҳолати гуза-
штан аз шакли офлайн ба онлайн осеб 
набинад, чӣ гуна худи ман ва ҳамчунин, 
тренер (омӯзишдиҳанда) маҳоратҳои 
онлайнии худро такмил диҳем, чӣ гуна 
воситаҳои онлайниро муассир истифо-
да кунем, чӣ гуна онҳоро омезиш диҳем, 
чӣ гуна ба як “сари сухангӯи” дигар таб-
дил нашавем, чӣ гуна омӯзишро инте-
рактивӣ кунем ва ғайра.
Дар навбати аввал, бояд худ ва шир-
каткунандагонро ба он тайёр кард, ки 
омӯзиши фосилавӣ   ба мисли омӯзиши 
ҳузурӣ ҷиддӣ мебошад. Таҷрибаи мо ни-
шон медиҳад, ки барои омӯзиши хуб ва 
натиҷадор лозим аст ҳамаи паҳлӯҳо  дар 
назар гирифта шавад, аз хурдтарин ҷузъ-
иёти ташкилӣ то претест ва посттестҳо, 
назарсанҷиҳо барои муайян кардани 
маҳоратҳои ибтидоии (базавии) онлай-

нии иштирокунандагон ва сатҳи саводу 
таҷрибаашон дар заминаи мавзӯи бар-
номаи шумо, бозбинӣ  кардани ҳамаи су-
поришҳое, ки шумо пешниҳод мекунед, 
ҳатто дархостҳои оддӣ, масалан, хомӯш 
кардани микрофон, вақте ки ҷавоб наме-
диҳад, равшан кардани он вақте ки ба 
савол ҷавоб додан лозим аст ё ҳангоме, 
ки мехоҳад чизе бигӯяд, ҳангоми зару-
рат равшан ё хомӯш кардани веб-каме-
ра, вақте чизе пурсидан ё илова кардан 
мехоҳад, дасти худро боло бардорад, 
ворид шудан ба гурӯҳи худ дар вақти 
кори гурӯҳӣ, навиштани идеяҳо дар тах-
та, масалан, дар панели интерактивии 
Jamboard вақти кори гурӯҳӣ ва ғайра.     
Мумкин аст, ин кор мушкил ба назар 
расад, аммо аслан ин тавр нест; ҳатто 
лаҳзаҳое вуҷуд доранд, ки идора карда-
ни омӯзишҳои онлайнӣ нисбат ба омӯ-
зишҳои зинда осонтар аст, масалан, 
шояд ҷудо кардани одамон ҳангоми 
омӯзиши ҳузурӣ кори осоне набошад, 
аммо ҳангоме, ки дар шабака (сет) ҳа-
стем, бисёр сода ва муассир аст, зеро 
барои одамон зарур нест, ки ба таври 
физикӣ ба фазои дигар ҷой иваз кунанд.

Омӯзиши фосилавии синхронӣ (ҳам-
замон)
Омӯзиши синхронӣ (ҳамзамон) – ин 
навъи омӯзишест, ки дар он ҳамаи шу-
навандагон (донишҷӯён) дар як вақт 
иштирок мекунанд. Он метавонад ҳам 
онлайн ва ҳам офлайн сурат гирад. Он 
бештар ба омӯзиш дар замони воқеӣ 
бо як роҳнамо (инструктор) ё омӯзиш-
диҳанда (тренер) монанд аст.
Аксари вақтҳо ин гуна омӯзиш дар он-
лайн-синфҳои маҷозӣ, ҳангоми баргузо-
рии вебинарҳо, видеоконференсияҳо, 
веб-транслиятсияҳо, конференсияҳои 
телефонӣ, ҳангоми истифодаи мушта-
раки  барномаҳо ва ҳатто дар гуфтугӯҳои 
хусусӣ (чат) истифода мегардад. Чунин 
технологияҳои синхронӣ (ҳамзамон) ба 
омӯзандагон аз ҳар гӯшаи дунё имкон 
медиҳанд, ки  роҳату осон муошират  ку-

нанд ва дар барномаҳои омӯзишии он-
лайн ширкат намоянд. 
Омӯзиши фосилавии ғайрисинхронӣ
Омӯзиши фосилавии ғайрисинхронӣ 
– навъи омӯзишест, ки омӯзандагон ба 
муҳтавои барнома дастрасӣ пайдо ме-
кунанд ва ҳар замоне, ки бихоҳанд дар 
омӯзиш ширкат мекунанд. Бо истифода 
аз ин метод ба омӯзандагон лозим нест, 
ки барои дастрасӣ ба омӯзиш ва ба поён 
расидани он дар як макон – офлайн ё 
онлайн – ҳузур дошта бошанд. 
Абзори аслии таъмини/ироаи омӯзиши 
ғайрисинхронӣ омӯзиши электронӣ аст: 
омӯзиш асосан тавассути онлайн-кур-
сҳои аксаран қаблан сабтшуда, омӯ-
зишҳои хурд, сарчашмаҳои онлайн: ада-
биёт, презинтатсияҳо, дарсҳои видеоӣ 
ва онлайн-озмунҳо  анҷом мешавад. 
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Омӯзиши омехта
Омӯзиши омехта унсурҳои моделҳои 
синхронӣ ва ғайрисинхрониро барои 
эҷоди роҳиҳалли инфиродӣ истифода 
мекунад. Модели омехта бисёр нарм 
аст ва метавон аз он дар вақте ки вари-
анти ғайрисинхронӣ талаб карда меша-
вад, истифода кард, аммо ба тренер ва 

тамос бо гурӯҳ, масалан дар чати ме-
сенҷер ниёз аст.  
Омӯзиши фосилавӣ метавонад бисёр 
муассир бошад ва метавонад ба до-
нишҷӯёни шумо кумак кунад то дар ҳар 
формате, ки шумо интихоб мекунед, ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гарданд34. 

Ҳамон қадар, ки  банақшагирии ибтидоӣ 
дақиқ ва дуруст бошад, раванди омӯзиш 
пурмаҳсул хоҳад буд. Агар мо барои тав-
сифи раванд вақт ҷудо намоем, мо ме-
тавонем чашмдоштҳои ширкаткунанда-
гони худро идора кунем ва мушкилотро 
пеш аз пайдо шуданашон ҳал намоем. 
Барои банақшагирии муваффақ ҳатман 
чанд нуктаро баррасӣ кардан лозим аст: 
• Платформаро барои баргузор кар-

дани омӯзишҳо интихоб менамоем: 
(масалан: Zoom, Jitsi meet, Google 
meet, iSpring Learn …) Ин нукта би-
сёр муҳим аст, чунки аз платформа 
вобаста аст, ки шумо кори худро чӣ 
гуна ташкил мекунед; 

• Пайдарпайии ҷадвали омӯзишҳоро 
месозем – ироаи як ҷадвали пайва-
ста ва дақиқ ба ширкаткунандагон 
имкон медиҳад, ки нақшаи худро 
тартиб диҳанд. Муқаррар кардани 
“вақти омӯзиш” беҳтар аст, инчунин, 
ҳатман бояд ҷадвали он  мушаххас 
шавад. Барои роҳатии бештар ме-
тавонед як назарсанҷӣ ё ҳамапурсӣ 
баргузор кунед. Ин кор асосан барои 
омӯзиши фосилавӣ муҳим аст, зеро 
банақшагирӣ ҳамчунин метавонад 
муҳити муносиби хона ва дастрасӣ 
ба интернетро дар бар гирад;  

• Мутобиқати барномаи омӯзишро бо 
формат дар назар мегирем – маъ-
мулан мо барномаеро, ки барои 
формати ҳузурӣ дар назар гирифта 
шуда бошад, ихтисор мекунем, ҳат-
то тақрибан ба ду баробар, инчунин, 

Ҳоло биёед марҳилаҳои асосии омӯзишҳои онлайниро аз назар мегузаронем:

агар барномаи омӯзиши ҳузурӣ барои 
6 соат пешбинӣ шуда бошад, барои 
омӯзиши онлайнӣ метавонем то 3 
соат ихтисор намоем. Ин кор бо дар 
назар гирифтани тавсияҳои методо-
логӣ ва дарки равонии (писхологии) 
шунавандагони курс дар формати он-
лайн анҷом мегирад ва баъд аз ҳар 
дарс, ки тахминан 90 дақиқаро фаро 
мегирад, ҳатман танаффус пешниҳод 
мегардад. Танаффусҳои маҷозӣ ба-
рои он дода мешаванд, ки ширкатку-
нандагон тавонанд дар чат гуфтугӯ 
кунанд, ба дастшӯӣ раванд, қаҳва нӯ-
шанд ва табодули афкор намоянд; 

• Муҳтаво эҷод мекунем ва мавод ҷамъ 
мекунем – лозим аст аз қабл презен-
татсияҳо, сенарияҳо, тамринҳо ва 
бозиҳо барои омӯзиши дарпешисто-
да омода карда шаванд. Барои чӣ 
тайёрии ҳатмӣ муҳим аст? Барои он 
ки ҳатто чанд дақиқа хомӯшӣ ё та-
ваққуф (пауза) дар вақти омӯзиши 
онлайнӣ ба маънии шикаст аст, ки 
боис мегардад ширкаткунандагони 
шумо гурезанд. Презентатсия ҳам 
қисми муҳими омӯзиш (тренинг) аст, 
зеро ширкаткунандагони омӯзиши 
формати онлайн на танҳо бояд гӯш 
кунанд, балки мавзуъҳо, тезисҳо, су-
поришҳо ва дастуруламалҳоро ҳам 
бояд бинанд. Ба назар намоён кар-
дан барои муассиртар шудани омӯ-
зиш кумак мекунад; 

• Супоришҳои хонагиро ба нақша меги-
рем – дар робита бо ихтисор шудани 

34 Хелен Колман, Удаленное обучение: проверенные стратегии для реализации сейчас (https://www.ispringsolutions.com/
blog/remote-learning)
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вақти омӯзиш дар формати онлайн бо 
сабабҳои объективӣ, ҳаҷми барнома 
ва мавзуъҳо ҳам камтар мешаванд. 
Омӯхтани мавзуъҳоеро, ки натавони-
стем фаро гирем, ҳамчун супориши 
хонагӣ медиҳем ё ба омӯзиши ғайри-
синхронӣ интиқол медиҳем; 

• Бо ширкаткунандагон тамос барқа-
рор мекунем – албатта, методи клас-
сикии навиштани мактуби электро-
ниро касе манъ накардааст, аммо 
шаклҳои муосири иртибот тавассути 
месенҷерҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ  
бисёр осонтар ва зудтар ҳастанд. 
Барои эълонҳо, саволу ҷавобҳо ва 
тамоси наздиктар бо ширкаткунан-
дагон як месенҷер-гурӯҳ ташкил ме-
диҳем, ки имкони ҳамкорӣ бо ҳамди-
гарро фароҳам месозад; 

• Як назарсанҷӣ ташкил мекунем – мум-
кин аст дар миёни ширкаткунандагон 
барои ошноии бештар бо ширкат-

кунандагон, ва арзёбии маҳоратҳои 
рақамии онҳо ва сатҳи фаҳму дарки 
мавзуъҳои омӯзиш аз тарафи онҳо як 
«Google - назарсанҷӣ» (пеш аз оғози 
омӯзиш ё барвақттар) анҷом дод;

• Як омӯзишдиҳандаи (сотренери) ди-
гар пайдо мекунем – агар имкони бар-
гузор кардани омӯзиш бо як омӯзиш-
диҳандаи дигар вуҷуд дошта бошад, 
ин кори моро осонтару шавқовартар, 
пурмаҳсултару муассиртар мегар-
донад. Шумо метавонед нақшҳоро 
муайян кунед, масалан, як нафар ку-
макҳои техникӣ – нишон додани саҳи-
фа, ҷавоб додан дар чат, ҷудо кар-
дани ширкаткунандагон ба гурӯҳҳо ё 
дунафарӣ ва ғайраро амалӣ мекунад, 
шахси дигар презентатсия мегузаро-
над, дар тахтаи маҷозӣ менависад 
ва суҳбату баҳсро ба пеш мебарад. 
Дар дарси оянда шумо метавонед, ки 
нақшҳоятонро иваз кунед.

Мо як фазои роҳат месозем – агар му-
ваффақ шавем бо ширкаткунандагон аз 
ҳамон оғози омӯзиш “суҳбат кунем” ва 
ин барои ноил шудан ба муҳити интерак-
тивӣ дар оянда кумак мекунад. Барои 
ин кор интихоби он гуна машқҳое лозим 
аст, ки дар он ширкаткунандагон таво-
нанд ба таври осон назару андешаҳои 
худро баён кунанд. Масалан, омӯзиш-
диҳанда аз ширкаткунандагон хоҳиш 
мекунад, ки ба аксҳои смартфонҳои худ 
нигоҳ кунанд ва дар бораи охирин аксе, 
ки гирифтаанд, нақл кунанд. Он акси чӣ 
аст? Кай ва дар куҷо гирифта шудааст? 
Он акс чиро дар мавриди ман нишон ме-
диҳад? Агар дар гурӯҳ ширкаткунанда-
гон кам бошанд, ҳама бо навбат суҳбат 
мекунанд, аммо агар аудитория калон 
бошад, он вақт ширкаткунандагонро ба 
гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст - бигу-
зор дар гурӯҳҳо нақл кунанд . 
Таҳия кардани қоидаҳо барои омӯзи-
ши онлайнӣ то чӣ андоза муҳим аст?
Ҳатто агар омӯзиши мо маҷозӣ бошад 
ҳам, ҳеч кас риояи қоидаҳои синф ва 
одоби донишомӯзонро бекор накарда-

аст. Мову шумо комилан хуб дарк ме-
кунем, ки қоидаҳо то чӣ андоза муҳим 
ҳастанд. Натиҷаи омӯзиш аз қоидаҳо 
вобаста аст. Натиҷадор будани кор аз 
фаҳмидани қоидаҳо вобаста аст. Баъзан 
омӯзишдиҳандагон аҳамияти муқаррар 
кардани қоидаҳоро нодида мегиранд.
Қоида ҳаммаънои калимаи “дуруст” аст. 
Ҳар як бозии варзишӣ, хоҳ волейбол 
бошад, хоҳ футбол ё хоккей, қоидаҳои 
худро дорад ва барои он ки бозӣ бому-
ваффақият бошад, ҳатман он қоидаҳо 
бояд риоя шаванд.  Вақте ки қоидаҳо-
ро медонем, мо беҳтар мефаҳмем, ки 
чӣ кор бояд кунем ва чӣ кор набояд ку-
нем. Қоидаҳо суръати корро зиёд карда, 
онро муассиртар ва пурмаҳсултар ме-
гардонанд. Метавон ҳамроҳ бо ширкат-
кунандагон қоидаҳои омӯзишро таҳия 
кард ё фақат маҷмӯи қоидаҳои омодаро 
пешниҳод  намуд ва ба овоздиҳӣ гузошт.
Масалан, мо ин гуна қоидаҳоро барои 
омӯзиши худ таҳия кардем: 
Ба ширкаткунандагон маҷмӯи тасдиқно-
ма дар бораи омодагии онҳо ба омӯзиш 
дода шуд (феҳрист дар зер оварда шу-
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дааст). Ҳар ширкаткунанда ба тасдиқно-
маи пешниҳодшуда бо як калимаи “ҳа” 
ё “не” ҷавоб дод. Чӣ қадаре ки ҷавоби 
“ҳа” зиёд бошад, ҳамон қадар ширкатку-
нанда ба омӯзиш омода аст. Агар шир-
каткунанда ба ҳамаи саволҳо “ҳа” ҷавоб 
дода бошад, ӯ медали тилло мегирад. 
Ин барои риояи қоидаҳо ҳангоми омӯ-
зиш як ангезаи хубест. Мумкин аст аз 
ширкаткунандагон хоҳиш кард, ки дар 
«Jamboard»  «Ман барандаи медали 
тилло ҳастам!» нависанд ва номи худро 
ишора намуда, акси худро гузоранд.  
• Ман бо онлайн-платформаи Zoom 

ошно ҳастам, метавонам аз панели 
корӣ истифода кунам;

• Ҳама – бачаҳо ва дигар аъзои оила-
ам, ҳатто гурбаам  медонанд, ки ба 

ман муҳити орому беовоз лозим аст, 
то ки дар омӯзиши онлайнӣ иштирок 
кунам;

• Ман омодаам видеоро боз кунам/ 
веб-камераро равшан намоям: ли-
боси муносиб ва макони корӣ дорам; 

• Ҳеч чиз ба ман халал намерасонад: 
ман масъалаҳоямро ҳал кардам ё 
телефони худамро дар ҳолати беса-
до гузоштам, агар ба ман лозим ояд, 
ки ба телефон ҷавоб диҳам ё занг за-
нам, ман микрофони ZOOM-и худро 
хомӯш мекунам ва суҳбат мекунам; 

• 15 дақиқа пеш аз оғози омӯзиш тех-
никаи худро омода мекунам; 

• Ман фаъолона дар омӯзиш ширкат 
мекунам, ҳамзамон ба корҳои дигар 
машғул намешавам.

