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Дастури мазкур бо дастгирии Дафтари Швейтсария оид ба 
ҳамкорӣ (Бюро дар Ҷумҳури Тоҷикистон) дар чаҳорчӯбаи Лоиҳаи 
“Пешгирии зӯроварӣ дар оила” (PDV), ки аз ҷониби филиали 
ширкати консалтингии GOPA дар Ҷумҳури Тоҷикистон татбиқ 
мешавад, тайёр ва чоп карда шудааст. Таҳияи дастур ҳадафҳои 
башардӯстона дошта, ройгон дастрас карда мешавад. Маълумоте, 
ки дар ин дастур оварда шудааст, натиҷаи кори гурӯҳи муаллифон 
мебошад ва он набояд ҳамчун ақидаи расмӣ ё нуқтаи назари 
Дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ қабул карда шавад.  

Дастур аз тарафи Шӯрои миллии таҳсилоти Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 21.12.2017 (қарори №11) тасдиқ шуда, 
барои омӯзиши мавзӯъҳои баробарии гендерӣ ва пешгирии 
зӯроварӣ дар оила дар чаҳорчӯбаи фанҳои таълими “Одоби 
муошират ва рӯзгордорӣ” (синфи 9), “Маърифат оиладорӣ” (синфи 
10) ва “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ” (синфҳои 8-9), “Ҳуқуқи инсон
(синфҳои 10-11) ва ҳамчун манбаи иттилоотӣ ҳангоми ташкили 
маҷлисҳои падару модарон дар мактаб дар мавзӯи “Пешгирии 
зӯроварӣ дар оила нисбати кӯдакон” тавсия дода мешавад.  

Муаллифон:  
Латофат Назирӣ, муовини вазири ВМваИ ҶТ;  
Фируза Ғаниева, ҳамоҳангсози гурӯҳи корӣ дар назди ВМваИ ҶТ 

доир ба ҷанбаҳои пурзӯр намудани нақши муассисаҳои 
таълимӣ/тарбиявӣ дар ҷорӣ кардани моделҳои рафтори бидуни 
зӯроварӣ  

Фаррух Хайруллоев, коршиноси миллӣ оид ба коркарди модулҳои 
таълимӣ дар соҳаи пешгирии зӯроварӣ дар оила  

Виорелия Русу, коршинос оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, 
GOPA/ PDV дар Тоҷикистон 

© Вазорати маориф ва илми Ҷумҳури Тоҷикистон  
© GOPA/ PDV дар Тоҷикистон 

Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд. Мундариҷаи ин нашрро барои 
таълим ва дигар мақсадҳои ғайритиҷоратӣ озодона нусхабардорӣ 
ва истифода бурдан мумкин аст, ба шарте, ки ҳангоми ҳар як 
чунин истифода манбааш ишора карда шавад. 
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Пешгуфтор 

Бо мақсади таъмин намудани баробарии гендерї дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, аз он ҷумла, 
Қонунҳои Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии 
баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари 
амалигардонии онҳо", «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» 
ва Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баланд 
бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» қабул гардидааст. Дар 
Ҷумҳури Тоҷикистон ҷиҳати бартараф намудани ҳамаи намуди 
табъиз нисбати занон, барои пешгирӣ ва мубориза бо зӯроварӣ дар 
оила ва ҳифзи ҷабрдидагон пайваста чораҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва 
маъмурӣ андешида мешавад. 

Дар ҷаҳони муосир иқдомҳои нав ба нав ҷиҳати ҳимоя 
намудани инсон аз ҳама гуна шакли зӯроварӣ, аз он ҷумла 
зӯроварӣ дар оила корҳои зиёде амалӣ карда мешавад.  

Муайян ва бартараф кардани монеаҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, 
фарҳангӣ, таълимӣ ва дигар омилҳое, ки садди роҳи таъмини 
баробарҳуқуқии воқеӣ мегарданд, яке аз вазифаҳои муҳими давлат 
ба ҳисоб мераванд. 

Принципҳои зерин омили асосӣ ва муҳими таъмини баробарии 
гендерӣ дар ҷомеа мебошад: 
- бањисобгирии баробарии гендерї њангоми љобаљогузории кадрҳои 

роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ ;  
-  аз байн бурдани асосҳои ҳуқуқии маҳдудкунии гендерӣ; 
- ташаккул додани фарҳанги сиёсӣ; 
- баланд бардоштани сатҳ ва сифати дониш дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ва олӣ, љустуљу кардани роҳи таъмини ҳуқуқҳо ва 
имкониятҳои тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои 
роҳбарикунанда аз ҳисоби занон ва духтарони лаёқатманд; 

- гузаронидани ташхиси гендерӣ оид ба сиёсати кадрии давлат 
дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ; 

- интихоб намудани занону духтарони лаёқатманд барои 
таълими минбаъда дар маркази таълимии «Сарвар». 
Ҳамин тавр, таъмини ҳуқуқҳои гендерӣ танњо вазифаи танҳо 

давлат набуда, иҷрои он ба ҳамаи аъзои ҷомеа вобастагӣ дорад.  
Дастури методии мазкур барои омӯзгорони фанҳои таълимии 

таҳсилоти умумӣ – “Маърифати оиладорӣ” (синфи 10), “Одоби 
муошират ва рӯзгордорӣ” (синфи 9), “Асосҳои давлат ва ҳуқуқ” 
(синфҳои 8-9) ва “Ҳуқуқи инсон (синфҳои 10-11) ҳамчун манбаъи 
ахборотӣ иловагї ва ёрирасон хизмат мекунад. 
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ҚИСМИ I: Мавзӯҳои намунавї оид ба баробарии 
гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила 

1. Мафњумњои асосї
Ахлоќ (аз лотини moraIitas- moraIis- mores-анъана, оини халќї, 

дертар њуќуќ, характер) - мафњуме, ки дар он дар заминаи таљрибаи 
афкорию амалии одамон расму оинњо, ќонунњо, рафторњо, 
характерњо бунёд мегарданд. Вай арзишњо, маќсадњо ва ниятњои 
олии рафтор ва муносибатњоеро, ки тавассути онњо одам худро чун 
офаридаи оќилу бошуур ва озод зоњир менамояд, ифода мекунад. 

Одоб - низоми меъёрњо ва арзишњои љомеа, ки рафтор ва 
муносибатњои одамонро нисбат ба якдигар ва умуман љомеа 
муайян менамояд. 

Арзишњои умумибашарї - ќоидањои ањамияти умумидошта ва 
мусалламе, ки аз љониби њамаи одамон эътироф шудаанд. 

Адолат – принсипи њуќуќие, ки хосияти дохилї ва сифати 
њуќуќро тавсиф мебахшад ва моњияти иљтимоии онро ифода 
менамояд. 

Озодї - њолати табиии халќ ва одами алоњида, ки бо имконияти 
аз рўи салоњдиди худ амал кардан тавсиф бахшида мешавад. 

Гуманизм - инсондўстї (аз лотинӣ humanus-одамият) - низоми 
љањонбиние, ки асоси онро њифзи шаъну эътибор ва худќадркунии 
шахсият, њуќуќ ва озодињои ў ба саодатмандї ташкил медињанд. 

Баробарї - вазъияти якхелаи юридикии инсон ва шањрванд дар 
назди ќонун, яъне мувофиќати маљмўи томи њуќуќ ва вазифањо дар 
њамаи одамон. 

Баробарњуќуќї – мувофиќати њаљми танњо њуќуќ. Масалан, 
баробарии њуќуќ ва озодињо. 

Якдилї - љараёни ѓоявии иљтимої - сиёсї ва иќтисодие, ки 
робитаи воќеї ва вобастагии байнињамдигарии одамонро дар 
њаёти љамъиятї омили ифодакунанда мењисобад.  