Шавқоварӣ, интерактивӣ ва пӯёии (ди-
намичность) омӯзишро аз формати ҳу-
зурӣ ба шакли онлайн метавон ба таври 
осон интиқол дод. Баъзан омӯзишҳои 
онлайнӣ (нисбат ба омӯзишҳои ҳузурӣ) 
ҳатто бартариҳои худро аз сабаби им-
кониятҳои зиёд доранд. Инчунин, зами-
маҳо, вебсайтҳо ва барномаҳои бисёре 
мавҷуданд, ки омӯзиши шуморо инте-
рактивӣ ва ҷолиб мекунанд.
Чӣ тавр мулоқотҳои онлайниро ҳамчун 
мулоқотҳои инфиродӣ бо шунавандаго-
ни худ пурсамар, муфид ва бароҳат гар-
донидан мумкин аст?
Одамони зиёде фикр мекунанд, ки ин 
аз ҳама мушкили асосӣ дар омӯзиши 
онлайн аст, чунки чунин меҳисобанд, ки 
ба омӯзишдиҳанда тамос бо ширкатку-
нандагон ва дидани аксуламалҳои онҳо 
душвор аст, зеро ҳамеша наметавон бо-
вар дошт, ки ширкаткунандагон воқеан 
гӯш мекунанд ва комилан дар раванд 
ворид шудаанд. Аммо аллакай тарзҳои 
зиёде барои табдил додани омӯзишҳои 
онлайнӣ ба муҳити зинда ва фаъоли му-
тақобил таҳия шудаанд. Биёед ба баъзе 
сайтҳо ва барномаҳое назар андозем, 
ки омӯзиши онлайниро ба омӯзиши ҳу-

зурӣ наздиктар мекунанд:
Тахтаи маҷозӣ 
Мо омӯзиши ҳузуриро бе вуҷуди тах-
таи синф тасаввур карда наметавонем. 
Ва ҳамин гуна дар онлайн, вақте ки мо 
ба истифодаи пурсамар аз тахтаҳои 
маҷозӣ оғоз мекунем, зуд эҳсос ва дарк 
менамоем, ки чӣ гуна омӯзиш ҷолиб ва 
муассир мешавад. Тахтаҳои маҷозӣ аз 
тахтаҳои электронӣ дида хеле беҳта-
ранд(ба хусус, вақте дар назар гирем, 
ки на ҳама толорҳои омӯзишӣ бо тах-
таҳои электронӣ таъмин ҳастанд ва на 
ҳамеша имкони истифодаи онҳо мавҷуд 
аст). Барои ҳамин тахтаҳои маҷозӣ ба 
мо имконияти бештаре медиҳанд ва мо 
метавонем бисёр осон аз онҳо ҳангоми 
корҳои инфиродӣ, дунафарӣ, гурӯҳӣ ва 
вазифаҳои хонагӣ истифода кунем. Ба 
ибораи дигар, танҳо тахайюл ва халоқи-
яти шумо имкон медиҳад, ки имконоти 
тахтаҳои маҷозиро густариш диҳед. 
Google Jamboard — яке аз оддитарин 
тахтаҳое аст, ки дар он метавон навишт, 
стикерҳо часпонд, тасвирҳо гузошт ва 
баъди тамом шудани кор тахтаи пурра-
ро дар формати png ё pdf боргирӣ кард.

§ 4.2.5 РАВАНДИ ОМӮЗИШ. ЧӢ ГУНА ОМӮЗИШИ ОНЛАЙНИРО ИНТЕРАКТИВӢ 
             ВА ҶОЛИБ КАРДАН МУМКИН АСТ?
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Padlet —як сервиси бисёр функсионалӣ 
аст. Ба шумо имконияти интихоби як 
тарҳи (макети) хосро медиҳад ва ҳамаи 
иттилооти воридшударо мустақилона 
ҷамъоварӣ мекунад. Барои ошноӣ бо 
ширкаткунандагони омӯзиш, гузоштани 
эълонҳо ва иҷрои машқҳо бисёр муно-
сиб аст. Бо харидани нусхаи пулии он 
имкониятҳои шумо густариш меёбанд. 
Мисли омӯзиши ҳузурӣ мулоқотҳои он-
лайнӣ ҳам бо шиносоӣ оғоз мешаванд. 
Дар сервиси Padlet ширкаткунандагон 
метавонанд номи худ, муваффақиятҳои 
касбӣ ва шахсии худро нависанд ва су-
ратро боргузорӣ намоянд. Сервис дар 
ин муддат мустақилона анкетаҳои пур-
шударо дар як саҳифаи ягонаи муносиб 
ҷамъоварӣ мекунад.  
Miro — тахта барои истифодабаранда-
гони пешрафта аст, ки дар худ як пардаи 
наққошии бузург бо панели бисёрвази-
фаӣ дорад. Дар нусхаи пулии он қоби-
лиятҳои бештар мавҷуд аст.
Тестгирӣ  
Kahoot — машҳуртарин сервис барои 
сохтани тестҳои ҷудогона ва гурӯҳӣ аст. 
Тестҳои равшан, рангоранг ва пӯё (ди-
намичные) ҷиҳати ғанӣ кардани дониш 
дар базаи Kahoot аксаран барои ис-
тироҳатҳои интерактивӣ ҳам дар омӯ-
зишҳои онлайн ва ҳам ҳузурӣ истифода 
бурда мешавад.
Quizizz — абзоре монанд ба абзори қа-
блӣ, фақат бо як фарқият: агар ҳангоми 
сабти ном нишон диҳед, ки муаллим ҳа-
стед, ба қобилиятҳои бештаре дастрасӣ 
пайдо мекунед.
Learningapps – як сервиси онлайнии ко-
милан ройгон аст, ки ба шумо имкон ме-
диҳад барои санҷиши дониш машқҳои 
интерактивӣ бисозед. Дар Learningapps 
тестҳои гуногуни санҷишӣ мавҷуд аст, ки 
метавонед онҳоро захира кунед ва ҳам-
чунин тестҳои омодаро аз базаи сайт 
истифода кунед. 
Google Forms – Ҳар форма дар Google 
Forms  як веб-саҳифа аст, ки дар он пур-
сишнома ё мусобиқа ҷойгир мешавад. 
Танҳо чизе, ки барои кор бо формаҳо 

лозим аст, доштани ҳисоби корбарӣ (ак-
каунт) дар Google аст.
Бо кумаки Google Forms метавонед дар 
чорабиниҳо сабти номи онлайн кунед, 
таҳқиқоти онлайнӣ гузаронед ва тамо-
си баръакс, овоздиҳӣ ва ғайра анҷом 
диҳед. Google Forms дар истифода 
роҳат ва осон аст. Кор бо Google Forms 
душвортар аз кор бо MS Word нест. Ин-
терфейс фаҳмо ва роҳат аст. Форма-
ро боргирӣ кардан, ба муштариёни худ 
фиристодан ва аз онҳо тавассути почта 
формаи пуркардашударо гирифтан ло-
зим нест. Форма дар фазои абрӣ (Cloud) 
захира мешавад.
Агар шумо аз таҷҳизотҳои мухталиф 
кор мекунед ё сахтафзори (диски сахти) 
шумо осеб дидааст, дар сурати дошта-
ни пайванд (ссылка) форма ҳамеша да-
страс хоҳад монд.  
Интерактивҳо
Quizlet — ба шумо имкон медиҳад, ки 
кортҳоро барои аз ёд кардани истилоҳот 
созед. Барои дидани мисолҳо ё эҷод 
кардани ягон чизи худ, шумо бояд сабти 
ном шавед. Кортҳои тайёрро дар сайт 
ҷойгир кардан мумкин аст.
Mentimeter — як абзори осон ва дастрас 
барои овоздиҳӣ аст, ки бардоштҳои ҷа-
вобии аудиторияро ба шумо ироа ме-
диҳад. Истифодаи он барои пурсиши 
аудитория муносиб аст, зеро он ҳам дар 
дастгоҳҳои мобилӣ ва ҳам дар муҳити 
электронӣ дастрас аст.
h5p — сервис ба шумо имкон медиҳад, 
ки видеоҳои интерактивӣ, супоришҳо 
дар формати drag’n’drop ва дигар чизҳои 
ғайриоддӣ эҷод кунед. Натиҷаро метавон 
дар маводҳои сайт ҷойгир кард.
Илова бар сайтҳо, барномаҳо ва зами-
маҳои дар боло зикршуда, имрӯз дар 
шабака садҳо абзори гуногун мавҷуданд, 
ки ба гуногунрангии рӯйдодҳои онлайни 
шумо кумак мерасонанд. Ҳамаи онҳо гу-
ногунанд: пулакию регион, оддӣ ва мурак-
каб, барои омӯзишдиҳандагони навкор 
ва омӯзгорони ботаҷриба - маҷмӯи уни-
версалӣ вуҷуд надорад, шумо бояд би-
санҷед ва он чизеро, ки барои шумо му-
вофиқ аст, интихоб кунед.35

35 (https://newreporter.org/2020/06/03/desyat-instrumentov-dlya-sozdaniya-multimedijnogo-onlajn-treninga/ 
Барномаи MediaCAMP дар Осиёи Марказӣ бо дастгириии Агентстии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID).)
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§ 4.2.6 МЕТОДҲО ВА ТЕХНИКАҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ ОМӮЗИШҲОИ ОНЛАЙНӢ

Агар дар мавриди чӣ гуна гузаронида-
ни машқҳои интерактивию энерҷайзер, 
омӯзишӣ ва бозӣ кардани нақшҳо, баҳсу 
мунозира, бе аз даст додани вақти зиёд 
ва фаъол кардани ҳамаи ширкаткунан-
дагон дар омӯзишҳои онлайн мепурсед, 
ки дар давоми он ширкаткунандагон на 
танҳо нерӯ мегиранд, балки матолибро 
мутолиа карда, амалан истифода меку-
нанд, пас мо метавонем чанд тавсия аз 
таҷрибаҳои худ бидиҳем. 
Презентатсия-лексия
Онлайн имконияти хубест барои пеш-
ниҳоди маводи омӯзишӣ дар шакли пре-
зентатсия, пурра кардани он бо диаграм-
маҳо, ҷадвалҳо, аксҳо ва видео, тасвирҳо 
ва албатта, пешниҳод кардани линкҳо ба 
сайтҳо, замимаҳо ё барномаҳои зарурӣ. 
Инфо-лексияҳо набояд аз 10 дақиқа зиёд 
бошанд, зеро тамаркузи (консентрат-
сияи) шунавандагони онлайн нисбат ба 
офлайн хеле камтар аст. Лексияи итти-
лоотӣ-проблемавӣ пешниҳоди маводро 
бо истифода аз масъалаҳо, вазифаҳо ва 
ҳолатҳои мушкилот дар бар мегирад. Ра-
ванди шинохт тавассути тадқиқоти илмӣ, 
муколама, таҳлил, муқоисаи нуқтаи на-
зарҳои гуногун сурат мегирад.
Брифинг / конфронси матбуотӣ
Конфронси матбуотии сохташуда дар 
як масъала/мавзуъ метавонад тавассу-
ти даъвати меҳмонони онлайн ба осонӣ 
ташкил карда шавад. Фарқияти асосӣ: 
қисмати презентатсионӣ вуҷуд надорад, 
яъне амалан дарҳол бахши ҷавобҳо ба 
саволҳои рӯзноманигорон баргузор ме-
гардад. 
Тюториал
Ин метод барои мустаҳкам намудан ва 
ислоҳ кардани дониш ва малакаҳои му-
стақилона ҳосилшуда, инкишоф дода-
ни малакаҳо дар фаъолияти гурӯҳӣ ва 
мубодилаи таҷриба бо дигар ширкатку-
нандагон хуб аст. Дарсҳои тюториалӣ бо 
истифода аз методҳои фаъоли омӯзиш 
(баҳсҳои гурӯҳӣ, бозиҳои корӣ, ҳалли 
парвандаҳо, тренингҳо ва тӯфони мағзӣ) 
гузаронида мешаванд. 

Баҳс ё баҳси гурӯҳӣ
Мубоҳисаи омӯзишӣ - ин муҳокимаи 
ба мақсад равонашудаи як масъалаи 
(вазъияти) мушаххас мебошад, ки бо 
мубодилаи афкор, таҷриба, муҳокима 
ва назар дар дохили гурӯҳ ҳамроҳ ме-
бошад. Барои гузаронидани мубоҳисаи 
гурӯҳӣ ҳамаи донишҷӯёни дар дарси 
амалӣ ҳозиршуда ба зергурӯҳҳои хурд 
тақсим карда мешаванд, ки масъалаҳои 
муайянеро, ки ба мавзӯи дарс дохил кар-
да шудаанд, муҳокима мекунанд. Муҳо-
кимаро бо ду роҳ ташкил кардан мум-
кин аст: ё ҳама зергурӯҳҳо як саволро 
таҳлил мекунанд ё як мавзӯи калон ба 
вазифаҳои алоҳида тақсим карда ме-
шавад. Натиҷаҳои анъанавии мубоҳиса 
чунинанд: тартиб додани руйхати фикру 
мулоҳизаҳои шавқовар, суҳбати як-ду 
нафар аъзои зергурӯҳҳо, тартиб додани 
коркардҳои методӣ ё дастурҳо, тартиб 
додани нақшаи амалҳо.
Мунозира
Ин мубодилаи афкори оммавии байни 
ду гурӯҳ дар бораи мавзуъҳои муҳим 
ва дорои сохторбандии дақиқ ва  мах-
сус ташкилшуда мебошад. Ин як навъ 
мубоҳисаи оммавӣ аст, ки дар он шир-
каткунандагони баҳс шахси сеюмро 
ба ҳақ будани онҳо бовар мекунонанд, 
на якдигарро. Яъне ширкаткунандагон 
ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: гурӯҳи 1 
– як нуқтаиназар, гурӯҳи 2 – нуқтаина-
зари муқобил, гурӯҳи 3 – ҳанӯз боварӣ 
надоранд. Аъзои гурӯҳи сеюм алоҳида 
ё ҳама якҷо метавонанд вобаста ба на-
тиҷаи мунозира ба гурӯҳи якум ё дуюм 
гузаранд. Аз ин рӯ, тавассути воситаҳои 
каломӣ ё ғайрикаломӣ, ки аз тарафи 
ширкаткунандагони мунозира ба кор 
меравад, мақсади ба даст овардани на-
тиҷаи муайян — ташаккул додани таас-
суроти мусбат дар бораи мавқеи худ дар 
байни шунавандагонро доранд.
Бозиҳои имитатсионӣ
Онҳо инчунин бо номи «микроҷаҳонҳо» 
(microworlds)  маъруфанд - онҳо як навъ 
«тренажёрҳо» мебошанд, ки тафаккури 
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системавӣ, малакаҳои қабули қарорро 
дар муҳити динамикии тағйирёбанда дар 
шароити изтироб ва номуайянӣ инки-
шоф медиҳанд. « Микроҷаҳонҳо» имкон 
медиҳад вазъиятҳое, ки чанд моҳ, сол 
ё даҳсолаҳо давом мекунанд, дар тӯли 
чанд дақиқа ё соат моделсозӣ шавад, ки  
имкон медиҳад оқибатҳои дарозмуддати 
қабули қарорҳо ва оқибатҳои ҷонибии 
эҳтимолӣ арзёбӣ шаванд. Бозиҳои ими-
татсионӣ як навъ «озмоишгоҳи омӯзишӣ» 
мебошанд, ки дар он вазъияти воқеӣ мо-
делсозӣ карда мешавад. Моделҳои му-
раккаби имитатсионӣ аз рӯи динамикаи 
системавӣ, масалан, H / Y асоси ин бо-
зиҳоро ташкил медиҳанд.
Мусоҳиба
Истилоҳи «интервю» аз калимаи англи-
сии interview - суҳбат бармеояд. Аз рӯи 
муҳтавои мусоҳибаҳо онҳо ба гурӯҳҳои 
зерин тақсим мешаванд:
• мусоҳибаҳои мустанад (ҳуҷҷатӣ);
• мусоҳибаҳо оид ба андешаҳо;
• мусоҳибаи «нишасти матбуотӣ».
Субъекти мусоҳиба метавонад ҳам лек-
тор ва ҳам донишҷӯёне бошанд, ки дар 
мавзӯи додашуда иттилоот омода кар-
даанд.
Кейс-метод (таҳлили ҳолатҳои 
мушаххас)
Кейс-метод (аз забони англисӣ - case, 
case) методи такмилёфтаи таҳлили 
ҳолатҳои мушаххас, методи таҳлили 
фаъоли масъалавӣ-вазъиятӣ, ки ба 
омӯзиш бо роҳи ҳалли масъалаҳои му-

шаххас-ҳолатҳо (ҳалли кейсҳо) асос ёф-
тааст.  Кейс-метод - омўзиш, таҳлил ва 
қабули қарор оид ба вазъият (мушкило-
те) мебошад, ки дар натиҷаи ҳодисаҳо, 
ҳолатҳои воқеӣ пайдо шуда, дар ин ё он 
вақт дар ҳолати муайян ба вуҷуд ома-
да метавонад. Ҳамин тариқ, ҳолатҳои 
майдонӣ, дар асоси маводи воқеӣ , ҳо-
латҳои креселӣ (тахайюлӣ) ва кейс фарқ 
мекунанд. Донишҷӯён бояд вазъиятро 
таҳлил кунанд, моҳияти мушкилотро 
фаҳманд, роҳҳои ҳалли имконпазирро 
пешниҳод намоянд ва беҳтаринашро 
интихоб кунанд.
ЭнерҷайзерҳоЭнерҷайзер / 
гармкунакҳо
Тавре ки аз ном бармеояд, гармкунӣ 
асосан барои назорати динамикаи дав-
раҳои омӯзишии гурӯҳӣ хизмат мекунад.
Энерҷайзерҳо - машқҳои кӯтоҳе мебо-
шанд, ки метавонанд ё наметавонанд ва-
зифаи омӯзишии пайванд бо вазифаҳои 
муҳтавои омӯзиш дошта бошанд. Онҳо 
одатан барои пайдо кардани нуқтаи уму-
мии оғоз ё интиҳои эҳсосот дар гурӯҳ, 
муқаррар кардани сатҳи муайяни нерӯ 
(энергия), эҷоди рӯҳия дар гурӯҳ ё ҳа-
моҳангсозии диққати одамон хидмат ме-
кунанд. Одатан, онҳо дар ибтидои блоки 
омӯзишӣ иҷро карда мешаванд, аммо 
метавонанд дар ҳар вақти муносиби ди-
гар ҳангоми омӯзиш истифода шаванд. 
Ҳарчанд энерҷайзерҳо муҳтавои амиқи 
омӯзишӣ надоранд, онҳо метавонанд 
ба навъе интихоб шаванд, ки бо мавзӯи 
омӯзиш мувофиқ бошанд. 

Тамос бо ширкаткунандагони омӯзиши 
онлайн муҳимтарин чиз аст. Омӯзиш-
диҳанда бояд аз он огоҳ бошад, ки оё 
вазифа равшан аст, оё дастрасии пурра 
ба маводи омӯзишӣ таъмин аст? Азба-
ски вақти омӯзиши онлайн аз офлайн 
хеле кӯтоҳтар аст, як қисми маводи бар-
нома ба омӯзиши мустақилона ё вази-
фаи хонагӣ интиқол дода шудааст.
Иштироккунандагон дар худомӯзии ма-

водҳо бояд бештар кӯшиш кунанд ва на-
зорат бо роҳи баҳо додан ба иҷрои супо-
ришҳое, ки мо ба онҳо медиҳем, амалӣ 
карда мешавад.
Мо бояд маводҳоро дар диск ҷойгир ку-
нем (Google Drive, Yandex Disk, Mail.ru 
Cloud ва ғайра) ва линки онро дар Google 
classroom қарор диҳем. Google classroom 
барои тамос бо ширкаткунандагон аст, ки 
дар он шумо супоришҳои хонагӣ, баҳо ва 
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назари худ дар бораи иҷрои супоришҳо 
аз тарафи ширкаткунандагонро мегузо-
ред. Дар он ҷо шумо инчунин метавонед 
мукотиба кунед, мубодилаи аксҳо, виде-
оҳо ва ҳуҷҷатҳоро анҷом диҳед ва па-
ёмҳоро назорат кунед.
Аммо барои ташкили машварати фаврӣ 
беҳтар аст аз як гурӯҳи мессенҷерӣ дар 
WhatsApp, Telegram, Viber истифода ку-
нед ё метавонед бо салоҳдиди ширкат-
кунандагон имконоти дигарро интихоб 
намоед.
Нишон додани натиҷаи таҳлил ва бар-
расии иҷрои супоришҳои ширкаткунан-
дагон зурурӣ аст (хатоҳои инфиродӣ 
бояд шахсан ба донишҷӯ хабар дода 
шавад, комёбиҳо ва роҳҳои ҳалли ҷолиб 
ба ҳама хабар дода шаванд; инчунин ба 
мақсад мувофиқ аст, ки дар бораи бур-
ду бохти ширкаткунандагон дар иҷрои 
супоришҳо, муаяйн кардани нуктаҳои 
душвор ва ғайра маълумот дода шавад). 
Инро метавон дар шакли матнӣ ё бо 
ёрии як баррасии видеоии кӯтоҳ анҷом 
дод, ки онро дар телефон сабт кардан 
ва дар ҷойи умумии муоширати шумо бо 
ширкаткунандагон гузоштан мумкин аст.
Ҳангоми додани супоришҳо дастурҳо 
бояд возеҳ, дақиқ ва кӯтоҳ бошанд. 
Муҳимтарин нуктаҳоро дар матн қайд 
мекунем ва агар мавзуъ калон бошад, 
дар бораи мавҷудияти маводи иловагӣ 
ишора мекунем. 
Дар баробари ин, мо бояд дар хотир 
дошта бошем: ҳангоми омӯзиши фо-
силавӣ ба ширкаткунандагон бояд 
муҳлати дақиқе, ки дар давоми он бояд 
супоришҳои ба онҳо додашударо му-
стақилона иҷро кунанд, муайян кард. 

Онҳо метавонанд баъзе аз супоришҳо-
ро дар вақти барои дарс ҷудошуда иҷро 
кунанд (ин кор махсусан ҳангоми исти-
фодаи платформаҳои омӯзишии онлайн 
осон аст) ва қисми дигарро, масалан, то 
охири семестр иҷро кардан мумкин аст. 
Як кисми супоришҳое, ки барои машғу-
лиятҳои навбатӣ иҷро карда шудаанд, 
ба мо имкон медиҳанд, ки пешравии до-
нишҷӯро зуд дида, дар мавриди зарурӣ 
кори ӯро ислоҳ кунем. 
Дар омӯзиши фосилавӣ, беш аз пеш, ба-
рои ширкаткунандагон фаҳмидани он ки 
мо ба онҳо чӣ гуна ва барои чӣ баҳо ме-
диҳем, муҳим аст. Ҳангоми додани супо-
риш ҳатман дар ин бора хабар медиҳем!
Барои арзёбӣ, мо метавонем аз имкони-
ятҳои платформаҳои онлайн истифода 
барем, шумо метавонед дар асоси меъ-
ёрҳои арзёбии мувофиқашудаи пешакӣ 
баҳо диҳед.
Супоришҳо бо ҷавобҳои боз ва маводи 
барои баррасӣ ба шумо фиристодашуда 
бояд на дертар аз 3 соат пеш аз оғози 
дарси нав баҳогузорӣ карда шаванд, 
вагарна дар донишҷӯён ҳавасмандӣ ва 
ҳисси ҷиддӣ будани дарси фосилавӣ 
гум мешаванд.36

Ҳамин тавр, дар хулоса мо мехоҳем 
бигӯем, ки омӯзиши онлайн аслан як 
омӯзиши ҳузурӣ аст, танҳо он ба таври 
фосилавӣ тавассути интернет амалӣ 
карда мешавад. Мисли омӯзишҳои 
«зинда» ширкаткунандагон дар вақти 
воқеӣ лексияҳоро мешунаванд, дар се-
минарҳои онлайн бо ҳамсинфон ва му-
аллимон муошират мекунанд ва барои 
мустаҳкам кардани маводи омӯхташуда 
супоришҳои амалиро иҷро мекунанд.

Саволҳои бахш:
1. Табдили омӯзиши ҳузурӣ ба онлайн чӣ гуна сурат мегирад? Марҳилаҳо ва техникаҳоро 

номбар кунед ва шарҳ диҳед.
2. Кадом монандиҳо ва тафовутҳои омӯзиши ҳузурӣ ва онлайниро метавонед номбар кунед?
3. Кадом методҳои омӯзиши ҳузуриро метавон дар омӯзиши онлайнӣ истифода кард? 

Дар бахши навбатӣ мо дар бораи ҳама 
навъи бозиҳо ва машқҳое, ки омӯзиши 

моро шавқовар, интерактивӣ ва муас-
сир мегардонанд, суҳбат мекунем.

36 Как педагогу перейти на дистанционное обучение (https://kipk.ru/organization-of-distance-learning-teaching-materials)
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§ 4.3. МЕТОДҲОИ ОМӮЗИШ: КОРИ ГУРӮҲӢ, ИНТЕРАКТИВ, 
          КЕЙСҲО ВА ҒАЙРА

Ин дастур тавсияҳои назарӣ ва ме-
тодиро барои омӯзишдиҳандагоне 
фаро мегирад, ки ба журналистон ва 
блогерҳо дар мавзуъҳои марбут ба 
таҳаммулпазирии динӣ, бисёрнавъии 
динӣ ва озодии эътиқодот омӯзиш 
медиҳанд. Фаро гирифтани муассири 
мавзуъҳо аз тарафи шунавандагон на 
танҳо ба мукаммал будани барнома, 
балки ба касбияти баланди омӯзиш-
диҳандагон ҳам вобаста аст. 
Се навъи раванди омӯзиш, ки барои 
расидан ба натиҷаҳои мушаххас ни-
гаронида шудаанд, вуҷуд дорад ва бо 
калимаи кӯтоҳшудаи англисии MUD 
ифода мешавад. Принсипҳои MUD:
• M (memorize) – ҳифз кардан/ба ёд 

гирифтан: ба ширкаткунандаҳо 

роҳҳои азёд кардан, аз ҷумла их-
тисораҳо (аббреватураҳо) ва мо-
делҳоро пешниҳод кунед. 

• U (understand) – фаҳмидан: омӯх-
тан аз тариқи кашф. Аз машқҳо ис-
тифода кунед, то ки ба шунаванда-
гон дар мустақилона ёд гирифтани 
мавзуъ кумак кунед. 

• D (do) – иҷро кардан дар амал: ба 
шунавандагон шароите фароҳам 
оред, ки омӯхтаҳояшонро дар амал 
истифода баранд.37

Фикр мекунем, ки дар ин бахш омӯз-
горон ва омӯзишдиҳандагон барои худ 
он методҳои кориеро, ки бояд дар ра-
ванди омӯзиш истифода шаванд, пай-
до мекунанд. 

Муқаддима

Дар омӯзишҳо (ва куллан дар машғу-
лиятҳо) кор дар гурӯҳҳои хурд як роҳи 
хуби аз худ кардани мавзуъ барои 
шунавандагон мебошад. Аввалан, ин 
метод малакаҳои кори дастаҷамъиро 
дар байни шунавандагон (хонандагон, 
донишҷӯён) ташаккул медиҳад. Дуюм, 
методҳои гуногуни кор аз рӯи масъа-
лаи пешниҳодшуда бо истифода аз 
равишҳои гуногун дар гурӯҳҳо аз худ 
карда мешаванд. Сеюм, ҷалби шир-
каткунандагон таъмин карда мешавад 
(инчунин, фикри ҳар як шунаванда дар 
гурӯҳҳо омӯхта мешавад). Чорум, ин 
намуди кор вақти омӯзишдиҳандагон 
ва шунавандагонро сарфа мекунад. 
Панҷум, дар байни шунавандагон му-
носибатҳои ҳамкорӣ ба вуҷуд меоянд. 
Омӯзишдиҳандагони ботаҷриба кори 
гурӯҳиро ҳамчун воситаи муассир дар 
ҳама гуна формати омӯзишӣ (онлайн ё 
офлайн) тавсия медиҳанд. 

Платформаи ZOOM дорои барномаи 
махсус барои кор дар гурӯҳҳо ҳангоми 
омӯзиши онлайн мебошад, ки имкон 
медиҳад синфхонаро ба гурӯҳҳо тақ-
сим кунед. Ба шумо танҳо лозим аст, 
ки тугмаи «открыть комнаты» (кушо-
дани утоқҳо)-ро дар панели абзорҳо 
пахш кунед. Шумораи утоқҳо ва со-
атҳои корӣ пешакӣ муайян карда ме-
шаванд. Кори гуруҳӣ дар азхудкунии 
мавзуъҳо натиҷаи хуб медиҳад. Дар 
давраҳои омӯзишии мо дар бораи 
таҳаммулпазирии динӣ, озодии дину 
эътиқод ва бисёрнавъии динҳо як син-
фи 12 нафарӣ аксари вақтҳо ба 2, 3, 4 
гурӯҳ тақсим мешавад.
Ҳангоми гузаронидани омӯзишҳои 
офлайнӣ ҳар як омӯзишдиҳанда тарзи 
худро дар ҷудо кардани ширкаткунан-
дагон ба гурӯҳҳо дорад. Масалан, агар 
шумо хоҳед, ки синфро ба чор гурӯҳ 
тақсим кунед, шумо чор ранг қандро 

37 Ин иттилоъ аз маводи омӯзишии тренери расонаии дараҷаи байналмилалӣ Питер ду Тойт гирифта шудааст.
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дар як пакет мегузоред (шумораи қан-
дҳо бояд бо шумораи ширкаткунан-
дагон мувофиқат кунад) ва сипас, аз 
ширкаткунандагон хоҳиш кунед, ки ба 
даруни пакет нигоҳ накарда, ҳама як 
дона қанд бигиранд. Шумо, инчунин 
метавонед ин шеваро бо истифода 
аз кортҳо анҷом диҳед (шеваи омӯ-
зишдиҳандаи расонаӣ Питер де Тоа). 
Дар ин ҳолат, ба ширкаткунандагон 
дар чор дафъаи гуногун кортҳо тақсим 
карда мешаванд ва ширкаткунандагон 
аз рӯи аломатҳои кортҳо ба гурӯҳҳо 
тақсим карда мешаванд.
Барои муассирии кор дар гурӯҳҳои 
хурди онлайнӣ ҳар як гурӯҳ бояд мо-
дератори худро интихоб кунад. Моде-
ратор фикру мулоҳизаҳо, таклифҳову 
эродҳои аъзои гурӯҳро доир ба мавзуъ 
ҷамъбаст намуда, онҳоро барои рӯна-
моӣ (презентатсия) омода мекунад. 
Дар ин ҳолат модератор метавонад 
аз барномаҳои интернетӣ ба монан-
ди Jamboard, Padlet board (ки шумо 
қаблан барои кор сохта ва кушода бу-

дед) истифода барад. Дастрасӣ ба ин 
абзорҳо ва презентатсияҳо тавассути 
линк вуҷуд дорад. Бартарии ин метод 
дар он аст, ки андеша ва мулоҳизаҳои 
ҳеч яке аз ширкаткунандагон сарфи 
назар карда намешавад ва ба ҳамин 
тариқ ширкаткунандагон дар як вақт 
ба кор аз рӯи мавзуъ ҷалб карда ме-
шаванд. Ҳама мукотибаҳо, қайдҳо ва 
шарҳҳо низ ба таври худкор захира 
карда мешаванд ва онҳоро ҳар вақт 
тавассути линк дастрас кардан мум-
кин аст.
Ҳангоми омӯзишҳои офлайнӣ моде-
раторҳо имкони кор бо флипчартҳоро 
доранд. Дар ин ҷо гурӯҳҳо ба омӯзиш-
диҳанда ва гурӯҳҳои дигари иштирок-
кунанда дар бораи кори иҷрошуда аз 
рӯи супориши пешниҳодшуда дар шак-
ли презентатсия хабар медиҳанд. Баъ-
дан барои муҳокима дар шакли саволу 
ҷавобҳои кӯтоҳ вақт ҷудо карда меша-
вад ва бояд гуфт, ки ин қисм дар омӯ-
зишҳои онлайнӣ низ ҳатмӣ мебошад.