Кӯдак/кӯдакон – шахсони синнашон то 18 сола. 
Олитарин манфиати кӯдак – таъмини татбиқи ҳуқуқҳои кӯдак, ки 

ба рушд ва инкишофи мутаносиби (ҳаматарафаи) кӯдак мусоидат 
мекунанд, бо назардошти хусусиятҳои инфиродии шахсияти ӯ ва 
вазъияти аниқе, ки кӯдак дар он мебошад.  
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Таълим — амали якҷояи падару модар, омӯзгорон ва муассисаи 
таълимӣ барои рушди шахсият, истеъдод, маҳорат, қобилиятҳои 
зеҳнӣ ва ҷисмонии кӯдак; 

Тарбия – раванди мақсадноки ташкили рушди камолоти кӯдак аз 
тарафи волидайн, муассисаи таълимӣ, ҷамъият ва тайёр кардани ӯ ба 
ҳаёти мустақилона. Таълим ва тарбияи кӯдакон вазифаи волидайн, 
омӯзгорон, давлат ва ҷамъият мебошад. Вазифаи волидайн ташкил 
намудани шароитҳои моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва психологии 
(равонии) дуруст барои таълим ва тарбияи кӯдакон мебошад.  

Зӯроварӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи дорои 
хусусияти ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ё иқтисодӣ, ки дар доираи 
муносибатҳои оилавӣ аз ҷониби як узви оила нисбат ба дигар узви 
оила содир шуда, боиси поймол шудани ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ, 
расонидани дарди ҷисмонӣ ё зарар ба саломатии ӯ мегардад ё 
таҳдиди расонидани чунин зарарро ба вуҷуд меорад; (Моддаи 1 
Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, ки аз ҷониби 
Президенти ҶТ 19.03.2013 таҳти №954 ба имзо расидааст). 

Зӯроварӣ нисбати кӯдак – шаклҳои муомилаи дағалона нисбати 
кӯдак аз тарафи волидайн/намояндагони қонунӣ/шахсе, ки кӯдакро 
нигоҳубин мекунад ё каси дигар, ки ба зарари воқеӣ ё имконпазир 
ба саломатии кӯдак оварда мерасонанд ё ба ҳаёт, инкишоф, шаън ё 
маънавиёти ӯ таҳдид мекунанд.  

Кӯдак-ҷабрдида – кӯдаке, ки ба ӯ ба воситаи амал ё беамалӣ 
зарари маънавӣ, ҷисмонӣ ё моддӣ дар натиҷаи зӯроварӣ, 
беэътиноӣ, истисмор, аз ҷумла ба воситаи технологияҳои 
иттилоотӣ, хариду фурӯши одамон, расонида мешавад.  

Пешгирии зӯроварӣ дар оила – (Моддаи 1 Қонун дар бораи 
пешгирии зӯроварӣ дар оила) маҷмӯи чораҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва ташкилии аз ҷониби субъектҳои пешгирикунандаи 
зӯроварӣ дар оила амалишаванда, ки ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва 
манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд дар доираи муносибатҳои 
оилавӣ, ба пешгирии зӯроварӣ дар оила, муайян ва бартарафсозии 
сабаб ва шароитҳои ба он мусоидаткунанда равона карда шудаанд. 
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2. Тақсимоти тавсияшудаи мавзӯҳо оид ба баробарҳуқуқии 
гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила дар чорчӯбаи фанҳои 
ҳатмии мактабӣ  

Ба омӯзгорон тақсимоти мавзӯҳо аз рӯи синфҳо ва соатҳо дар 
дохили се фанни ҳатмии мактабӣ - «Маърифати оиладорӣ », 
«Одоби муошират ва рўзгордорї» «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» - 
тавсия мешавад.  

 

№ Номгўи мавзуњо Синф 
Фанни 
таълимї 

Миќдори 
соат 

Назари-
явї 

Амалї

1. Баробарҳуқуқии 
гендерӣ ва 
пешгирии он 

8 «Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

2. Оила ва наќши 
он дар њаёти 

инсон 

8 «Маърифати 
оиладорӣ» 

1 1 -

3. Таърихи 
пайдоиш ва 
моњияти 

омўзиши њуќуќи 
оилавї 

9 «Маърифати 
оиладорӣ» 

1 1 -

4. Мавќеи оила дар 
низоми  

ќонунгузории 
Љумњурии 
Тољикистон 

10 «Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

5. Ташкили оила 

ва моњияти 

бастани аќди 

никоњ дар 

зиндагии 

њамсарон 

8
 

«Маърифати 

оиладорӣ» 

2 1 1

9 2 1 1

6. Муњаббати 
тарафайн шарти 
асосии  оилаи 

солим 

9 «Одоби 
муошират ва 
рӯзгордорӣ» 

2 1 1

7. Њуќуќ ва 
уњдадорињои 
њамсарон дар 
оила. Таъмини 
баробарии 
хуќуќњои 

аъзоёни оила 

8
 

«Асосҳои 
давлатдорӣ 
ва ҳуқуқ» 

2 1
 

1
 

11 «Маърифати 
оиладорӣ» 2 1 

 
1 
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8. Беэътибории 
никоњ ва 
оќибатњои 
њуќуќии он 

10 «Маърифати 
оиладорӣ» 2 1 1 

9. Одоби 
муносибат ва 
муошират  дар 
оила Омили 
пешгирии 
хушунат дар 

оила 

8 «Одоби 

муошират ва 

рӯзгордорӣ» 3 

1 1

- 1

10. Наќши маориф 

дар таъмини 

баробарњуќуќии 

гендерї  дар 

гирифтани 

маълумот 

8 «Одоби 

муошират ва 

рӯзгордорӣ» 

2 1 1 

«Маърифати 
оиладорӣ» 

1 - 1

11. Кори амалї: 
мунозира, 

бањсњои оилавї 
ва оќибатњои он. 

Мунозира, 
бањсњои оилавї 
ва оќибатњои он. 

 

8 «Одоби 

муошират ва 

рӯзгордорӣ» 

2 1 1

0 
«Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

1 
2 1 1

12. Зуровари дар 
оила: мафхум, 
намудхо, шаклхо 
ва сабабхои он 

10 «Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

13. Пешгирии 
зуровари дар 
оила: ахамияти 
омузиш ва 

танзими хукукии 
он 

11 «Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

14. Оқибатхои 
зуровари дар 
оила ва 

чавобгари барои 
он 

11 «Маърифати 
оиладорӣ» 

2 1 1

 Њамагї: 8-11 3 фани дарсӣ 36 18 18
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ҚИСМИ II: Методологияи таълими мавзӯъҳои 
баробарии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила 

 
Мавзўи 1. Баробарии гендерӣ ва стереотипҳои гендерӣ 

 
Маводҳо вобаста ба мавзӯъ барои таълим (назария) 

 
Корманди Донишгоҳи Калифорнияи Лос-Анжелес (ШМА), 

психоаналитик Роберт Столлер дар соли 1963 ба илм мафҳуми 
“мансубияти (айнияти) гендерӣ”-ро дохил кард. Дар он лаҳза ғояи 
айнияти гендерӣ дар асоси ҷанбаҳои биологӣ ва генетикӣ – ҷинс ва 
биология (генҳо, ҳормонҳо, системаи асаб, морфология) баҳо дода 
мешуд. Хеле зуд дар корҳои илмӣ оид ба “гендер” дар соњањои 
фарҳанг, психология (равоншиносӣ) ва ҷамъиятшиносӣ 
(сотсиология) мавриди тањќиќ ќарор дода шуд. Қобили қайд аст, 
ки аз соли 1972 мафҳуми “гендер” дар забони англисӣ аллакай на 
ба маънои биологӣ, балки ба маънои иҷтимоияш истифода бурда 
мешуд. Дертар, ҷамъиятшиноси рус Зверева И.Д., қайд кард, ки 
“гендер маҳз он чизеро, ки ба фарҳанг, таҷрибаи иҷтимоӣ вобастагӣ 
дорад, инъикос мекунад, яъне мақоми иҷтимоӣ-нақшавие зоҳир 
мешавад, ки имкониятҳои инсон – мард ё занро дар соҳаҳои гуногуни 
фаъолияти ҳаётӣ муайян мекунад”.  