Тамринҳои махсуси X/Y барои рӯзно-
манигорон ва блогерҳо дар омӯзишҳо 
оид ба инъикоси мавзуъҳои таҳаммул-
пазирии динӣ, бисёрнавъии  динҳо ва 
озодии эътиқодот муфид хоҳад буд, ки 
ба онҳо имкон медиҳад моҳияти ни-
зоъҳоро беҳтар дарк кунанд, вазъияти 
низоъомезро барои фурӯ рафтан мо-
делсозӣ кунанд, дар он ғарқ шаванд ва 
муҳити ҷудогона эҷод кунанд. Ҳангоми 
иҷрои ин машқ шунавандагон худро 
дар муҳити воқеӣ эҳсос мекунанд, ма-
лакаҳои идораи вазъияти низоъомез 
ва ҷустуҷӯи роҳҳои бартараф кардани 
онро касб мекунанд: таҳаммулнопа-
зирӣ, «хиёнат», надоштани хоҳиш ба-
рои истодан дар қавли худ, дурӯғгӯӣ, 
хашмгинӣ. Дар фасли 3.1-и ин роҳна-
мои мазкур, мо махсусан дар бораи 
ҳолатҳои низоъ суҳбат кардем. Машқи 

X/Y имкон медиҳад, ки ин ақидаҳои 
назариявӣ дар амал таҳлил карда ша-
ванд.
Муҳим аст, ки ин машқ пеш аз (ё баъд 
аз) дарс дар бораи журналистикаи 
ҳассос ба низоъ анҷом дода шавад. 
Барои он ки машқ бевосита ба чунин 
мавзуъҳо, аз қабили «оғози низоъ», 
«пешрафти низоъ», «низоъ байни 
ду нафар», «низоъ байни гурўҳҳо», 
«низоъ байни шахсу гурўҳ», «идораи 
низоъ» ва ғайра дахл дорад. (Шумо 
метавонед тавсифи тамринро дар за-
мима хонед).
Машғулият-мубоҳисаи «Ғарқ шудани 
киштӣ» -  ин тамринест, ки ширкатку-
нандагонро дар муҳокимаи мавзуъ та-
вассути воқеият ҷалб мекунад. Барои 
гузаронидани ин машғулият шумо бояд 
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расмеро, ки вазъиятро шарҳ медиҳад, 
омода кунед (ё кашед), ҷадвали шир-
каткунандагони ҳодисаро дар парван-
даи алоҳида тартиб диҳед (дар ин ҳо-
лат: 1) пирамард; 2) маллоҳ; 3) духтар; 
4) номзади духтар; 5) дӯсти домод) 
ва ба таври ҷудогона файли «баҳо-
диҳӣ»-ро барои бадахлоқтарин қаҳра-
мони ҳикоя омода созед, ки дар он 
ширкаткунандагон бояд бо тартиби 1, 
2, 3, 4, 5 (яъне рақами бадахлоқтарин 
қаҳрамон)-ро нависанд). Дар ин дарс 
ширкаткунандагон дар гурӯҳҳо кор ме-
кунанд. Дар вақти муҳокимаи рафтори 
қаҳрамонҳо барои баҳодиҳии образи 
бадахлоқтарин, гурӯҳҳо дар аудито-
рияҳои алоҳидаи маҷозӣ (виртуалӣ) 
варақаҳои арзёбии худро дар тахтаи 
ҷамборд (дар омӯзиши офлайнӣ дар 
флипчарт) тартиб медиҳанд. Пас аз он, 
гурӯҳҳо ба аудиторияи умумӣ барме-
гарданд. Ҳар як гурӯҳ бо нишон додани 
файлҳои баҳодиҳии худ, дар мавриди 
он ки бораи чӣ ва чӣ гуна ба ин ақида 
омадаанд, суҳбат мекунанд. Дар охири 
машқи бозӣ омӯзишдиҳанда ба шуна-
вандагон дар мавриди мавзуъ саволҳо 
медиҳад, то фикру ақидаи ҳар як шир-
каткунанда муайян карда шавад. Ин 
машқ ба мавзуъҳо дар бораи арзишҳо, 
масъалаҳои гендерӣ ва менталитети 

ҷомеа бахшида шудааст (Шумо мета-
вонед дар замима бо тавсифи машқ 
шинос шавед).
Дар охири бозӣ бояд ширкаткунанда-
гонро ба гуфтугӯ дар бораи низоъҳое, 
ки дар ҳаёти воқеӣ ба вуқуъ меоянд, 
даъват кард ва шарҳ дод, ки ин як бо-
зии оддӣ нест, балки машқе барои дар-
ки моҳияти ҳолатҳои низоъомез мебо-
шад.
Ин машқҳоро ҳам дар омӯзишҳои 
офлайн ва ҳам онлайн истифода 
бурдан мумкин аст. Чунин машғули-
ятҳо барои азхуд намудани мавзуъ 
натиҷаҳои хуб мебахшанд. Бо вуҷуди 
ин, машқҳои X/Y-ро бидуни дастгирии 
техникӣ дар омӯзиши онлайнӣ анҷом 
додан душвор аст. Барои таъсирбахш 
шудани бозӣ як донандаи ботаҷри-
баи компютер барои расонидани ку-
маки техникӣ зарур аст, ки дар ҳузури 
он  омӯзишдиҳанда рӯҳияи ширкатку-
нандагонро тавассути муаррифӣ ва 
шарҳи презентатсия назорат мекунад, 
давра ба давра ба ширкаткунандагон 
савол медиҳад, инчунин, ба мукотиба 
дар чат ҳам таваҷҷуҳ мекунад.
Шумо метавонед тавсифи муфассали 
методии машқҳоро дар замима пайдо 
кунед.
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Рефлексия – методест, ки ба шумо 
имкон медиҳад, ки қобилияти шахсии 
худро арзёбӣ кунед. Машқҳо барои 
рефлексия дар ҳама гуна формати ра-
ванди омӯзиш нақши муҳим доранд. 
Аҳамияти он дар он аст, ки вақте ба 
шунаванда савол дода мешавад, вай 
ба омӯзишдиҳанда диққат мекунад, 
дар бораи савол фикр мекунад ва ме-
хоҳад дар бораи он суҳбат кунад. Дар 
вақти машқҳо барои рефлексия пеш 
аз гузаштан ба мавзӯи асосӣ диққати 
шунаванда ба монитор, омӯзишдиҳан-
да нигаронида мешавад - инро барта-
раф мекунем.
Яке аз нигарониҳои асосии омӯзиш-
диҳанда дар таълими онлайнӣ ин аст, 
ки иштирокчиён мумкин аст камфаъ-
ол бошанд. Ва дар ин ҷо ба мо фаъ-
олиятҳои гуногуне кумак мекунанд, ки 
бо машқҳои гармкунӣ ё яхшиканӣ дар 
режими офлайн қобили муқоиса мебо-
шанд. Ба монанди машқи хуби гарм-
кунӣ, интерактивҳои онлайн на танҳо 
вазифаҳои шод ва саргарм кардани 
ширкаткунандагонро иҷро мекунанд, 
балки сарбории пурмуҳтаво ва сохто-
риро ҳамл мекунанд, барои оғози рӯзи 
омӯзиш кумак мекунанд, аз як бахш 
ба бахши дигар пул месозанд ва ҳатто 
раванди рефлексҳои ширкаткунанда-
гонро оғоз мебахшанд.
Дар асл, машқҳои интерактивӣ мета-
вонанд оддӣ ё мураккаб бошанд. Ин-
терактиви оддӣ - гармкунӣ – дар омӯ-
зиши онлайнӣ метавонад дар шакли 
вазифаҳои содда бошад, вақте ки мо 
аз ширкаткунандагон хоҳиш мекунем, 
ки дар экран дар ҳолати “таҳрир“ ягон 
расм, нишон, рақамро қайд кунанд ва 
сипас интихоби худро шарҳ диҳанд. 
Масалан: «Аломати ҳолати худро ин-
тихоб кунед» (дар шакли табассум), 
«Нӯшокии дӯстдоштаи худро қайд ку-
нед» (чой, қаҳва, шарбат, об), «Шумо 
зиндагӣ ва ҷои истиқомати худро чӣ 
гуна тасаввур мекунед?» (дар шак-

ли аксҳо аз ҷои истиқомат), «Селфи» 
(дар шакли намунаҳои асарҳои рас-
сомони маъруф) ва гайра. Дар сурати 
набудани имкони дар экран гузоштани 
аломат ширкаткунандагон метавонанд 
дар бораи интихоби худ дар чат нави-
санд.
Таҷрибаи мо нишон дод, ки ширкатку-
нандагони омӯзишҳои онлайнӣ супо-
ришҳои интерактивиро дар асоси кор 
бо метафораҳо хеле хуб қабул меку-
нанд. Масалан, мо метавонем рӯзро 
бо намоиш додани расмҳои намудҳои 
гуногуни нақлиёт (аз оддитаринҳо, 
масалан, дучарха, то афсонавӣ, ма-
салан, қолинҳои парвозкунанда) оғоз 
кунем ва аз ширкаткунанда даъват ку-
нем, ки ҳадафи омӯзишро ба ёд орад 
ва тамоми роҳи худро ба сӯи он та-
саввур кунад ва интихоб кунад, ки дар 
кадом намуди нақлиёт ба сӯи он ҳара-
кат мекунад. Ҳатман умқи ҷавобро бо 
саволи иловагӣ пурсед – барои чӣ?
Ё метавонед расмҳои дорои пади-
даҳои гуногуни табиат - барф, раъду 
барқ, рангинкамон ва ғайраро нишон 
диҳед ва аз ширкаткунандагон пурсед: 
раванди эҷодии шумо дар навиштани 
маводи журналистӣ ба кадом яке аз 
инҳо монанд аст. Ва боз хоҳиш кунед, 
ки интихоби худро шарҳ диҳанд.
Чунин супоришҳо ба ширкаткунанда-
гон имкон медиҳанд, ки роҳу раванд 
ва интихоби худро амиқ арзёбӣ кунанд 
ва ба супоришҳое, ки мо ҳангоми исти-
фодаи равиши омӯзиши ба ширкатку-
нанда нигаронидашуда ҳал мекунем, 
ҳамоҳангӣ доранд. (Мо дар ин бора 
дар бахши 1 ин қисм навишта будем). 
Машқҳои мураккаб барои рефлексия 
дар шакли саволҳо оид ба мавзуъ-
ҳои омӯзиш бо истифода аз таҷҳизо-
ти мавҷуда, порталҳо, сайтҳои интер-
нетӣ омода карда мешаванд. Барои 
рӯзноманигорон ва блогерҳо машқҳои 
хурде дар шакли саволу ҷавоб ва бо-

§ 4.3.3 ДИГАР МАШҚҲОИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР ОМӮЗИШ: ГАРМКУНӢ (РАЗМИНКА) 
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Боз як навъи дигари фаъолияти гармкунӣ – дар шакли масъалаи мантиқӣ вуҷуд 
дорад, масалан инҳо:

...ва машқ барои тамаркузи диққат (ҳарфи «А»-ро аз миёни ҳарфҳо/аломатҳо 
пайдо кунед; як санги “нодуруст”-ро дар миёни сангҳо пайдо кунед):

зиҳо дар  барномаҳои махсус оид ба 
мавзуъҳои ҷойдодашуда дар тре-
нингҳо вобаста ба таҳаммулпазирии 
динӣ, бисёрнавъии  динҳо ва озо-
дии  эътиқодот таҳия шуда буданд. 
Масалан: Барномаҳои замимавии 
омӯзишӣ/LearningApps.: Меъёрҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ (learningapps.
org); Оё шумо истилоҳотро медонед? 
(learningapps.org); Роҳҳои дастгирии 
бисёрнавъии  динҳо (learningapps.
org); Ҷанбаҳои муҳими журналистика 
дар шароити низоъ (learningapps.org); 

Номҳои шаклҳои идоракунӣ аз ҷониби 
ҳукуматро пайдо кунед (learningapps.
org); Принсипҳои журналистика дар 
низоъ (learningapps.org); Мо методҳо-
ро (стратегияҳоро) бо муҳтавои матн 
омехта мекунем (learningapps.org), 
машқҳо ба монанди Jamboard, Padlet, 
scale of Jamboard, Mentimetr, таҷҳи-
зоти ZOOM (расмро ранг кунед). Ба 
воситаи ин машқҳо тренер метавонад 
шунавандагонро ба мавзуъ равона ку-
над, мавзӯи навро пешниҳод намояд ё 
фикри онҳоро оид ба мавзуъ фаҳмад.

Ин гуна машқҳо дар сарчашмаҳои гу-
ногуни интернетӣ зиёданд ва шумо 
метавонед як маҷмӯаи комилро ҷамъ 
кунед.
Ба охир расонидани як рӯзи омӯзишӣ, 
модул ё ҳатто тамоми давраи омӯзишӣ 
бо ёрии машқи “Дарахти пешрафти 
ман”. Дар ин машқ барои рефлексия 

ширкаткунандагон расмеро нишон ме-
диҳанд (ки дар зер оварда шудааст) 
ва мепурсанд – кадоме аз одамчаҳои 
кашидашуда дониш ва таҷрибаи шу-
моро аз рӯи мавзӯи омӯзиш инъикос 
менамояд? Ширкаткунандагон дар чат 
рақами одамчаеро, ки дар он худро ме-
бинанд, менависанд. Омӯзишдиҳанда 

ҚИ
С

М
И

 4.



124

КОР БО КЕЙСҲО
Кейс чӣ аст? Кейс (аз калимаи англисӣ 
сase) – ин инъикоси фаъолияти воқеӣ 
аст. 
Истифодаи кейсҳо дар раванди омӯ-
зиш шунавандаро ба ҷустуҷӯи роҳи 
ҳалли мушкилот водор мекунад. Ин 
технология яке аз методҳои самарано-
ки раванди омӯзиш мебошад. Истифо-
даи кейсҳо дар машқҳои омӯзишӣ им-
кон медиҳад, ки донишҳои назариявӣ 
дар амал татбиқ карда шаванд. Кей-
сҳо метавонанд гуногунҷанба бошанд 
- иқтисодӣ, сиёсӣ, тиббӣ, иҷтимоӣ ва 
ғайра.
Одатан кейсҳо як навъ мушкилотро 
инъикос мекунанд. Онҳо дар омӯзишҳо 
барои рӯзноманигорон ва блогерҳо 
дар мавзуъҳои гуногун, аз қабили 
сторителлинг (нақли ҳикоят), стере-
отипҳо ва арзишҳо дар бахши таҳам-
мулпазирии динӣ, бисёрнавъии динҳо 
ва озодии эътиқодот васеъ истифода 
шудаанд. Масалан, дар давраҳои омӯ-
зишии марбут ба сторителлинг аз кей-
си «ҳодисаи ҳаётӣ» ҳамчун вазифаи 
хонагӣ барои шунавандагон истифода 

мешуд. Ба шунавандагон пешниҳод  
гардид, ки дар ин мавзуъи кейс ҳикояи 
шахсии худро бинависанд.
Ба таваҷҷуҳи шунавандагон кейсҳои 
бар асоси маводҳои дар расонаҳои 
маҳаллӣ ва хориҷӣ нашршуда пеш-
ниҳод гардид. Кейсҳо масъалаҳои 
таҳаммулпазирии динӣ, бисёрнавъии  
динҳо ва озодии эътиқодотро дар бар 
мегиранд.
   Таҳлили кейс метавонад бо истифо-
да аз чек-листҳо  анҷом дода шавад. 
Ин усул ҳангоми муҳокимаи натиҷаҳои 
таҳлил, қайд кардани фикру мулоҳи-
заҳои шунавандагон самарабахш аст. 
Шумо маълумоти бештарро  роҷеъ ба 
ин мавзуъ дар бахши кор бо чек-ли-
стҳо хоҳед ёфт. 
Методи таҳлили мисол аз таҷрибаи 
амалӣ (Case study) қобилияти исти-
фода бурдани донишҳои назариявии 
бадастомадаро барои ҳалли вази-
фаҳои амалӣ инкишоф медиҳад. Ҳан-
гоми таҳлил шунавандагон контекстро 
меомӯзанд ва кӯшиш мекунанд якҷоя 
мушкилро ҳал кунанд.

бо навбат аз ҳар шркаткунанда мепур-
сад, ки барои чӣ дар он одамча худро 
мебинад? Ин машқ барои рефлексия 

ҳам барои омӯзиши онлайн ва ҳам 
офлайн натиҷаи хуб медиҳад.
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Ҷанбаи дигари муҳими кейс-метод аз 
он иборат аст, ки ҳалли возеҳу дақиқи 
масъала вуҷуд надорад, баръакс, дар 
раванди машғулият шунавандагон 
чанд роҳи ҳалли мушкилро пешниҳод 
мекунанд. Истифодаи кейсҳои гуно-
гун ҳангоми азхудкунии мавзуъ қоби-
лиятҳои андешаронии шунавандаро 
сайқал медиҳад, бо сабру тоқат гӯш 
кардани андешаи дигаронро омӯзиш 
медиҳад, имкон медиҳад, ки дар ҳалли 
мушкилот рӯйкардҳои гуногун пайдо 
карда, дар амал татбиқ карда шаванд.
Дар раванди омӯзиш ҷорӣ намудани 
методи кор бо чек-листҳо ба хонанда-
гон барои самаранок аз худ намудани 
мавзуъ дар амалия, ташаккули маҳо-
рати таҳлилӣ мусоидат мекунад. Ма-
салан, кор бо чек-листҳо, инчунин, ба 
рӯзноманигорон барои муайян карда-
ни таъсирбахшии ҳикояҳои худ ё дигар 
муаллифон, муайян кардани манфиа-
ти маводи расонаӣ ва дараҷаи нақши 
онҳо дар некӯаҳволии ҷомеа, ҳамчун 
дастур хидмат мекунад. Чек-лист ҳам-
чун василаи мусоидат ба рушди мала-
каҳои таҳлилӣ барои рӯзноманигорони 
оянда имкониятҳои бузургро фароҳам 
меорад ва ба рӯзноманигорони бо-
таҷриба дар эҷоди муҳтавои беҳтар 
кумак мерасонад.
Машғулияти коршиносӣ
Чаро ба шумо дар раванди омӯзиш 
машғулияти коршиносӣ лозим аст? Ҷа-
ласаи коршиносӣ барои он зарур аст, 
ки шунаванда аз як коршиноси муъта-
бари мавзӯъ дониши нав ба даст орад 
ва онро таҳлил кунад, бо коршинос 
муҳокима кунад ва ба саволҳои мав-
риди таваҷҷуҳи худ посух гирад. Кор-
шинос, ба монанди як фарди ботаҷри-
ба, ба шунавандагон дар фаҳмидани 
донишҳои назариявии аз рӯи мавзуъ 
гирифташуда дар амалия кумак меку-
над. Бояд иқрор шуд, ки омӯзишдиҳан-
дагон (тренерҳо) на ҳама вақт дар ин ё 
он соҳа коршинос ба шумор мераванд, 
барои ҳамин машғулияти коршиносӣ 

дар кушодани моҳияти мавзӯи инти-
хобшудаи омӯзиш (тренинг) ва бо он 
шинос намудани шунавандагон нақши 
муҳим мебозад.
Ба ғайр аз ин, коршинос ба раванди 
омӯзиш «нафаси тоза» ворид мекунад 
ва ҳамчун «объекти нав»-и омӯзиш 
шавқи шунавандагонро аз нав бедор 
мекунад.
Аз ин рӯ, коршинос бояд пеш аз ҳама 
мутахассиси баркамол дар соҳаи худ 
бошад. Масалан, ҳангоми таҳияи ма-
вод дар мавзӯи таҳаммулпазирии 
динӣ, бисёрнавъии  динҳо ва озодии 
эътиқодот хулосаи коршиносон ҷан-
баи муҳим ба шумор меравад.  Ин 
мавзуъ самтҳои хоси худро дорад, ки 
вобаста ба он диншинос, олими ис-
ломӣ, арабшинос, таърихшинос ва 
ғайра ба сифати коршинос метавонад 
дар ин мавзуъ,  аммо ҳар як бо та-
ваҷҷуҳ ба тахассуси худ  тавзеҳи му-
фассал диҳад ва инро бояд дарк кард. 
Ба ибораи дигар, коршинос шахсест, 
ки метавонад ба мардум фаҳмонад, ки 
чаро ин ё он рӯйдод ба амал омадааст.
Ба омӯзиш ё машғулият ба сифати 
коршинос даъват намудани мутахас-
сиси мавзуъ самаранокии азхудкунии  
онро аз ҷониби шунавандагон зиёд 
мекунад. Барои он ки мутахассис оид 
ба мавзуъи худ ҳам дониши назарӣ 
ва ҳам таҷрибаи амалӣ дорад, ба са-
волҳои шунавандагон муфассал чавоб 
ва маслиҳатҳои амалӣ дода метаво-
над. Дар бахши «Дастури кор бо кор-
шиносон» мо доир ба ташкил ва нигоҳ-
дории базаи коршиносӣ ва интихоби 
мутахассиси коршинос аз рӯи мавзуъ 
андешаҳои худро баён кардем. Ҳа-
мин маслиҳатҳо ба шумо барои даъ-
ват кардани мутахассис ба омӯзиш ё 
машғулият ёрдам мекунанд.
Коршиносон гуногун ҳастанд:
• Бемасъулият (дар аксари маври-

дҳо онҳо бе омодагӣ ба машғулият 
меоянд);
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• Сергап (дар вақти машғулият онҳо 
аз доираи мавзуъ берун мебаро-
янд, аз вақти пешбинишуда муас-
сир истифода намебаранд, шуна-
вандагонро дилгир мекунанд);

• Худсито ё бепарво (ин гуна мута-
хассисон наметавонанд рӯҳияи шу-
навандагонро ҳис кунанд, роҳҳои 
барқарор кардани тамоси дуҷони-
баро намедонанд, раванди саволу 
ҷавобро наметавонанд ташкил ку-
нанд);

• Мутахассисоне, ки вақташон ҳа-
меша маҳдуд аст (одатан мута-
хассисони беҳтарин вақти маҳдуд 
доранд, аз ин рӯ, ҷалби онҳо ба-
рои иштирок дар омӯзиш (тренинг) 
душвор аст);  
Омӯзишдиҳанда барои истифодаи 

пурмаҳсули коршиносон бояд чӣ гуна 
чораҳоро андешад?
• даъват намудани коршинос ва 

возеҳ баён кардани талабот нисбат 
ба ӯ, беҳтараш - дар шакли вази-
фаи техникӣ (шумо метавонед бо 
тавсифи вазифаи техникӣ дар за-
мима ошно шавед);

• ба коршинос фаҳмонидани мақса-
ди машғулият;

• ошно намудани коршинос бо мето-
дикаи гузаронидани машғулият;

• фаҳмидани ин ки коршинос бо чӣ 
маводҳое меояд ва онро чӣ гуна ба 
шунавандагон мерасонад;

• муайян кардани меъёри вақт барои 
суханронии коршинос;

• таъмин кардани воситаҳои техникӣ 
ва технологӣ барои гузаронидани 
машғулияти коршиносӣ;

• боварӣ доштан ба ин ки барои му-
тахассис тамоми шароити зарурӣ 
фароҳам оварда шудааст ва ба 
вай барои кори иҷрошуда сари вақт 
музд дода мешавад.

Инчунин, ҳангоми муайян кардани да-
вомнокии машғулияти коршиносӣ омӯ-
зишдиҳандагон бояд вақти саволу ҷа-
вобро дар назар гиранд, ки ин барои 
фарогирии васеътари мавзуъ таъсири 
мусбат мерасонад. Дар рафти омӯзиш 
(ё машғулият), новобаста аз шакли гу-
заронидани он (офлайн ё онлайн), ба 
омӯзишдиҳанда тавсия дода намеша-
вад, ки ба суҳбати коршинос дахолат 
кунад, фикри ӯро қатъ намояд ё чизе 
илова намояд. Аммо, пеш аз гузарони-
дани омӯзиш бо коршинос дар бораи 
мавзуъ суҳбат карда, таваҷҷуҳи ӯро 
ба ҷанбаҳое, ки бештар таъкид кардан 
лозим аст, ҷалб кардан бамаврид аст.
Агар тавзеҳоти коршинос ба талаботи 
сифат мувофиқ набошанд ё аз мав-
зӯи омӯзиш дур бошанд, дар оянда бо 
дарназардошти фикру мулоҳизаҳои 
шунавандагон ислоҳи ин камбудӣ ба 
мақсад мувофиқ аст. Барои он ки чу-
нин вазъият руй надиҳад, пеш аз омӯ-
зиш (машғулият) бо коршинос суҳбат 
кардан, ӯро бо мавзуъ шинос кардан, 
мақсади машғулиятро фаҳмонидан 
лозим аст. Омӯзишдиҳанда (тренер) 
шахсест, ки барои ҳама гуна вазъияте, 
ки дар синф рӯй медиҳад масъул аст. 
Дастурҳо, тавзеҳот ва шарҳҳои корши-
нос дар рафти омӯзиш дар инъикоси 
ҷанбаҳои ҳуқуқӣ-назариявии таҳам-
мулпазирии динӣ, гуногунандешӣ ва 
озодии эътиқодот нақши муҳим дошта, 
ба шунавандагон барои хубтар дарк 
намудани мавзуъ ва самаранок исти-
фода бурдани вақти омӯзиш мусоидат 
мекунад.
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Саволҳои бахш:
1. Чаро дар рафти омӯзишҳо кор кардан дар гурӯҳҳо муҳим аст?
2. Машқҳои мавзӯиро кай ва чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст?
3. Интерактивҳо ва машқҳои гармкунӣ: истифодаи ин методҳо дар омӯзиш 

барои чӣ лозим аст? 
4. Кейс чист?
5. Бо коршиноси даъватшуда чӣ гуна бояд кор кард?

Дар бахши навбатӣ шумо дар бораи 
кори инфиродии омӯзишдиҳанда бо 
ширкаткунандагон, пас аз анҷоми 
курс маълумот хоҳед гирифт: дар бо-
раи менторинг, чӣ гуна гузаронидани 

раванди менторинг ва тарзи ташкили 
бардоштҳои ҷавобӣ (обратная связь) 
бо ширкаткунандагон пас аз омӯзишҳо 
бо кумаки чек-лист.
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§ 4.4. ИСТЕҲСОЛИ МАТЛАБ (ПРОДАКШН) ВА МЕНТОРИНГ ДАР ОМӮЗИШ

Дар охири ин мавзуъ шумо:
• бо принсипҳои асосии менторинг ҳамчун равиши рушди касбӣ ошно мешавед;
• омода мешавед, ки ба ширкаткунандагоне, ки курсро тамом кардаанд, мас-

лиҳатҳои доимӣ диҳед;
• бо раванди менторинг ошно мешавед;
• метавонед андешаи худро ба таври муассир баён кунед ва ба шунаванда-

гон расонед.

Муқаддима
Яке аз ноумедиҳои бузурге, ки омӯ-
зишдиҳандагон бо он рӯбарӯ меша-
ванд, он аст, ки “мо кам мебинем, ки 
ширкаткунандагони курсҳои мо бита-
вонанд принсипҳои омӯхтаашонро дар 
амал татбиқ кунанд”. Агар ба мо даст 
диҳад, ки таҷрибаи омӯзишро тавассу-
ти эҷоди раванди менторинги пасаз-
барномавӣ васеъ кунем, ин мушкилро 
метавон ҳал кард.
Ҳангоми ин раванд ширкаткунандагон 
ба созмонҳои расонаии худ бармегар-
данд ва дар мавзуъҳои озодии эътиқо-
дот, таҳаммулпазирии динӣ ва бисёр-
навъии  динҳо менависанд, дар ҳоле, 
ки аз тарафи омӯзгорони курс ҳамеша 

дастгирӣ мешаванд. Дар ин марҳила 
нақши омӯзишдиҳандагон аз дастги-
рии ширкаткунандагон дар заминаи 
омода кардани маводҳо дар бораи ҳо-
дисаҳои воқеӣ барои хабарҳо, паёмҳо 
ва блогҳо иборат аст. Ин яке аз роҳҳои 
густариш додани синфхонаи хурд ба 
майдони калон аст.
Дар ин боб мефаҳмем, ки вақте мо дар 
бораи менторинг сухан мегӯем, чиро 
дар назар дорем, бартариҳои дохил 
кардани ин равандҳоро ба курсҳои худ 
баррасӣ мекунем, раванди менторин-
гро аз назар мегузаронем ва аҳамияти 
бардошти ҷавобии содиқона ва созан-
даро муҳокима мекунем

Дар мафҳуми менторинг чизи наве нест. 
Ин амалест, ки аз замонҳои қадим вуҷуд 
дорад: Арасту устоди Александри Ма-
кедонӣ, Суқрот муаллими Афлотун бу-
данд. Худи калимаи «менторинг» аз 
афсонаи қадимии Одиссей сарчашма 
мегирад, ки дар он Одиссей ба ҷанги 
Троя рафта, писарашро ба нигоҳубинии 
дӯсти деринааш Ментор гузоштааст. Дар 
асарҳои соҳаи менеҷмент менторинг ин 
як роҳи муассири рушди истеъдод эъти-
роф шуда, китобҳои зиёде барои кумак 
ба одамон дар амалӣ кардани потенси-
али худ навишта шудааст.
Раванди дастгирӣ метавонад ду фаъо-
лияти гуногун, вале бо ҳам алоқаман-

дро дар бар гирад: коучинг (мурабби-
гарӣ) ва менторинг.
• Менторинг одатан аз ҷониби мута-

хассисони ботаҷриба анҷом дода 
мешавад, ки бо кумаки машварат 
ва дастгирии касбӣ ба ҳамкорони 
камтаҷрибаашон дар рушди касби-
ашон кумак мекунанд. Бар асоси 
таҷриба ва малака онҳо барои му-
тахассисони навкор ҳам аз ҷиҳати 
ахлоқӣ ва ҳам аз ҷиҳати касбӣ наму-
наи ибрат мебошанд;

• Вазифаҳои коучинг бештар ҳадаф-
гирона мебошанд ва махсус барои 
он таҳия шудаанд, ки ба ҳамкорон 

§ 4.4.2. МЕНТОРИНГ ЧИСТ?

ҚИ
С

М
И

 4.



130

ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузо-
штаашон кумак карда шавад. Ра-
ванди менторинг ба одамон кумак 
мекунад, ки барои худ ҳадафҳои 
мушаххас гузоранд ва барои ноил 
шудан ба онҳо мустақилона нақша 
тартиб диҳанд, ҷадвали вақти кории 
худро таҳия намоянд ва вазифаҳои 
душворро ҷиҳати расидан ба онҳо 
иҷро кунанд.