 
Ҳамин тариқ, дар ҳар як фарде, ки дар ин ё он ҷамъият зиндагӣ 

мекунад, тасаввуроти чӣ тавр бояд рафтор кард шакл мегирад 
(мансубияти гендерӣ). Гендер ба рафтор ва муносибатҳои 
иҷтимоии ҳар як шахс таалуқдошта, марбут аст. Гендер категорияи 
иҷтимоӣ мебошад ва дар натиҷаи бисёрпаҳлугии ҳаёт пайдо шуда, 
муносибатҳои ҷамъиятиро бо одамони гирду атроф муайян 
менамояд. Нақшҳои гендерӣ аз фарқияти нақшҳое, ки зан ва мард 
дар ҷамъият доранд, пайдо мешаванд. Фарқиятҳои гендерӣ дар 
асоси бисёрҷанбагии ҳаёт ба вуҷуд омада аз вақт, сатҳи фарҳанг ва 
сатҳи инкишофи ҷамъият вобастагӣ доранд. Дар ҳақиқат, нақшҳои 
гендерӣ ба тақсимоти меҳнат, дастрасӣ ба иттилоот, ҳар гуна 
имтиёзҳо, роҳҳо ва методҳои қабули қарорҳо таъсир мерасонанд. 
Бо назардошти ин, сиёсати гендерӣ ба баробарҳуқуқии гендерӣ 
барои ба даст овардани баробарии гендерӣ нигаронида шудааст. 
Ин сиёсат муносибати давлат ва ҷамъиятро нисбати ба ҳар ду ҷинс 
(занона ва мардона) ифода менамояд.  
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Таърих исбот мекунад, ки муносибат ба одам, аниқтар, ба 
ҷинсҳои инсони, дар давоми таърихи вуҷуд доштанаш гуногун буд. 
Дар бораи ин давраҳои падаршоҳӣ ва модаршоҳӣ, ки беадолатӣ ва 
нобаробарии гендериро ба вуҷуд оварданд, гувоҳӣ медиҳанд. 
Вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва равонии (психологии) занҳо доимо 
паст буд; занҳо ташаббусро ба дасти худ мегирифтанд ва барои 
ҳуқуқу озодии худ мубориза мебурданд. Ин муносибат сабаби ба 
вуҷуд омадани ҳаракатҳои феминистӣ (масалан, муборизаи занҳо 
барои озодӣ) мусоидат намуд. Ҳаракати феминистӣ дар асри ХХ 
мавқеи байналхалқӣ пайдо кард. Дар солҳои 1975-1995 чор 
конфронси муҳими байналхалқии СММ доир ба вазъияти занҳо ба 
вуқӯъ омад. Ин ба он мусоидат намуд, ки дар муносибатњои 
иҷтимоӣ баробарҳуқуқии занон таъмин карда шавад ва зану 
мардро муқобили якдигар равона накарда, балки ҳар ду ҷинсро ба 
ҳаёти мураттаб ва бамувозинат даъват мекарданд. Ин ҳаракатҳо 
талаб мекарданд, ки ҳам манфиатҳои марду зан баробар риоя ва 
ҳимоя карда шаванд.  

 
Аз лаҳзаи аввали истиқлолияти давлатї Ҷумҳури Тоҷикистон 

сиёсати пешрафти ҷаҳониро оид ба пешбарии баробарҳуқуқии 
гендерӣ дастгирї намуд. Натиља он шуд, ки дар соли 1993 
Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон Конвенсияи оид ба барҳамдиҳии 
ҳамагуна шакли табъиз нисбати занонро эътироф кард, дар соли 
2000 Протоколи факултативии ин конвенсия ба имзо расид. Бо 
мақсади иҷрои ин санадҳо, ҳуҷҷатҳои мушаххаси муҳим қабул 
шуданд: Фармони Президент «Дар бораи тадбирҳои баланд 
бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» (1999); «Нақшаи миллии амал 
оиди баланд бардоштани мақом ва нақши зан дар солҳои 1998-2000»; 
Барномаи давлатӣ «Самтхои асосии сиёсати давлатӣ оид ба 
таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробари мардон ва занон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010»; Қонуни ҶТ «Дар 
бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила”(2013), Барномаи давлатӣ оиди 
пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҶТ барои солҳои 2014-2023 ва илова 
бар ин бо Фармони Президенти ҶТ соли 2015 Соли оила эълон 
шуда буд. Ҳукумат ҳамчунин Нақши миллии тадбирҳоро (2014-
2017) оид ба иҷрои тавсияҳои Кумитаи СММ дар бораи барҳам 
додани табъиз нисбати занон дар робита бо маърузаи даврии 
муттаҳидшудаи чорум ва панҷуми Тоҷикистон қабул кард 
(23.07.2014). Ҳукумати Ҷумҳури Тоҷикистон бо кулли тавсияҳои 
Шӯрои СММ оиди ҳуқуқҳои инсон дар ҷавоб ба ҳисоботи аз 
тарафи ҷумҳур аз рӯи расмиёти Шарҳи универсалии даврӣ 
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пешниҳодшуда розӣ шуда, бо фармони Президенти ҶТ таҳти №901 
аз 07.06.2017 Нақшаи миллии амалиётро оид ба иҷрои тавсияҳои 
давлатҳо-аъзоёни Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон мувофиқи 
расмиёти Шарҳи универсалии даврӣ (давраи дуюм) барои солҳои 
2017-2020 тасдиқ кард. 