Дар ин дастур вазифаи асосии мо ба 
функсияи дувум нигаронида шудааст 
ва мо мефаҳмем, ки чӣ гуна ментор ме-
тавонад ба ширкаткунандагон дар дав-
раи пас аз омӯзиш ёрӣ расонад, вақте 
ки онҳо ба иҷрои вазифаи душвор оғоз 
мекунанд.
Дар ин маврид дар байни омӯзиш-
диҳандагон дар муҳити касбии мо ва 
мураббиёне, ки варзишгаронро ба му-
собиқаҳо омода мекунанд, шабоҳатҳои 
зиёд мавҷуданд. Мураббии варзиш бо 

варзишгар кор мекунад, то ӯро ба мусо-
биқа омода созад, стратегияи рақоба-
тии ӯро ба нақша гирад, аммо вақте су-
хан дар бораи мусобиқа ё бозии воқеӣ 
меравад, мураббӣ метавонад танҳо 
аз берун мушоҳида кунад. Бисёре аз 
кодексҳои варзишӣ ҳатто ба мурабби-
ён маслиҳат додан ба зердастони ху-
дро ҳангоми мусобиқа манъ мекунанд. 
Вақте ки мусобиқа ба итмом мерасад, 
мураббӣ ва варзишгар метавонанд ду-
бора ҳамроҳ кор кунанд ва муҳокима 
кунанд, ки агар ягон хато рӯй диҳад, боз 
чӣ бояд кунанд.
Маъмулан чунин ҳисобида мешавад, ки 
раванди менторинг муносибати инфи-
родии байни ментор ва шахси гирандаи 
кумакро дар бар мегирад, аммо омӯ-
зишдиҳандагон дарёфтаанд, ки кор дар 
гурӯҳҳои хурд низ афзалиятҳои худро 
дорад. Дар ин боб мо ҳар ду имкони-
ятро аз назар мегузаронем.

Барои мо, ҳамчун омӯзишдиҳандагон, 
идома додани кор пас аз анҷоми курс 
бо ширкаткунандагон бартариҳои зиё-
де дорад.
Мо фурсат дорем, ки тавассути муо-
ширати як ба як бо ширкаткунандагон 
дар сатҳи дигар шинос шавем. Дар да-
воми курс мо бояд ба ниёзҳои ҳамаи 
ширкаткунандагон диққат диҳем, аммо 
дар марҳилаи менторинг мо метаво-
нем ҳам бо ширкаткунандагони алоҳи-
да ва ҳам дар гурӯҳҳои хурд кор кунем. 
Ин ба мо имкон медиҳад, ки вазъияти 
ҳар як ширкаткунанда ва мушкилотеро, 
ки онҳо дар ҷойи кор дучор мешаванд, 
беҳтар фаҳмем.
Ғайр аз он, мо вақти бештарро барои 
омӯзиш ва омӯхтан сарф мекунем. 
Ҳарчанд раванди менторинг бештар як 
дастгирӣ аст,  то як омӯзиш, мо метаво-
нем донишҳои боарзишро бо ширкат-
кунандагони худ мубодила кунем. Ра-
ванди менторинг ба мо имкон медиҳад, 

ки дарсҳои дар синф гирифташударо 
мустаҳкам кунем.
Вақте ки мо ба таври инфиродӣ ё дар 
гурӯҳҳои хурд вомехӯрем, ширкатку-
нандагон метавонанд омодагии худро 
барои озодона суҳбат кардан изҳор на-
моянд ва парво накунанд, ки дигарон 
дар бораи онҳо чӣ фикр мекунанд. Ин 
ба шумо барои пайдо кардани муноси-
батҳои боз имкон медиҳад, ки дар он 
одамон дар бораи ташвишҳо ва муш-
килоти худ бидуни тарсу ҳарос суҳбат 
мекунанд. 
Шояд бартарии асосӣ дар он бошад, ки 
мо метавонем бубинем, ки ширкатку-
нандагон дар руйдодҳои воқеӣ чӣ тавр 
кор мекунанд ва баҳо диҳем, ки аз дар-
сҳо чиро фаҳмидаанду чиро не. Дар 
баробари ин, мо метавонем хатоҳои 
ширкаткунандагонро пайгирӣ кунем ва 
дар ислоҳи иштибоҳҳо ба онҳо кумак 
кунем.

§ 4.4.3. ГУСТАРИШ ДОДАНИ СИНФ ТО АНДОЗАИ МАЙДОН
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Вақте ки сухан дар бораи дастгирии 
ширкаткунандагони мо дар раванди 
истеҳсолӣ пас аз курс меравад, вази-
фаи асосии мо аз он иборат аст, ки ба 
омӯзишдиҳандагони расонаӣ ва омӯ-
зишдиҳандагони ширкаткунанда им-
коният дода шавад, ки дар пеши худ 
ҳадафҳои бузург гузоранд, сипас ба 
онҳо барои расидан ба ин ҳадафҳо 
кумак расонем. Ин маънои дастгирии 
ширкаткунанда дар раванди менто-
рингро дорад ва гузоштани ҳадаф, ба-
нақшагирӣ, иҷро ва инъикосро дар бар 
мегирад.
Ҳарчанд бахши асосии менторинг пас 
аз курс сурат мегирад, оғози он дар ра-
ванди баргузории курс метавонад му-
фид бошад. Ин ба омӯзишдиҳандагон 
имкон медиҳад, ки раванди менторин-
гро шарҳ диҳанд ва ба чӣ ниёз дошта-
ни ширкаткунандагон равшан шавад. 
Ин маънои онро дорад, ки вақте ки мо 
ҳар як ширкаткунандаро ташвиқ ме-
кунем, ки дар бораи рӯйдоде, ки онҳо 
мехоҳанд дар раванди менторинг онро 
пӯшиш диҳанд, қарор қабул кунанд, 
ширкаткунандагон метавонанд ба ҳам-
дигар дар мушаххас кардани ҳадафҳо 
кумак расонанд. Ин бояд чизе бошад, 
ки иштироккунандаро ба худ ҷалб ку-
над ва барои ӯ мушкил эҷод кунад. 
Вақте ки мо ба онҳо дар қабули ин қа-
рорҳо кумак мерасонем, мо аз ширкат-
кунандагон мепурсем, ки онҳо ба инъи-
коси чӣ чизе таваҷҷуҳ доранд ва барои 
чӣ он мавзуъ барояшон ҷолиб аст. Мо 
инчунин ба онҳо кумак мерасонем, ки 
интихоби дурусти пӯшиш додани ин ё 
он рӯйдодро арзёбӣ кунанд. Мо наме-
хоҳем, ки ширкаткунанда аз ҳамон иб-
тидо нокомиро таҷриба кунад.
Дар ин вақт, мумкин аст кор кардан 
дар гурӯҳҳои хурд бо аъзои дигар ва 
онҳоро ташвиқ намудан ба мубоди-
лаи афкор бо ҳамдигар муфид бошад. 
Ширкаткунандагон аз фикру мулоҳи-

заҳои ҳамсолон баҳра мебаранд ва 
раванди фаҳмонидани идеяҳои онҳо 
ба дигарон кумак мекунад, ки тафак-
кури онҳо такмил ёбад. Дар ин вохурӣ 
ҳар як иштироккунанда лоиҳаи худро 
пешниҳод мекунад. Вай дар бораи 
мавзӯи лоиҳа, миқдори маводҳое, ки 
мехоҳад тавлид кунад, муддати лоиҳа, 
шакл ва жанри маводҳоро муфассал 
нақл мекунад. Омӯзишдиҳандагон ва 
дигар ширкаткунандагон ин презен-
татсияро мешунаванд ва аз фурсат 
истифода бурда, саволҳои муҳимеро 
медиҳанд, ки дар муайян кардани кам-
будиҳои лоиҳа ва ҳалли онҳо кумак 
мекунанд. Ин раванд ширкаткунанда-
гонро ба марҳилаи навбатӣ - банақша-
гирӣ омода мекунад.
Ҳамин, ки ширкаткунандагон тасмим 
гирифтанд дар бораи чӣ кор кардан 
мехоҳанд, вазифаи мо ин аст, ки ба 
онҳо дар таҳияи нақшаи муфассал 
ёрӣ расонем, ки ҳикояи онҳоро ҳадди 
аксар муассир ва эҷодкорона равшан 
месозад. Дар рафти банақшагирӣ мо 
мехоҳем аз ширкаткунандагон ба са-
волҳои зерин ҷавобҳои муфассал ги-
рем:
• Бо як-ду ҷумла моҳияти лоиҳаи ху-

дро баён кунед;
• Ҳадафи шумо дар татбиқи лоиҳа 

чист? Чаро ин лоиҳа муҳим аст? 
Шумо интизоред кадом натиҷаҳоро 
ба даст оваред?

• Барои амалӣ намудани лоиҳаи 
худ шумо бояд чӣ кор кунед? Пай-
дарҳамии амалҳо бояд чӣ гуна бо-
шад?

• Кадом сарчашмаҳо ба шумо лози-
манд?

• Ҳангоми татбиқи лоиҳа шумо бо 
кадом мушкилот дучор шуда мета-
вонед? Шумо онҳоро чӣ гуна ҳал 
мекунед?

§ 4.4.4. РАВАНДИ МЕНТОРИНГ
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• Барои амалӣ намудани лоиҳаи худ 
шумо киро метавонед ҷалб кунед?

• Шумо чӣ тавр мефаҳмед, ки ба ҳа-
дафи худ расидаед?

Ин як марҳилаи муҳими ин раванд 
аст. Агар мо ба ширкаткунандагон дар 
таҳияи нақшаи хуб андешидашуда ку-
мак карда тавонем, мо ба онҳо барои 
муваффақияти лоиҳа ёрдам хоҳем 
кард. Вазифаи мо ҳамчун омӯзиш-
диҳанда аз он иборат аст, ки ба шир-
каткунандагон саволҳое диҳем, ки дар 
ин роҳ ба онҳо ёрӣ расонад, на ин ки 
барои онҳо нақша тартиб диҳем.
Пас аз таҳияи нақшаи муфассал, мо 
ба марҳилаи татбиқи лоиҳа мегуза-
рем. Дар ин муддат ширкаткунандагон 
ба ҷамъоварии иттилоот, гузаронида-
ни мусоҳибаҳо ва эҷоди ҳикояҳои худ 
шуруъ мекунанд. Аксари вақтҳо онҳо 
мустақилона кор мекунанд, вале агар 
лозим шавад, мо ба онҳо ин ё он мас-
лиҳатро дода метавонем. Ин мумкин 
аст як машқ барои тартиб додани ҳи-
собот бошад, аммо ҳамроҳ бо он мо 
мехоҳем ба ширкаткунандагон кумак 
кунем, ки то ҳадди имкон аз хатоҳои 
ҷиддӣ эмин бошанд.
Дараҷаи дастгирӣ аз як шахс то шахси 
дигар фарқ мекунад. Баъзеҳо метаво-
нанд ба кумаки камтар ниёз дошта бо-
шанд, дар ҳоле ки барои дигарон, ки 
малака ё эътимод надоранд, тамоси 
доимӣ бо омӯзишдиҳандагонашон ме-
тавонад муфид бошад. Дар ҳар сурат, 
муҳим аст, ки мо дар бораи вақте, ки 
ширкаткунандагон бо омӯзишдиҳан-
дагон мулоқот мекунанд, мувофиқат 
кунем, то ки дар бораи пешрафти худ 
хабар диҳанд ва дар ҳолати зарурӣ 
дар ҳамаи бахшҳое, ки онҳо дар он кор 
мекунанд, кумак бихоҳанд.
Ҳатмӣ нест, ки ин вохуриҳо расмӣ бо-
шанд, онҳоро бояд ҳамчун фурсат ба-
рои ошноии бештари омӯзишдиҳан-
дагону ширкаткунандагон бо якдигар, 
мустаҳкам кардани боварии дутарафа 
ва инчунин, гуфтугӯҳои содиқона ва 

ошкоро истифода кард. Дар ҳолати 
зарурӣ вохӯриҳо метавонанд онлайн 
баргузор карда шаванд, аммо ба тав-
ри идеал бояд берун аз ҷойи кории 
ширкаткунанда гузаронида шавад. Ин 
кумак мекунад, ки муҳокимаҳо ошкоро 
ва озод бошанд. Ширкаткунандагон 
метавонанд аз сухан гуфтан худдорӣ 
кунанд, агар нигарон бошанд, ки ҳам-
солон ё корфармоён метавонанд суҳ-
бати онҳоро бо омӯзишдиҳанда биш-
наванд.
Марҳилаи ниҳоии менторинг вақте рух 
медиҳад, ки ширкаткунанда раванди 
эҷоди ҳикояро ба итмом мерасонад ва 
омода аст, ки дар бораи он, ки ӯ кори 
худро чӣ гуна иҷро кардааст, андеша 
кунад. Ин як қисми муҳими раванд аст, 
зеро дар ин муддат ширкаткунандагон 
бояд дар бораи он чизе, ки омӯхта-
анд, андеша кунанд ва қарор қабул ку-
нанд, ки онҳо дар оянда аз ин дарсҳо 
чӣ гуна истифода хоҳанд кард. Мисли 
ҳама чизҳои дигар дар раванди мен-
торинг вазифаи мо ин аст, ки ба шир-
каткунандагон нагӯем, ки онҳо чиро 
бояд омӯзанд. Ба ҷойи ин, мо бояд ба 
онҳо кумак кунем, ки ин дарсҳоро ху-
дашон муайян кунанд. Аммо, мо бояд 
эътироф кунем, ки ширкаткунандагон 
мехоҳанд бишнаванд, ки мо дар бораи 
маҳсулоти онҳо чӣ мегӯем ва мо бояд 
бардошти ҷавобии созандаро пеш-
ниҳод кунем, ки онҳо метавонанд ко-
рашонро давом диҳанд. Мо дар боби 
оянда ин мавзӯъро муфассалтар бар-
расӣ хоҳем кард.
Дар раванди менторинг мо ду ҳадафи 
асосӣ хоҳем дошт: якум, кумак ба шир-
каткунандагон дар эҷоди як ҳикояи олӣ 
ё блоги олӣ ва дуюм, кумак ба ширкат-
кунандагон дар дидани потенсиали 
худ ва васеъ кардани ҷаҳонбиниашон. 
Ҳадафи мо ин аст, ки ба ширкаткунан-
дагон дар фаҳмидани он кумак кунем, 
ки онҳо қобилияти эҷод кардани ҳико-
яҳои аҷиберо доранд, ки ҷаҳони онҳо-
ро тағйир медиҳад.
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§ 4.4.5. БАРДОШТИ ҶАВОБИИ МУАССИР БА ШИРКАТКУНАНДАГОН

Дар ҳоле ки ҳадафи мо ҳамчун омӯ-
зишдиҳанда ҳавасманд кардани шир-
каткунандагон барои ёфтани роҳи ҳал-
ли мушкилотест, ки онҳо дар кори худ 
дучор меоянд ва кумак кардан ба онҳо, 
ки гоҳе пеш меояд, ки барои хулосаба-
рорӣ дар бораи он чизе, ки онҳо ма-
води босифат меҳисобанд, ба ҳарфи 
дигарон ҳам гӯш кунанд. Баъзан, шир-
каткунандагон таҷрибаи зарурӣ надо-
ранд, то муайян кунанд, ки оё блогҳо 
ё гузоришҳои онҳо маводи босифат ба 
шумор меравад. Дар ҳолатҳои дигар, 
мо мебинем, ки ба такмил ниёз доранд 
ва бидуни тавзеҳи омӯзишдиҳандаи 
ботаҷриба ширкаткунандагон хатоҳои 
худро такрор мекунанд ё наметаво-
нанд потенсиали худро дуруст исти-
фода намоянд. Маҳз дар ин давра 
бардошти ҷавобӣ лозим аст.
Ҳарчанд ҳадафи ҳама гуна бардошти 
ҷавобӣ кумак расонидан ба ширкатку-
нандагон дар беҳтар кардани фаъоли-
яти онҳо ва ҳавасманд кардани онҳо 
барои иҷрои боз ҳам беҳтар аст, ин ҳеҷ 
гоҳ раванди душвор нест.  Шунидани 
танқиди кори худ душвор аст, хусусан 
агар шумо барои он кор вақт ва қувваи 
зиёд сарф карда бошед, аммо агар 
шумо имкони дидани чизи беҳтареро 
надошта бошед, ҳеҷ чиз ба сӯи беҳтар 
тағйир намеёбад. Чанд принсипе, ки 
самарабахшии бардошти ҷавобиро 
метавонанд таъмин намоянд, инҳояд:
• Бардошти ҷавобӣ бояд ба шир-

каткунандагон имконият диҳад, ки 
дар бораи асбоб ва абзорҳои пӯ-
шишдиҳанда, тасаввурот дошта 
бошанд, то сатҳи кори худ ва чӣ 
гуна ба стандартҳо мувофиқ буда-
ни онро беҳтар дарк кунанд;

• Бардошти ҷавобӣ бояд саривақт 
бошад ва ба зудӣ пас аз рӯйдод 
ба амал ояд, то суханони омӯзиш-
диҳандагон бо он чизе, ки ширкат-
кунандагон гирифтаанд, робита до-
шта бошад;

• Он бояд дақиқ ва муфассал бошад. 
Агар мо сабабро номбар карда на-
тавонем, гап задан дар бораи он, 
ки чизе бояд беҳтар карда шавад, 
кори беҳуда аст;

• Он бояд эътимодбахш бошад. Мо 
мехоҳем ширкаткунандагонро рӯҳ-
баланд кунем, аммо чизи нодуру-
стро қаноатбахш номидан, ба онҳо 
имкон намедиҳад, ки иштибоҳҳо-
яшонро ислоҳ кунанд ва пеш ра-
ванд;

• Он бояд созанда бошад. Ширкат-
кунандагон бояд ба фикру мулоҳи-
заҳо пайравӣ кунанд ва бинанду 
фаҳманд, ки он чизе ки мо ба онҳо 
мегӯем, то чӣ андоза ба рушди онҳо 
мусоидат менамояд;

• Он бояд одилона бошад. Мо бояд 
душвориҳоеро, ки ширкаткунанда-
гон дар кори худ дучор меоянд, эъ-
тироф кунем ва ба онҳо дар барта-
раф кардани он кумак кунем; 

• Он бояд ҳамеша ба ғамхорӣ асос 
ёфта бошад. Агар ҳадафи мо дар 
ин нест, ки ба дигарон дар рушду 
муваффақияташон  ёрӣ расонем, 
набояд ба раҳнамоӣ ва омӯзиш 
машғул бошем;

• Он бояд равшану фаҳмо бошад. 
Истифодаи жаргоне, ки ширкат-
кунандагон намефаҳманд, мета-
вонад барои онҳо мушкилот эҷод 
кунад ва дар натиҷа онҳо ба ягон 
чизе, ки мо мегӯем, посух дода на-
метавонанд.

Қайд кардан лозим аст, ки раванди 
бардошти ҷавобӣ бояд дар шакли 
суҳбат сурат гирад. Мо ба ширкатку-
нандагон фақат фикри худро баён на-
мекунем ва пешбинӣ намекунем, ки 
онҳо фикри моро қабул мекунанд. Ба 
ҷои ин, мо мехоҳем муошират кунем, 
бифаҳмем, ки онҳо ба чӣ ноил шудан 
мехоҳанд ва ба онҳо барои расидан ба 
ҳадафҳояшон кумак расонем. Мо низ 
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Дар боби сеюми роҳнамо мо ба шумо 
дар бораи чек-листҳо (рӯйхатҳои 
санҷишӣ) маълумот дода,  муҳокима 
кардем, ки чаро он муҳим аст. Дар ин 
боб мо баррасӣ хоҳем кард, ки чӣ тавр 
омӯзишдиҳандагон метавонанд аз 
чек-листҳо (рӯйхатҳои санҷишӣ) исти-
фода баранд, то боварӣ ҳосил кунанд, 
ки ширкаткунандагон мефаҳманд, 
ки чӣ чизе то қабули супориши воқеӣ 
муҳим аст.
Дар ин дастур мо ба ширкаткунанда-
гон тавсия додем, ки ду чек-листро 
истифода баранд. Чек-листи якум дар 
бахши сеюм баррасӣ шуда, саволҳое-
ро дар бар мегирифт, ки рӯзноманигор 
ҳангоми инъикоси мавзӯи озодии эъ-
тиқодот, таҳаммулпазирии динӣ ва би-
сёрнавъии  динҳо дар ҳолатҳои низоъ 
бояд ба онҳо посух диҳад. Чек-листи 
дуюм рӯйхати оддии санҷишиест, ки 
ширкаткунандагон метавонанд ҳанго-
ми банақшагирии ҳикояҳо истифода 
баранд (ба поён нигаред). Ин абзор 
метавонад барои омӯзишдиҳанда-
гон муфид бошад, зеро он ширкатку-
нандагонро ташвиқ мекунад, ки пеш 
аз пешниҳод намудани  ҳикояҳои худ 
ба мо дар бораи такмили минбаъдаи  
онҳо амиқ андеша кунанд. Он, инчу-
нин василаест, ки рӯзноманигорон ва 
блогерҳо метавонанд ҳар рӯз ҳангоми 
оғози як рӯйдоди нав истифода ба-
ранд.
Ҳамчун ментор (мураббӣ) мо метаво-
нем бо ошно кардани ширкаткунанда-
гони худ бо як қатор саволҳои муҳиме, 

ки ҳангоми кор дар бораи ҳикояҳои худ 
бояд пурсанд, ба инкишоф ва пешраф-
ти онҳо кумак карда метавонем. Бо 
шинос кардани ширкаткунандагон бо 
чек-листҳо (рӯйхатҳои санҷишӣ) ва 
меъёрҳои арзёбӣ, мо метавонем онҳо-
ро барои кори мустақил бидуни  роҳна-
моии ментор омода созем. 
Ин абзорҳо, ҳамчунин метавонанд 
манбаи иттилооти муфидро дар ҷара-
ёни менторинг дар ихтиёри мо қарор 
диҳанд.  Пеш аз он ки ширкаткунанда 
кори худро пешниҳод кунад, мо мета-
вонем аз ӯ хоҳиш кунем, ки то кадом 
сатҳ ба саволҳои дар чек-листҳо  овар-
дашуда ҷавоб додааст. Ҳамин тавр, мо 
онҳоро даъват мекунем, ки мустақил 
бошанд ва ба онҳо имконият фароҳам 
меорем, ки тавоноии (потенсиали) ху-
дро дарк кунанд.
Албатта, мо бояд боварӣ ҳосил кунем, 
ки онҳо тамоюлҳои дар чек-листҳо  зи-
кршударо дарк мекунанд, зеро одамон 
аксаран чек-листҳоро нодуруст шарҳ 
медиҳанд ва муаллимон идеяҳоро ба 
таври гуногун мефаҳманд. Фаҳмидани 
ин мафҳумҳо метавонад ба мо имкони-
ятҳои хуб фароҳам оварад, то ба шир-
каткунандагон дар ислоҳ ва амиқтар 
дарк кардани масъалаҳое ёрӣ расо-
над, ки мо баррасӣ мекунем. Муҳим 
аст, ки дастуруламалҳо равшан бо-
шанд, зеро чек-лист ё қолаб (шаблон) 
бояд харитаи роҳеро нишон диҳанд, 
ки ширкаткунандагон барои расидан 
ба ҳадафҳои худ бояд  аз он пайравӣ 
кунанд.

§ 4.4.6. КОР БО ЧЕК-ЛИСТҲО (РӮЙХАТҲОИ САНҶИШӢ)

бояд ба ҳадди кофӣ хоксор бошем, 
то хатои худро эътироф кунем. Баъ-
зан, ҳатто агар ширкаткунандагон он 
чизеро, ки кардан мехоҳанд, нодуруст 
шарҳ диҳанд, мо метавонем ба онҳо 
баъд аз дарк кардани манзури онҳо, 
кумак кунем.

Дар бахши навбатӣ мо меомӯзем, ки чӣ 
тавр бо истифода бурдани чек-листҳо 
(рӯйхатҳои санҷишӣ) ба ширкаткунан-
дагон  ёрӣ расонем, ки мутахассиси 
мустақил гарданд ва тавоноии баёни 
андешаҳои худро дошта бошанд.ҚИ
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Саволҳои санҷишӣ барои рӯзноманигорон ва блогерҳо

Саволҳо Рӯзноманигорон ва бло-
герҳо пур мекунанд

Бо як-ду ҷумла лоиҳаеро баён кунед, ки ба мавзуъ-
ҳои низоъҳо ва таҳаммулпазирии динӣ алоқаманд 
аст.

Аҳамияти ин мавод дар чист?
Дар бораи таъсир, муҳим будани он ва мухотабон 
(аудитория) маълумоти муфассал диҳед.

Чаро ин метавонад барои мухотабони шумо ҷолиб 
бошад?

Шумо тавассути лоиҳаи худ ба кадом саволҳо ҷавоб 
медиҳед?

Сарчашмаи маводҳои шумо кист?
Чаро маҳз ин сарчашмаҳо?
Бо кӣ бояд суҳбат ташкил кард?
Оё баробарии гендерӣ ҳифз мешавад?

Кадом эҳсосотро шумо паҳн кардан мехоҳед?
Аз овози кӣ истифода хоҳед бурд?
Барои расидан ба натиҷа шумо кадом истилоҳот ва 
калимаҳоро истифода хоҳед бурд?

Адабиёти истифодашуда
1. Peter Du Toit – Coaching and mentoring 

Саволҳо
1. Зери мафҳуми менторинг (мураббигарӣ) шумо маҳз чиро мефаҳмед? Фикр 

мекунед шумо метавонед як ментори хуб шавед?
2. Дар раванди менторинг кадом мушкилот метавонанд ба миён оянд?
3. Кадом принсипҳои бардошти ҷавобии муассирро метавонед номбар кунед?
4. Оё чек-листҳо (рӯйхатҳои санҷишӣ) метавонанд барои шунаванда раванди 

кори мустақилонаро аз болои худ эҷод кунад?

Дар ниҳоят, бо ёрии меъёрҳо ва чек-ли-
стҳо, ширкаткунандагон метавонанд 
ба додани саволҳо дар бораи кори худ 
шуруъ кунанд, ки ба онҳо ҳамчун мен-

тори худашон кумак мекунад. Барои 
ментор ин ҳамеша нишонаи муваф-
фақияти ӯ хоҳад буд.

ҚИ
С

М
И

 4.
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Замимаи 1. МАШҚИ X/Y

Маводҳои зарурӣ: флипчарт, ду маҷ-
мӯи маркерҳои 4-рангӣ - барои гурӯҳҳо 
ва омӯзишдиҳанда, варақаҳо барои 
дастаҳо ҷиҳати навиштани натиҷаҳо.
Омӯзишдиҳанда ширкаткунандагонро 
даъват мекунад, ки ба 4 гурӯҳ тақсим 
шаванд.
Дастаҳо дар 4 гӯшаи хона нишаста-
анд, то аз ҳамдигар ба қадри кофӣ дур 
бошанд.
Омӯзишдиҳанда ба ширкаткунандагон 
варақаи арзёбиро тақсим мекунад ва 
моҳияти машқро шарҳ медиҳад.

Дар ҳар давр, ҳар як гурӯҳ аз ду стра-
тегия якеро интихоб мекунад:
• Стратегияи X
• Стратегияи Y
Қарор тавассути муҳокимаи гурӯҳӣ қа-
бул карда мешавад. Натиҷа дар коғаз 
қайд карда мешавад, ки онро 4 маро-
тиба ҳарф ба дарун печонда, ба омӯ-
зишдиҳанда медиҳанд.
Ҳар як гурӯҳ маркери ранги худро ме-
гирад: сиёҳ, сурх, сабз, кабуд ва қарор-
ро танҳо бо маркери худ менависад.

Дар асоси қарорҳои қабулшуда, натиҷаҳои зерин имконпазиранд:

Ҳама овоз медиҳанд X - Ҳама бой медиҳанд 100

Се нафар овоз медиҳанд X–X баранда мешавад 100
Як нафар овоз медиҳад Y - Y бой медиҳад 300

Ду нафар овоз медиҳанд X–X баранда мешавад 200
Ду нафар овоз медиҳанд Y - Y бой медиҳад 200

Як нафар овоз медиҳад д X–X баранда мешавад 300
Се нафар овоз медиҳанд Y - Y бой медиҳад 100

Ҳама нафар овоз медиҳад  Y - Ҳама баранда мешавад 100

Дар маҷмуъ 10 даври 1 дақиқаӣ баргу-
зор мешаванд - дар ин муддат дастаҳо 
бояд қарор қабул кунанд.
Ҳамаи натиҷаҳо дар флипчарт сабт 
карда мешаванд (омӯзишдиҳанда на-
тиҷаи ҳар як дастаро бо ҳамон ранге, 
ки даста гирифтааст, менависад).
Сипас омӯзишдиҳанда мегӯяд, ки 3 қо-
идаи муҳим вуҷуд дорад:
• Ҳангоми иҷрои машқ дастаҳо на-

бояд бо ҳамдигар суҳбат кунанд 
(ва омӯзишдиҳанда ҳама вақт суҳ-
батҳои имконпазирро назорат ва 
қатъ мекунад);

• Ҳангоми интихоби роҳи ҳал дар 
даста овоз додан мумкин нест – 
қарор бояд фақат умумӣ бошад 
(яъне ҳамаи аъзои даста бояд розӣ 
бошанд –аксарияти овозҳо қабул 
нест);

• Қоидаҳои дигар вуҷуд надоранд 
(яъне, омӯзишдиҳанда ишора ме-
кунад, ки дар ҳама масъалаҳои ди-
гари бозӣ шумо метавонед ҳар чӣ 
хоҳед, анҷом диҳед).

Дар поёни тавзеҳот омӯзишдиҳанда 
мегӯяд: «Ман мехоҳам ҳамаи шумо 
баранда шавед!» (Мехоҳам, ки шумо 
холҳои бештареро ба даст оред! 



137

Мехоҳам шумо холи аз ҳама зиёдро 
бигиред! Аз ҳамаи шумо хоҳиш до-
рам, ки талош кунед ва то ҳадди 
имкон холҳои бештареро ба даст 
оред!)
Сипас омӯзишдиҳанда ба хотири он, 
ки ҳама чиз барои ҳама фаҳмо бошад, 
пешниҳод мекунад, ки як даври намо-
ишӣ (демо-раунд) бозӣ кунанд, (бино-
бар ин, ҳангоми омода кардани флип-
чарт омӯзишдиҳанда бояд ҳатман хати 
иловагиро дар назар бигирад).
Ширкаткунандагон бозӣ мекунанд: 
омӯзишдиҳанда дақиқаеро мушаххас 
мекунад, ки дар давоми он ширкат-
кунандагон бояд қарор қабул кунанд, 
ҳарф интихоб кунанд ва бо маркери 
худ дар варақча навишта, онро печон-
да  ба омӯзишдиҳанда диҳанд.
Омӯзишдиҳанда натиҷаи қарорҳои 
дастаҳоро дар флипчарт ворид меку-
над - ҳар як даста ранги худро дорад 
ва ба ҳар даста аз рӯйи ҷойгиршавии 
варақаи арзёбӣ хол дода мешавад.
Омӯзишдиҳанда аз ширкаткунандагон 
мепурсад - оё ҳама чиз равшан аст? 
Савол доред?
Сипас натиҷаҳои даври намоиш (де-
мо-раунд)-ро хат зада, даъват меку-
над, ки бозии асосиро оғоз кунанд.
Омӯзишдиҳанда вақти машваратро ба 
назар гирифта, дар лаҳзаи кушода-
ни кортҳо натиҷаҳоро дар флипчарт 
сабт мекунад ва холҳои дастаҳоро 
ҳисоб мекунад. Назорат мекунад, ки 
дастаҳо бо ҳамдигар муошират наку-
нанд. Агар ширкаткунандагон ҳадафи 
бозиро маълум кунанд, ибораи зерин-
ро такрор мекунанд:  «Ман мехоҳам, 
ки ҳамаи шумо ғолиб шавед!», аммо 
ба таври равшан намефаҳмонанд, би-
гузор дастаҳо онро  он гунае, ки худа-
шон дуруст медонанд, фаҳманд.
«Ман мехоҳам, ки ҳамаи шумо ғолиб 
шавед!»