 
Масъалаи дигаре, ки мавриди тањлил ќарор мегирад табъизи 

гендерӣ мебошад. Чуноне, ки дар адабиёти мавриди тањлил ќарор 
мегирад “табъиз – ин маҳдудкунӣ ё поймолкунии ҳуқуқҳо ва 
озодиҳо ва паст задани шаъну шарафи инсон аз рӯи аломатҳои 
ҷинсӣ, мебошад.» 1  Одам имконият надорад, ки ҷинси худро 
интихоб намояд, вале дар бисёр ҳолатҳо маҳз ҷинс тарзи ояндаи 
ҳаётро муайян менамояд. Аз овони хурдӣ кӯдаконро вобаста аз 
писар ё духтар буданашон на танҳо либоси ҳархела мепӯшонанд, 
балки ба онҳо ба таври гуногун муносибат мекунанд ва ҳамчунин 
қоидаҳои ҳархелаи рафторро муқаррар мекунанд. Фарқиятҳо дар 
муомила низ нисбати писарон ва духтарон дида мешаванд: “Гиря 
накун, ту духтар нести-ку!”, “Эҳтиёт бош, либосатро ифлос накун, 
ту духтари-ку!”; «Эҳтиёт кун, хоксор бош, ту духтари-ку!, бисёр 
аз ин гуфтаҳоро стереотипҳои гендерии дар ҷомеа мавҷудбуда дар 
алоқа бо нақшҳои мард ва зан дар ҷомеа муқаррар менамоянд. 
Ҳамин тариқ, оила ва атрофиён ба кӯдакон меъёрҳои гуногуни 
рафторро ёд медиҳанд. Ва ин қоидаҳоро, ки дар робита ба 
мансубияти ҷинсӣ фарқ мекунанд, баъдан, аз боғчаи бачагон, 
мактаб ва хизмати ҳарбӣ шурӯъ карда тамоми муассисаҳои 
иҷтимоӣ дастгирӣ мекунанд. Ба гайр аз ин, дар ин раванд, нақши 
хеле бузургро соҳаҳои фарҳангӣ мебозанд: китобҳо, синамо, 
нашриёт, телевизион ва ғайра. Оҳиста-оҳиста нақшҳои 
стереотипии мард ва зан шакл мегиранд ва онҳоро ҳам ҷомеа ва 
ҳам одамон аз аввал, аз рӯзи таваллуд шурӯъ карда, ба мард ё зан 
мансуб медонанд. Дар асл бошад, ҳангоми таваллуд мо танҳо ҷинс 
ва фарқияти ҷинсиро мерос мегирем. Таҳти ҷинси биологӣ мо 
хусусиятҳои анатомӣ ва физиологии одамро ба мисли аломатҳои 
зоҳирии ҷинсӣ, функсияи репродуктивӣ – қобилияти бордор шудан 
ва таваллуд кардани кӯдакро мефаҳмем. Албатта, дар ин ҷо, 
бешак, фарқият байни мард ва зан ҷой дорад, яъне фарқияти ҷинсӣ 
байни одамон дар муқоиса бо тасаввурот дар бораи нақши ҷинсҳо, 
ки бо мурури замон ва мавқеи ҷуғрофӣ дигар мешаванд, бо 
гузашти замон тағйир намеёбад. Илова бар ин, ақидае вуҷуд дошт, 

                                                            
1 Луғати тафсирии истилоҳоти гендерӣ. Тартибдиҳанда: М.Давлатова. – Душанбе; «Адиб», - 
2005. – С.40 
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ки ба занҳо бисёр маҳоратҳо дастрас нестанд ва онҳо қудрат 
надоранд, ки ба сатҳи мардон расанд. Ҳоло мо мебинем, ки ин ба 
ҳақиқат наздик нест. Имрӯз занҳо маълумоти олӣ мегиранд, ба 
сиёсат, савдо, тарбияи насли оянда бомуваффақият машғуланд. 
Стереотипҳои гендерии мисли занҳо набояд маълумоти олӣ 
гиранд/ онҳо бояд дар хона нишинанд ва бо кори хона машғул 
шаванд, ба занҳо халал мерасонанд, ки аз ҳуқуқҳои худ истифода 
баранд ва ба ҷомеа фоида оранд. 

 
Худи мафҳуми “стереотип” аз ду калимаи юнонӣ ба вуҷуд 

омадааст: стерео – устувор ва типос – инъикос. Ба ибораи дигар, 
стереотип ин натиҷаи тасаввуроти нодурусти касе дар бораи 
чизе/касе мебошад, ки зери таъсири сабабҳои гуногун пайдо 
шудааст. Стереотипҳои гендерӣ ин “тасаввурот, ё маҷмӯи 
тасаввуроти дар ҷомеаи муайян дар шакли схема ҳамчун стандарти 
устувор қабулшуда мебошад, ки чӣ тавр рафтор кардани мард ва 
занҳоро, вазифаҳои онҳо, нақшҳои иҷтимоӣ ва фаъолияти онҳоро 
муқаррар менамояд». 2  Мисоли чунин тасаввуротро меорем, ки 
одатан маъмул ва мақбули ҳамаанд: “ҳамаи занҳо эҳсосотианд”, 
“ҳамаи мардони ҳақиқӣ бояд аз зоҳир кардани эҳсосоти худ худдорӣ 
намоянд”, “ҳамаи духтарон нозуканд, бачаҳо бошанд дағаланд” ва 
ғайра. Ҳамин тариқ, стереотипҳои гендерӣ ин фаҳмиши аъзоёни 
ҷомеа дар бораи нақшҳои мард ва зан мебошад. Оё чунин 
стереотипҳо зарар доранд? Бешак! Вақте, ки мо ба мардҳо ва занон 
сифатҳои умумиро мансуб медиҳем, дар ин ҳолат чунин 
стереотипҳо фаҳмиши дуруст ва эътирофи фарди алоҳидаро 
маҳдуд мекунанд. Ин ба хулосабарории нодуруст оварда расонида 
метавонад, чунки фаҳмиш дар бораи фарқиятҳои ҷинсӣ метавонад 
аз фаҳмиши фарқиятҳои фардӣ ва шахсӣ бартарӣ дошта бошад. 
Чунин ақидаҳои иҷтимоӣ ба тафаккури инсон зарари ҳақиқӣ 
мерасонанд ва ба одамон имконият намедиҳанд, ки иқтидори бои 
худро кашф кунанд, ки ба табъизи гендерӣ – поймол шудани 
ҳуқуқҳои инсон аз рӯи аломатҳои ҷинсӣ оварда мерасонанд. 
Қобили қайд аст, ки хусусан ҳуқуқҳои занон поймол карда 
мешаванд, чунки ҳуқуқҳои онҳо ба интихоби озод (чӣ тавр 
ҳаёташонро созанд ва чиро дар он асосӣ шуморанд), дастрасӣ ба 
захираҳо ва имкониятҳои мавҷудбуда маҳдуд мегарданд.  

 

                                                            
2 Луғати тафсирии истилоҳоти гендерӣ. Тартибдиҳанда: М.Давлатова. – Душанбе; «Адиб», - 
2005. – С.24 
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Стереотипи гендерӣ нуқтаи назари паҳнгардидаи ҷомеаро дар 
бораи он, ки вазифаи асосии зан маъқул будан ба мардҳо, модар 
будан ва тарбияи кӯдакон мебошад, дастгирӣ мекунад. Заноне низ 
ҳастанд, ки барои онҳо (бар хилофи ақидаи атрофиён), монанди 
мардҳо, кор ва инкишофи касбӣ арзиши калон дорад. 
Мутаасифона дар баъзе њолатњо ҳодисаҳои маҷбур кардани занҳо 
дучор шудан мумкин аст, ки дар натиҷа онҳо қобилият, зеҳн, ақл 
ва қувваашонро танҳо баҳри ҳаёти оилавӣ қурбон мекунанд. Ҷомеа 
ақидае дар бораи симои идеалии зан дар оила ва рафтори ӯ 
парвариш мекунад, ки он занҳоро маҷбур мекунад то ҳаёташонро 
танҳо дар чаҳорчӯбаи ҳаёти оилавӣ ба воситаи маҳв кардани 
шахсият/ татбиқ накардани қобилияти худ, маҳдуд кунанд ва ин 
маънои онро надорад, ки зан бояд аз хона ва кӯдакон баҳри кор ва 
мансаб қатъиян даст кашад. Сухан дар бораи он меравад, ки зан аз 
интихоби озоди худ маҳрум нагардад, чунки ӯ ҳамчун шахси озод 
дар давлати соҳибихтиёр ва ҳуқуқбунёд ҳуқуқи худро ифода 
карданро дорад. Дар кор муваффақ будан, дар идораи ҷомеа 
иштирок кардан дар рушди иқтисодиёт саҳм гузоштан ё вақти 
худро танҳо барои оила сарф кардан - ин бояд интихоби шахс аст. 
Ҳар як давлате, ки сиёсати баробарҳуқуқии гендериро пешбарӣ 
мекунад, манфиатдор аст, ки занҳо дар баробари мардон дар ҳаёти 
иқтисодии он шомил бошанд, дар рушди соҳаҳои гуногуни 
фаъолияти давлат саҳм гузоранд ва бо ин роҳ ба инкишофи он 
мусоидат кунанд.  