Одатан, дар ин вақт, дар холҳои 
дастаҳо нобаробарӣ пайдо мешавад. 
Дар даври 5-ум омӯзишдиҳанда ме-
гӯяд: Диққат! Шароити мо дигар шуд! 
Пеш аз он ки шумо қарор кабул кунед, 
ман таклиф мекунам, ки мулоқоти му-
зокиракунандагон гузаронда шавад. 
Ҳар як даста як музокиракунандаро 
интихоб мекунад ва омӯзишдиҳанда 
онҳоро ба пушти дар мефиристад, 
барои он ки онҳо дар мавриди ин ки 
дастаҳо дар овоздиҳии навбатӣ бар 
асоси ҳадафи аслии бозӣ кадом стра-
тегияро интихоб мекунанд, ба тавофуқ 
бирасанд.
Вақте ки музокиракунандагон барме-
гарданд, омӯзишдиҳанда боз як эъло-
ни дигар мекунад: Диққат! Натиҷаҳои 
даври 5-уми ҳама ба 3 зарб карда ме-
шаванд!!!
МУҲИМ: пас аз баргаштан ба дастаҳо, 
музокиракунандагон бояд бо даста на-
тиҷаҳои гуфтушунидро муҳокима ку-
нанд ва фақат даста  бидуни овоздиҳӣ, 
бо қарори умумӣ, бо розигии ҳама , чӣ 
гуна овоз доданро ҳал мекунанд.
Гурӯҳҳо қарор қабул мекунанд, онро 
дар варақаҳо менависанд ва ба омӯ-
зишдиҳанда месупоранд. Омӯзиш-
диҳанда натиҷаҳоро дар флипчарт 
сабт мекунад.
Ҳанӯз ҳам риояи 3 қонуни асосии бозӣ 
муҳим аст!
Давраҳои 6 ва 7 дар реҷаи асосӣ (ба-
завӣ) баргузор мешаванд.
Даври 8: омӯзишдиҳанда боз музо-
киракунандагонро аз дастаҳо даъ-
ват мекунад (инҳо метавонанд ҳамон 
ширкаткунандагон бошанд ё дастаҳо 
метавонанд музокиракунандагони 
дигарро интихоб кунанд), онҳо ба бе-
рун баромада, дар бораи стратегияи 
баъдӣ мувофиқа мекунанд. Баъди бо-
згашти онҳо омӯзишдиҳанда мегӯяд, 
ки холҳо ба 5 зарб мешаванд.
Даври 9 асосӣ аст.
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Даври 10 финал аст. Музокиракунан-
дагон берун аз дар бо ҳам суҳбат ме-
кунанд. Холҳо ба 10 зарб карда меша-
ванд.
Ниҳоӣ: Омӯзишдиҳанда холҳои ҳар як 
дастаро ҳисоб мекунад.
Муҳокима:
• Ҳоло худро чӣ гуна ҳис мекунед? 

(хуб аст, ки ҳамаи ширкаткунанда-
гон суханронӣ кунанд);

• Эҳсосот/таассуроти шумо пас аз 
бозӣ чӣ гуна аст?

• Ба фикри шумо, ҳоло чӣ рӯй дода 
буд? (бигузор ширкаткунандагон 
бигӯянд, ки моҳиятро чӣ гуна дарк 
карданд, онро чӣ тавр баҳо ме-
диҳанд ва ғайра);

• Ба фикри шумо барои расидан ба 
ҳадафи асосии бозӣ чӣ халал ме-
расонд?

• Чӣ ба шумо кумак карда метаво-
нист?

• Барои чӣ он гуна нашуд? Аз кӣ во-
баста аст?

• Оё дар ҳаёти шумо чунин ҳолатҳое 
буданд - на дақиқан мисли ин, бал-
ки ба ин монанд? Нақл кунед;

• Ин бозӣ барои он аст, ки шумо чӣ 
будани низоъ ва чӣ гуна ташкил 
шудани онро бифаҳмед. Ба фикри 
шумо чаро ин низоъ рух дод?

• Чаро шумо хоин доштед? (агар дар 
вақти бозӣ хиёнаткорон буданд);

• Биёед кӯшиш кунем ва бубинем, ки 
шумо барои худ чӣ дарсҳое гириф-
та метавонистед?

• Ва дигар саволҳо — вобаста ба 
вазъият. Дар охири мубоҳиса зурур 
аст ширкаткунандагонро ба вазъи-
ятҳои ҳақиқии ҳаёт ва махсусан аз 
фаъолияти касбии онҳо биёрем, то 
маълум гардад, ки ин танҳо бозӣ 
нест.

Ҷадвале, ки омӯзишдиҳанда пур мекунад

Давр
Дастаҳо

Сурх Сабз Зард Кабуд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Замимаи 2. МАШҚИ «ҒАРҚ ШУДАНИ КИШТӢ»

Омӯзишдиҳанда ҳикояро нақл меку-
над ва дар баробари ин дар флипчарт 
расмҳоро мекашад:
Тӯфон. Киштӣ ғарқ шуд. Дар ду зав-
рақ танҳо панҷ нафар наҷот ёфтанд.
Дар яке — маллоҳ, пирамард ва дух-
тар. Дар заврақи дигар — номзади 
духтар ва дӯсташ. Заврақҳо ба ду ҷа-
зираи беодам расиданд, ки дар байни 
онҳо гулӯгоҳи пуртӯфоне воқеъ аст, 
ки дар он тӯфон қатъ намегардад, ин-
чунин, ин гулӯгоҳ пур аз кӯсамоҳиҳо 
(акулаҳо) мебошад.
Заврақ сахт хароб шудааст. Духтар 
бо номзадаш вохӯрдан мехоҳад ва 
аз маллоҳ хоҳиш мекунад, ки зав-
рақро зудтар таъмир кунад. Маллоҳ 
розӣ мешавад, вале агар духтар бо ӯ 
алоқаи ҷинсӣ кунад.
Вай бо хашм хоҳиши маллоҳро рад 
мекунад ва аз пирамард маслиҳат 
ва ёрӣ мепурсад, ки ӯ дахолат кунад, 
маллоҳро шарманда карда маҷбур 
созад то  духтарро ба ҷазираи дуюм 
ба назди номзадааш интиқол диҳад. 
Аммо муйсафед дахолат ва дуруст 
кардани вазъиятро қатъиян рад меку-
наду мегӯяд, ки пир аст, заиф аст ва 
дар ин кор ширкат кардан намехоҳад.
Духтар дар бораи он ки чӣ тавр ба 
назди номзадаш биравад, фикр ме-
кунад, зеро ӯро хеле дӯст медорад 
ва дар натиҷа ба пешниҳоди маллоҳ 
розӣ мешавад. Вай заврақро таъмир 
мекунад ва пас аз он ки шабро бо дух-
тар мегузаронад, субҳ ӯро ба ҷазираи 
дигар мебарад.
Ошиқон якдигарро ба оғӯш мекашанд. 
Духтар ба домод иқрор мешавад, ки 
барои ин мулоқот ӯ чӣ кореро таҳам-
мул кард. Мард  ӯро хашмгинона тела 
медиҳад. Духтар ба рӯйи рег меафтад 
ва ноумед мешавад. Аммо баъдан дӯ-
сти номзадаш ба назди ӯ меояд ва 
мегӯяд, ки ба ӯ ёрдам мекунад ва ӯро 

ба оғӯш мегирад. Аз рӯи рег бардошта 
мегӯяд, ки ҳамаашро ҳал мекунам. 
Духтар ва он дӯст ҳамроҳ мераванд.
*** Дар ибтидо, ширкаткунандагон 
бояд ба таври инфиродӣ кор кунанд: 
ҳар кас тибқи назари шахсии худ ба 
афзалиятбандӣ (приоритезация) 
фикр мекунад ва муайян мекунад, 
ки кадоме аз шахсони ҳикоя хеле ба-
дахлоқ аст ва кадомаш  камтар. Ҳар 
яке  аз ширкаткунандагон дар дафта-
ри худ ҷадвале аз 1 то 5-ро тартиб ме-
диҳад, ки дар он 1 хол ба персонаже 
дода мешавад, ки аз нигоҳи ахлоқӣ 
кирдори пасттаринро содир кардааст 
ва 5 хол насиби боахлоқтарин шахси 
ҳикоя мешавад.
Сипас омӯзишдиҳанда ширкаткунан-
дагонро ба дастаҳо тақсим карда, ба 
онҳо супориш медиҳад:
Шумо бояд аввал қарорҳои инфиро-
дии худро дар мавриди афзалиятбан-
дӣ пешниҳод кунед ва сипас ин ҳико-
яро дар даста муҳокима кунед ва ба 
як қарори ягона бирасед, то рафтори 
персонажҳоро аз нуқтаи назари ахлоқ 
ва аз нуқтаи назари рафтори онҳо 
баҳо диҳед. Ҷадвали панҷхолӣ, ки дар 
он 1 хол ба персонаже дода мешавад, 
ки аз нигоҳи ахлоқӣ кирдори пастта-
ринро содир кардааст ва 5 хол насиби 
боахлоқтарин шахси ҳикоя мешавад.
Қарорро бо роҳи овоздиҳӣ қабул кар-
дан мумкин нест. Дар даста муҳокима 
ва баҳс намуда, бо созиши умумӣ қа-
рор қабул кардан лозим аст.
Сипас дастаҳо презентатсия пеш-
ниҳод мекунанд ва шарҳ медиҳанд, 
ки чаро онҳо ин қарори мушаххасро 
қабул карданд.
Омӯзишдиҳанда қарорҳои онҳоро дар 
флипчарт менависад. Имкон дорад, 
ки ҷадвали аз 1 то 5-ро созед ва пер-
сонажҳоро бо расмҳо нишон диҳед.
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Муҳокима:
1. Пас аз ин машқ шумо чӣ эҳсос до-
ред?
2. Чаро шумо ин қарорро қабул кар-
дед?
3. Чаро одамон қарорҳои гуногун қа-
бул мекунанд? Онҳо ба чӣ такя меку-
нанд?
4. Дар низоъ арзишҳои гуногуни та-
рафҳои низоъ чӣ гуна зоҳир меша-
ванд?

5. Чӣ гуна метавонад арзишҳои та-
рафҳои низоъ поймол карда шаванд 
ва чӣ гуна, баръакс, бо эҳтиром ва 
нигоҳ доштани арзишҳо ҳал кардани 
низоъ мумкин аст? Мисолҳо биёред.
6. Чӣ гуна кор бо арзишҳоро хадамоти 
матбуотӣ ҳангоми инъикоси мавзуъҳо 
ҳассос ба низоъ метавонанд истифо-
да баранд?
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Замимаи 3. ВАЗИФАИ ТЕХНИКИИ

Коршинос дар мавзӯи: «Қонунҳои тан-
зими бахши дин ва инъикоси дин дар 
ВАО» омӯзиши онлайн мегузаронад. 
(120 дақиқа)
Дар рафти тренинг коршинос масъа-
лаҳои зеринро боз мекунад:
1. Маълумоти мухтасар дар бораи 

қонунҳо ва санадҳои меъёрию 
ҳуқуқие, ки соҳаи динро дар кишвар 
танзим мекунанд;

2. Муқоисаи заминаҳои ҳуқуқӣ дар 
соҳаи дин байни кишварҳои Осиёи 
Марказӣ;

3. Чӣ гуна метавон дар ВАО биду-
ни нақзи қонунҳо ва масъалаҳои 
ахлоқӣ мавзуъҳои ҳассос ба низоъ-
ро инъикос кард;

4. Омода кардани маводи тақсимотӣ 
барои ширкаткунандагон.

Коршиноси расона оид ба масъалаҳои қонунгузорӣ дар соҳаи озодии эъ-
тиқодот ва муносибатҳои байнимазҳабӣ

Коршинос барои ширкаткунандагони 
кишвараш як ҷаласаи онлайн мегуза-
ронад.
Дар рафти омӯзиш дар мавзӯи: «Муо-
мила ва ҳамкорӣ дар байни динҳо ва 
мазҳабҳо» коршинос  масъалаҳои зе-
ринро боз мекунад:
1. Маълумоти мухтасар дар бораи 

озодии динӣ, таҳаммулпазирӣ ва 
бисёрнавъии динҳо дар кишвари 
шумо (дар контексти таърихӣ ва 
имрӯз);

2. Омода кардани таҳлили мафҳумҳои 
сабр ва таҳаммулпазирии динӣ дар 
таҷрибаи ҷаҳонӣ ва кишвар;

Вазифаҳои техникӣ барои коршиноси 
муносибатҳои байнимазҳабӣ

3. Нишон додани намунаҳои ҳамкорӣ 
ва мушорикати байни динҳо;

4. Муайян ва ишора кардани омилҳое, 
ки дар баъзе кишварҳо боиси та-
шаннуҷи миёни динҳо мешаванд 
ва дар баъзе кишварҳои дигар на;

5. Муайян кардани омилҳое, ки таҳам-
мулпазирии диниро дар кишварҳои 
гуногун ташаккул медиҳанд, дар 
мисоли таҷрибаи амалии ҷаҳонӣ; 

6. Муайян кардани роҳҳои беҳтар 
намудани ҷараёни инъикоси  ма-
съалаҳои байнимазҳабӣ ва озодии 
динӣ дар кишвари шумо.
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Замимаи 4. ВАРАҚАИ САНҶИШӢ

«Таърихи муноқиша ва сабабҳои он дар маводи журналистӣ»

Вазифа: Як нашрияи журналистиро хонед. Пас аз хондан, варақаи санҷишро бо 
ҷавоб додан ба ҳар як критерия пур кунед: ҲА, НЕ, ё НА БА ДАРАҶАИ КОФӢ
Истинод: https://uznews.uz/ru/article/31560/

КРИТЕРИЯҲО ҲА
На ба 

дараҷаи 
кофӣ

НА

Мавод мазмун дорад: таърихи низоъ муфассал 
тасвир карда мешавад.
Аз мавод алоқаи байни воқеаҳои гузашта ва ни-
зои ҳозира фаҳмида мешавад.
Ҳодисаҳои сиёсӣ/иҷтимоӣ/маишии ба низоъ му-
соидаткунанда муайян ва ба таври возеҳ ном-
бар шудаанд.
Дар мавод манфиатҳои ҳамаи тарафҳои низоъ 
ба назар гирифта шуда, инъикос гардидаанд.
Аз мавод мавқеъи тарафҳои муноқишаро 
нисбат ба ҳамдигар ва таҷрибаи муштараки 
эҳтимолиашонро, ки муносибатҳои онҳоро бо 
ҳамдигар ташаккул дода метавонад, омӯхта ва 
фаҳмидан мумкин аст
Дар мавод тарафҳо роҷеъ ба амалҳои худ дар 
низоъ ва сабабҳои он – он тавре, ки онҳо ме-
фаҳманд, нақл мекунанд.
Дар мавод як ё чанд сабабҳои муноқиша тавсиф 
шудааст: (ин бахшро пас аз баррасии маводи 
рӯзи 1 - Қисмате аз дастур «инъикоси мавзуъ-
ҳои ҳассос ба низоъ: воситаҳо барои рӯзнома-
нигорон пур кунед)
Захираҳои маҳдуд

Талаботи инсон

Нобаробарии сохторӣ

Иттилоот ва коммуникатсия 

Муносибатҳои байнишахсӣ

Ҳадафҳои номувофиқ
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Замимаи 5. ВАРАҚАИ САНҶИШИ ПАЁМИ КАЛИДИИ 
НАШРИЯ

Дунявӣ / ғайридунявӣ
Табиати дунявии паёми калидии 
муҳтаво 
- Паёми калидии (паёми асосии) ма-
вод динӣ, рӯҳонӣ ва ё муқаддас на-
мебошад. Мавод фаъолияти дунявӣ 
(касбӣ, рӯзмарра, фарҳангӣ ва ғ.)-и 
қаҳрамононро тавсиф мекунад ва ме-
тавонад паёмҳои дунявиро таблиғ ку-
над, ба монанди:

• Дасткашӣ аз зуроварӣ;
• Таҳаммулпазирӣ нисбати дину ақи-

даҳои мухталиф;
• Фаҳмишӣ бисёрфаҳангӣ;
• Пешбурди волоияти қонун; 
• Арзишҳои умумибашарӣ (оила, 

муҳаббат, худшиносӣ) ва ғ.

Интишорот (линк)

Нуктаи асосии мавод дар 
чист?

Мухотаб чиро дар хотираш 
ҳифз мекунад?

Лутфан онро бо суханони худ 
дар як ҷумла баён кунед.

Дунявӣ Ғайридунявӣ
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Замимаи 6. МАН МЕХОҲАМ, КИ АУДИТОРИЯИ МАН

фаҳмад:

дар хотир дорад:

бикунад:

Ман мехоҳам, ки аудиторияи ман