Аз суханҳои дар боло зикршуда хулоса баровардан мумкин аст, 
ки мардҳо ва занон бояд имкониятҳои баробар ва дастрасӣ ба 
захираҳо дошта бошанд ва баробар масъули оила, тарбияи 
кӯдакон ва ҷомеа бошанд.  

 
Ҳамзамон, консепсияи баробарии гендерӣ пешбарии 

муносибатҳои ҳамоҳангро (мутаносибро) дар оила, яъне 
муносибатҳоеро, ки тамоми шаклҳои зӯровариро ихтисор 
мекунанд, дар бар мегирад. (ниг. Ҷадвали 1). 
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Ҷадвали 1. Фаҳмиши ҷанбаҳои баробарӣ/ муносибатҳои 
бидуни зӯроварӣ дар оила 

 
МУҲОКИМА ВА АДОЛАТ 

Ҷустуҷӯ кардани роҳҳои 
ҳалли низое, ки барои ҳар ду 
тараф муфид бошанд – 
тағйиротро оромона қабул 
намудан; барои созиш хоҳиш 
доштан  

 
 
 
 
 
 
 

 
БАРОБАРӢ  

РАФТОРИ БИДУНИ 
ТАҲДИД 

Чунон ҳарф задан ва амал 
кардан, ки ӯ (зан) худро дар 
бехатарӣ ҳис кунаду эҳсосоти 
худро изҳор намояд ва амал 
кунад.  

ШАРИКИИ ИҚТИСОДӢ 
Якҷоя ҷиҳати буҷет қарор 
қабул кардан– боварӣ ҳосил 
кардан, ки ҳар ду шарик дар 
соҳаи молиявӣ фоидаи 
дутарафа дошта бошанд.  

ҲУРМАТ 
Ба ҳарфҳои ӯ бидуни маҳкум 
кардан гӯш додан, аз ҷиҳати 
эҳсосот устувор будану ӯро 
фаҳмидан ва интихобашро 
қадр кардан  

МАЪСУЛИЯТИ 
ТАҚСИМШУДА 

Розигии якҷоя доир ба 
тақсимоти боадолатонаи кор, 
қабули якҷояи қарорҳои 
оилавӣ  

БОВАРӢ ВА ДАСТГИРӢ 
Дастгирии ҳадафҳояш дар 
зиндагӣ, ҳуқуқи ӯро ба 
доштани эҳсосот, ҳиссиёт, 
дӯст/дугонаҳо, амалиёт ва 
интихоби худ ҳурмат кардан.  

МАЪСУЛИЯТ ҲАМЧУН 
ВОЛИДАЙН 

Тақсимоти вазифаҳои 
волидайн; модел ва мисоли 
мусбии бидуни зӯроварӣ 
барои фарзандон будан.  

БОВИҶДОНӢ ВА 
МАЪСУЛИЯТ 

Маъсулиятро ба гардани худ 
гирифтан, истифодаи 
зӯровариро дар гузашта 
эътироф кардан, ноҳақии 
худро эътироф кардан, 
кушоду равшан ва содиқона 
муошират кардан  

 
Дар кишварҳои зиёд, ақидаҳои устувор дар бораи нақши зан 

дар ҷомеа паҳн мебошанд ва ақидаҳои мушаххас дар бораи 
муносибатҳои оилавӣ дар ҷомеа вуљуд дорад - бо ном стереотипҳо 
шакл гирифтаанд, Мутаасифона, баъзе аз ақидаҳое низ њастанд, ки 
қатъӣ ба решадавонии нобаробарии гендерӣ мусоидат мекунанд ва 
аксаран ба сабабҳои паҳншавии зӯроварӣ дар оила алоқаманданд. 
Маводи зерин дар Ҷадвали 2 баъзе аз ақидаҳои дар баъзе ҷомеаҳо 
васеъ паҳншударо бо шарҳи дурусти вазъият дида мебарояд.  
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Ҷадвали 2. Ақидаҳои васеъ паҳншуда ва шарҳи вазъиятҳо бо 
зӯроварӣ дар оила 

 
Ақида: 
 
 
Шарҳ: 
 

Зӯроварӣ дар оила ин масъалаи шахсӣ мебошад, он ба ҳамаи ҷомеа дахл 
надорад. 
 

Нодуруст. Зӯроварӣ дар оила ба ҳамаи аъзоёни ҷомеа дахл дорад, 
чунки он натиҷаи табъизи гендерӣ дар ҷомеа мебошад. Шахсе, ки аз 
зӯроварӣ азоб мекашад, наметавонад, ки ҳуқуқҳо ва вазифаҳои 
худро ҳам дар оила ва ҳам берун аз он ба таври пурра иҷро намояд. 
Ҷабрдидагони зӯроварии калонсол, ки ба онҳо системаи атрофӣ 
наметавонад аз зӯроварӣ кӯмак расонад, майл ба худкушӣ, ба 
ғазаби худро ба кӯдакон равона кардан ва ҳатто ба куштани 
ҷабрдиҳандагони худ доранд. Кӯдакон-ҷабрдидагони ЗО руҳан азоб 
мекашанд, (дар навбати худ дар оянда) ҷабрдиҳанда ё 
вайронкунандаи ҳуқуқ мегарданд. ЗО оқибатҳои дарозмуддат ва 
манфӣ барои тамоми ҷомеа дорад, чунки оила ин пайванди 
хурдтарин созмони ҷомеа мебошад. 

Ақида: 
 
 
Шарҳ: 

Агар дар оила зӯроварӣ рӯй дода бошад, гунаҳкор зан аст, зан мардро 
ангехтааст ё рафтори ӯро таҳаммул накардааст.  
 

Нодуруст. Ҷавобгарӣ барои содир шудани зӯроварӣ дар дӯши он 
ҳамсар аст, ки онро содир мекунад (новобаста аз он, ки зан аст ё 
мард) ва қонун ин ҷавобгариро муайян мекунад. Дар робита бо 
падидаи «зӯровраӣ дар оила» ва ҳамчунин дар дигар вазъиятҳои 
содир кардани зӯроварӣ берун аз чаҳорчӯбаи оила, ангезиш 
(провокатсия) аз тарафи ҳамсари ҷабрдида ба назар гирифта 
намешавад, азбаски шарик (ба воситаи ба вуҷуд овардани вазъияти 
низоъ бошад ҳам) кӯшиш мекунад, ки ҳалли масъалаи оилавиро 
ёбад, дар ҷавобаш бошад ҳамсари дуввум методи деструктивиро 
барои ҳалли он истифода мебарад –зӯроварӣ содир мекунад. Ягон 
инсон набояд паст задани ҳуқуқҳо ва имкониятҳояшро таҳаммул 
кунад. Бинобар ин муҳим аст, ки ҳамсарон аз лаҳзаи издивоҷ кардан 
ҳуқуқҳои худро дарк кунанд, якдигарро ҳурмат кунанд ва роҳҳои 
ҳалли моҷароҳои оилавиро бидуни зӯроварӣ ҷустуҷӯ намоянд.  

Ақида: 
 
 
Шарҳ: 

 

Мардҳо низ мисли занон аксари вақт ҷабрдидаи зӯроварии хонаводагӣ 
мебошанд. 
 

Нодуруст. Таҳқиқоти тиббӣ-демографие, ки соли 2012-и аз тарафи 
Агентии омори назди Президенти ҶТ3 гузаронида шуда буд, нишон 
медиҳад, ки қариб ҳар як панҷумин зани синни 15-49 сола, ки боре 
издивоҷ карда бошад, аз тарафи ҳамсараш ба зӯроварии равонӣ, 
ҷисмонӣ ё шаҳвонӣ дучор гардидааст. Таҳқиқоте, ки дар аввали 
соли 2017 аз тарафи GOPA/PDV дар шаҳри.Душанбе ва Вилояти 
Хатлон4 амалӣ шуда буд, нишон дод, ки 37% занони синну солашон 

                                                            
3 Маҷмӯаи «Занҳо ва мардҳои Ҷумҳури Тоҷикистон».Агентии омори назди Президенти ҶТ, 2014. Ҳисоботи 
мазкур ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дар истиноди зерин дастрас аст: 
http://stat.tj/ru/img/d976061967cd7672af7e083fead26bdaи _1420539196.pdf 
4Таҳқиқоти заминавӣ оид ба пешгирии зӯроварии хонаводагӣ (Base line survey on prevention of domestic violence 
(PDV Project in Tajikistan/GOPA). April 2017. Ҳисобот ба забони англисӣ дар истиноди зерин дастрас аст: 
http://pdv.tj/ru/spravochnaya%20informaciya/legal%20framework/information/r-
PDV%20BS%202017%20Final%20Summary%20report-170412.pdf 
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18-49 сола (ки бо шарикашон ҳадди ақал соли охир муносибати 
доимӣ доштанд) ба зӯроварии ҷисмонӣ дучор гардидаанд, дар 
муқоиса бо 3,6% мардони гурӯҳи шабеҳ. Гарчанде, ки баъзе 
мутахассисон зиёд шудани шумораи мардон-ҷабрдидагони ЗО-ро 
қайд мекунанд, вале аксарияти ҷабрдидагони ЗО, ки барои кӯмак 
муроҷиат кардаанд ин занҳоянд. ЗО нисбати зан ин мисоли хоси 
натиҷаи нобаробарии гендерӣ дар ҷомеа мебошад, ки барои 
пешгирии он дар давлатҳои демократӣ чораҳои махсус дида 
мешаванд.  

Ақида: 
 
 
Шарҳ: 

 

Агар зан ҳамсари зӯроварашро тарк накунад, пас ба ӯ ин тавр зиндагӣ 
кардан маъқул аст.  
 
Нодуруст. Агар зани латукӯбхурда аз шавҳар наравад, ин маънои 
онро дорад, ки сабабҳое, ҳастанд, ки ӯро водор месозанд, ки дар 
чунин муносибати зӯроварона монад. Омилҳои зиёди иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангӣ вуҷуд доранд, ки ба интихоби зан/ҷабрдида, 
ки оё дар муносибати зӯроварона монад ё зӯроварро тарк кунад, 
таъсир мерасонанд. Аксар вақт зани латхӯрда дар чунин муносибати 
зӯроварона аз ноилоҷӣ мемонад, азбаски барои зиндагӣ ӯ ҷои 
дигаре надорад, бекор аст/маълумот надорад, захираҳои молиявӣ 
барои нигоҳубини фарзандонаш надорад, аз ҷомеа шарм медорад, 
аз сабабе, ки солҳои дароз таҳти зӯроварӣ қарор дорад худро 
нотавон ва хорӣ ҳис мекунад, аз фикри хешовандон ва ҷомеа, ки 
майл доранд барои ҳамаи рӯйдодҳо занро гунаҳгор ҳисобанд, 
метарсад. Ҷабрдидаи ЗО дар чунин муносибатҳо ҳамроҳи 
таҷовузкораш аз сабаби дилбастагии равонӣ метавонад монад, 
ҳамчунин аз сабаби бовариаш, ки фарзандон бояд ҳамроҳи 
падарашон (чӣ хеле, ки набошад) калон шаванд ва аз ҷумла аз 
сабабҳои диннӣ. Зиёда аз он, тарки хона метавонад зӯровариро 
тақвият бахшад, аз сабаби он, ки таҷовузкор аксар саҳвона 
қурбонии худро ҳамчун моликияташ, ки ҳақ надорад эътироз кунад, 
дарк мекунад. Ҷабрдида метавонад аз таҳдиди зарар расонидани 
ҷабрдиҳанда ба ӯ, фарзандон ва хешовандонаш тарсад. Стратегияи 
ёрӣ ба чунин ҷабрдидагон бояд аз он барояд, ки набояд ҷабрдидаро 
дар ҳолати ноилоҷӣ монд, ба ӯ бояд имконияти интихоб дода шавад, 
ки ба ӯ имкон диҳад, ки аз зӯроварӣ халос шавад. Ҳамзамон, ба 
ҷабрдиҳандагон низ имконияти интихоб дода мешавад – аз 
истифодаи зӯроварӣ даст кашидан ё истифодаи онро давом додан ва 
мувофиқи он ҷазо гирифтан.  

 
Ақида: 

 
 
 

Шарҳ: 
 

Мардҳое, ки зӯроварӣ дар оила содир мекунанд, ғазаб ва дилхунукии 
худро идора кардан наметавонанд, онҳо инро “дар сари қаҳрашон”, 
“нохост”содир мекунанд. 
Нодуруст. Зӯроварӣ дар оила – ин амали барқасдона мебошад ва 
ҷабрдиҳанда онро дарк карда содир мекунаду ҳангоми содир 
кардан ҷилави идораро аз болои рафтори худ гум намекунанд, чӣ 
тавре, ки дар аввал ба назар мерасад. Зӯроварии онҳо аниқ ба 
одамони мушаххас (ки ба зӯроварӣ тоқат мекунанд, яъне ба 
ҷабрдида), дар вақти муайян ва ҷои муайян, нигаронида шудааст. 
Масалан, онҳо, ба ғазаби худ нигоҳ накарда, ба сардорони худ ё 
одамон дар кӯча ҳуҷум намекунанд, балки зӯровариро ҳангоми ба 
хона даромадан содир мекунанд ва ғазаби худро дар сари ҷабрдида 
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“холӣ” мекунанд. Ҷабрдиҳанда ҳамеша имконияти интихоб 
карданро дорад, яъне, метавонад интихоб кунад, ки амали 
зӯроварии худро давом диҳад ё аз содир кардани он даст кашад 
(дар вақти лозимӣ барои аз рафтори зӯроварона (ғазаб) озод шудан 
ва ислоҳ кардани рафтораш аз мутахассисон кӯмак гирад). Аз 
сабаби он, ки ҷабрдидагони зӯроварӣ ба зӯроварӣ тоқат мекунанд 
ва азбаски ба ҷабрдида зӯроварӣ содир кардан аз тағйир додани 
рафтори худ осонтар аст, зӯроварӣ аз сари нав (боз ва боз) содир 
мешавад. Ҷабрдиҳандагон аксари вақт кӯшиш мекунанд, ки 
рафтори худро ҳамчун рафтори “идоранашаванда” шарҳ диҳанд. Ба 
ин роҳ дар назди ҷабрдидаи зӯроварӣ кӯшиш мекунанд, ки худро 
сафед кунанд ва ё ҳатто, кӯшиш мекунад, ки аксари вақт ӯро 
гунаҳкори “ангезиши” низоъ карда гуноҳи худро ба дӯши 
ҷабрдидаи зӯроварӣ партоянд. Барои ЗО содир кардани таҷовузкор 
ба ҳеҷ вачҳ ҳеҷ узр вуҷуд надорад, ва ҳамин тавр барои дигар 
ҳуқувайронкунон, ки берун аз оила зӯроварӣ содир мекунанд 
(мисол, латукӯб задани раҳгузар) ҳеҷ узре нест. Ҷабрдиҳанда (на 
қурбонии зӯроварӣ) барои амалиёти содир кардааш, мувофиқи 
қонунгузории пешбинишуда, ба ҷавобгарии пурра кашида мешавад 
(ҷазо).

 
Азбаски стереотипҳо, ки ба паҳн гардидани ЗО ва дарки он 

ҳамчун меъёри иҷтимоӣ мусоидат мекунанд, ба ҷомеа таъсири 
манфӣ мерасонанд, эзоҳ додани онҳо барои пешгирии ЗО муҳим 
мебошад. Танҳо баъд аз раҳо ёфтан аз стереотипҳо, мутахассисон 
ба ҷабрдидагони зӯроварӣ ёрии саривақтӣ ва сифатиро бо 
назардошти санадҳои миллии қонунгузорӣ, расонида метавонанд.  
 

Тавсияҳои методӣ оид ба омӯзиши мавзӯи «Баробарҳуқуқии  

гендерӣ ва стереотипҳои гендерӣ» (назария, 45 дақ.): 
 

Лексияи хурд (15 даќиќа) 
 
Омӯзгор мафҳумҳои зеринро мефаҳмонад ва 

хонандагон ба дафтарҳои худ онҳоро менависанд: 
• Мафҳуми «ҷинси одам», «гендер» ва 

тафовут байни онҳо; 
• баробарҳуқуқии гендерӣ ва табъизи гендерӣ; 
• Чорабинињои Ҳукумати ҶТ дар сатҳи қонунгузорӣ оид ба 

барҳам додани табъизи гендерӣ\ пешбарии ҳуқуқҳои занон\пешгирии 
зӯроварӣ дар оила; 
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Ҳуҷуми зеҳнӣ (зер-мавзӯъ «Фаҳмиши ҷанбаҳои баробарӣ»): (30 
дақиқа) 

Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки ба навбат ақидаҳои 
худро дар бораи чӣ тавр онҳо муносибатҳои баробарро байни 
ҳамсарон дар чорчӯбаи оила мефаҳманд, баён кунанд. 

Барои муфид будани дарс, омӯзгор қоидаҳои муоширатро 
хотиррасон мекунад:  

• Танҳо як кас бояд сухан кунад. 
• Ҳама сухани касеро, ки баромад мекунад, набурида 

бодиққат гӯш мекунанд. 
• Барои бенавбат сухан кардан бояд даст бардошт. 
• Кушоду равшан ҳиссиёт ва фикреро, ки айни ҳол доред, 

изҳор кардан. 
• Ҳеҷ касро таҳқир накардан: танҳо ба рафтор баҳо додан, 

на ба одам. 
 
Ҳамин тариқ, омӯзгор ба хонандагон нишон медиҳад, ки 

малакаҳои муоширатро аз худ кардан зарур аст. 
Хонандагон фикри худро нисбати фаҳмиши чунин ҷанбаҳои 

муносибат байни зану шавҳар баён мекунанд, мисли: 
• ҳурмат; 
• боварӣ;  
• бовиҷдонӣ; 
• дастгирӣ; 
• масъулияти зану шавҳар; 
• тақсимоти ихтиёрии вазифаҳо дар оила; 
• маъсулияти падару модар; 
 
Омӯзгор, бо роҳи ба духтарон ва писарон додани имконияти 

баёни фикр, ба онҳо кӯмак мерасонад, ки баробарии муносибатҳо 
байни зану шавҳарро дуруст фаҳманд. Дар охир омӯзгор ба муҳим 
будани сохтани муносибатҳои солим дар оила, ки ба ягон табъиз ё 
зӯроварӣ роҳ намедиҳанд, ишора мекунад.  
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Дарси «Баробарҳуқуқии гендерӣ ва стереотипҳои гендерӣ» 
(амалия, 45 дақиқа): 

 
Кор дар гурӯҳҳои хурд (10 даќиќа) 
 
Омӯзгор хонандагонро ба 5 гурӯҳ 

тақсим мекунад (дар ҳар гурӯҳ бояд 
шумораи баробари духтарон ва 
писарон бошанд), ва ба ҳар гурӯҳ як 
кортӣ бо гуфтори (устувори) зерин 
медиҳад: 

• «Зӯроварӣ дар оила ин масъалаи шахсӣ мебошад, он ба ҳамаи 
ҷомеа дахл надорад». 

• «Агар дар оила зӯроварӣ рӯй дода бошад, гунаҳкор зан аст, 
зан мардро ангехтааст ё рафтори ӯро таҳаммул накардааст». 

• «Мардҳо низ мисли занон аксари вақт ҷабрдидаи зӯроварии 
хонаводагӣ мебошанд». 

• «Агар зан ҳамсари зӯроварашро тарк накунад, пас ба ӯ ин 
тавр зиндагӣ кардан маъқул аст».  

• «Мардҳое, ки зӯроварӣ дар оила содир мекунанд, ғазаб ва 
дилхунукии худро идора кардан наметавонанд, онҳо инро “дар сари 
қаҳрашон”, “нохост”содир мекунанд». 

 
Муњокимаи умумї (20 даќиќа) 
 
Омӯзгор яктоӣ намояндаро аз ҳар гурӯҳ барои баёни ақидаи 

умумӣ дар бораи гуфторҳо даъват мекунад ва гурӯҳҳои боқимонда 
бошанд бодиққат ба далелҳо гӯш медиҳанд ва дар охири 
баромадҳо онҳо низ метавонанд фикри худро баён кунанд.  

Агар дар чорчӯбаи баромади гурӯҳҳо байни фикри писарон ва 
духтарон тафовут пайдо шавад, омӯзгор ба сар задани низоъ роҳ 
надода, ба онҳо имконият медиҳад, ки фикрҳои худро баён кунанд. 
Омӯзгор ба онҳо мефаҳмонад, ки ҳар кас метавонад ба фикри худ 
истодагарӣ кунад, аммо бояд ақидаи дигаронро низ ҳурмат кунад. 
Омӯзгор мефаҳмонад, ки ҳангоми фикрронӣ зарари стереотипҳои 
васеъ паҳнгардидаи гендериро ба назар гирифтан лозим аст ва 
кӯшиш кардан лозим аст, ки фикри худро бо назардошти қонунҳои 
давлат, ки ҳар шакли табъиз ва зӯровариро (аз ҷумла нисбати 
занонро) манъ мекунанд, шарҳ диҳанд.  
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Мавзўи 2. Оила ва наќши он дар њаёти инсон 
 

Мавод барои омӯзгор (назария): 
 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ќайд намудаанд: "Оила 
дар фарҳанги мардуми кўҳанбунёди тољик ҳамчун ниҳоди 
муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонї, аз 
қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорї ва 
ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгарої маҳз дар оила ташаккул 
меёбанд".  

 
Оила яке аз рукнњои муњим ва асосии љомеа ба њисоб рафта, 

муносибатњои иљтимої, иќтисодї, њуќуќї, ахлоќї ва шањрвандиро 
дар бар мегирад. Оила њамчун падидаи иљтимої муносибатњои 
зану шавњарї, хешутаборї, муносибатњои иќтисодии оилавї, 
ташаккул ва рушди шахс, масъулият ва ўњдадории байни аъзоёни 
оиларо дар асоси ќоидањои одобу ахлоќ ва талаботи муайяни 
ќонунгузорї ба танзим медарорад. Инсон нахустин асосњои феълу 
атвор, рафтор, кирдор, муносибат ба худ ва дигарон, муносибат ба 
мењнат, муносибат ба њаёти љомеаро мањз аз оила мегирад. Аз ин 
љо оила ба никоњ асос ёфта, аз руи муњаббати пок, баробарњуќуќии 
зану мард дар муносибатњои оилавї, давом додани насл, таълим ва 
тарбияи дурусти фарзандон ва аъзоёни оила шакл мегирад. 

 
Оила намунаи бењтарин ва олии њамзистии зану мард мебошад, 

ки бо сарварии волидайн бањри бењдошти ахлоќ ва муњофизати 
насл, эњтироми якдигар, таъминоти иќтисодиву маънавї чун 
хурдтарин созмони љомеа арзи вуљуд дорад. Оила бояд пеш аз њама 
дорои макони зист бошад, зеро манзилу макон имкони зиндагии 
якљояи гурўњи одамонро фароњам оварда, љои амнияти онњо низ 
мањсуб мешавад.  

 
Оила дар њаёти инсонї нисбат ба дигар институтњои иљтимої 

волотарин ва арзишмандтарин маќомро дорост. Зеро шахсияти 
кўдак мањз дар оила ташаккул ва рушд ёфта, бо аз худ намудани 
нозукињои муносибатњои љамъиятї тадриљан бе мушкилот вориди 
љомеа мегардад. Вобаста ба обрўю эътибори волидайн ва таъсири 
онњо ба насли наврасу љавон дар оила сифатњои шахсият ташаккул 
меёбад, яъне мањз оила дар инкишофи љисмонию маънавии шахс 
наќши калидї мебозад. 

 

19

https://bikhon.tj/



Њамдигарфањмї, дўст доштани зану мард низ ба тарбияи аъзои 
оила таъсири мусбат расонида, боиси хушбахтии онњо мегардад. 
Аз назари дигар, тарбияи оилавї масъалањои мубрам ва хеле 
мушкилеро дорост, ки ба он бисёр омилњо, чун ирсият, маънавиёти 
калонсолон, саломатии фарзандон ва волидайн, таъминоти моддї, 
шароити иљтимої, шумораи аъзои оила, муносибат ба якдигар ва 
амсоли инњо таъсир расонида метавонанд.  

 
Фарзандон бояд дар фазои орому солими психологї, муњити 

созгор ба воя расида, тамоми рукнњо тарбияро аз оила гиранд. 
Зеро оила нахуст мактаби тарбияи инсон ва шаклгирии тафаккури 
ў мебошад, ки тавассути он инсон минбаъд дар љомеа љой ва 
маќоми худро пайдо мекунад. 

 
Њамин тавр, вазифаи асосии гирифтани донишњои зарурї ва 

тайёрии ахлоќии хонандагон ба њаёти оилавй - маљмўи 
муносибатњои ахлоќиву педагогии мактаб, оила ва ањли љомеа 
буда, дар ташаккули фањмиши ахлоќии хонандагон, инкишофи 
њиссиёти ба он мувофик, ба њаёти оилавию аќди никоњ тайёр 
кардан, инчунин онњоро ба роњи мустаќилонаи њаёт њидоят 
намудан наќши муњим дорад. 

 
Бо қарори Ҳукумати ҶТ таҳти №801 аз 30.12.2015 Консепсияи 

рушди оила тасдиқ шуд. Мақсади қабули Консепсияи мазкур 
мустаҳкам кардани нақши оила ҳамчун муассисаи иҷтимоии муҳим 
дар ҷомеа мебошад. Татбиқи ин мақсад ҷорӣ намудани вазифаҳои 
зеринро дар назар дорад: 

• таъмини бечуну чарои татбиқи принсипи конститутсионии 
баробарҳуқуқии мардҳо ва занон дар муносибатҳои оилавӣ; 

• ҳифзи оила ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 
нигоҳдории анъанаҳои ахлоқӣ-маънавӣ дар муносибатҳои оилавӣ; 

• мустаҳкам кардани асосҳои иқтисодии оила, таъмини 
мустақилияти иқтисодии оила бо мақсади иҷрои вазифаҳои 
иҷтимоии он; 

• такмили асосҳои ҳуқуқӣ-меъёрии муносибатҳои оилавӣ бо 
мақсади ҳифзи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои аъзоёни оила ва зиёд 
кардани маъсулияти оила дар иҷрои вазифаҳои худ; 

• ташкили механизми дастгирии оилаҳо бо мақсади беҳтар 
кардани шароитҳои зиндагиашон; 

• мукаммал кардани механизмҳои таъмини банақшагирии 
оила ва ҳифзи саломатии аъзоёни он; 
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• фарогирии васеи кӯдакон бо таълими томактабӣ бо 
мақсади рушди ҳаматарафаи онҳо; 

• таъмини татбиқи ҳаматарафаи меъёрҳои қонунгузорӣ оиди 
бақайдгирии давлатии издивоҷҳо; 

• мусоидат ба татбиқи имкониятҳои тарбиявӣ ва фарҳангии 
оила ва баланд бардоштани сатҳи маърифати оила; 

• мусоидат ба таъминоти иҷтимоии оилаҳо ва кӯдаконе, ки 
ба дастгирии иловагӣ эҳтиёҷ доранд; 

• пешгирии талоқҳо, ҳуқуқвайронкунӣ аз тарафи кӯдакон ва 
наврасон, зиёд кардани маъсулиятнокии волидайн дар таълим ва 
тарбияи кӯдакон. 

 
Дар давоми дарс омӯзгор назорат мекунад, ки хонандагон 

тезисҳои асосии маводи назариявиро мухтасар дар дафтарҳояшон 
нависанд.  

 
Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Оила ва наќши он  

дар њаёти инсон» (назария, 45 дақ.): 
 

Лексияи хурд (45 даќиќа) 
 
Омӯзгор маводи назариявиро бо истифодаи 

методи ҳуҷуми зеҳнӣ ба воситаи гузаронидани 
пурсиш байни хонандагон дар бораи фаҳмиши 
мавфуҳми “оила” аз тарафи онҳо, мефаҳмонад. 

Хонандагон (ҳам писарон ва ҳам духтарон) далелҳоро дар бораи 
арзиши оила ҳамчун муассисаи иҷтимоӣ ва шартҳоро барои 
ташкил кардани оилаи хушбахт номбар мекунанд. 

 
Омӯзгор ба он мусоидат мекунад, ки хонандагон аҳамияти дар 

ҳамсарон тарбия намудани ҳисси маъсулият нисбати ташкил 
додани оиларо фаҳманд ва онро фаҳманд, ки оилаҳои хушбахт 
оилаҳое мебошанд, ки дар онҳо муносибатҳои ҳамоҳанги бидуни 
ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ/ поймолкунии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои 
аъзоёни оила шакл мегиранду онҳо ба тарбияи фарзандони худ, ки 
ҳар яки он шахсияти худро дорад, соҳибмаълумот аст ва барои ба 
ҷомеа фоида овардан ҷидду ҷаҳд мекунад, мусоидат мекунанд.  
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Мавзўи 3. Таърихи пайдоиш ва моњияти омўзиши  
њуќуќи оилавї 

 
Мавод барои омӯзгор (назария) 

 
Танзими њуќуќии муносибатњои оилавї дар асоси ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон, ки аз Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон асос мегирад, ба роњ монда мешавад. Ќонунгузории 
оилавї муносибатњои оилавиро танзим намуда, дар таъмини 
њуќуќњои аъзои оила наќши муњим мебозад. 

 
Аҳамияти оила дар ташкил ва ташаккули давлат ва ҳифзи 

арзишҳои фарҳанги миллиро ба назар гирифта, баъди бадастории 
истиқлолият, принсипи кафолати ҳимояи давлатии оила ҳамчун 
асоси ҷомеа ва татбиқи ҳуқуқҳои ҳар як инсон баҳри ташкили оила 
дар сатҳи Конститусияи Ҷумҳури Тоҷикистон эътибори 
конститутсионӣ пайдо кард.  

 
Аз солҳои аввали истиқлолият, дар баробари меъёри 

конститутсионии, мустаҳкамкунии асосҳоии ташаккули оила ва 
дастгирии оилаҳо бо назардошти арзишҳои фарҳанги миллӣ 
ҳамчун, яке аз самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳури 
Тоҷикистон эътироф карда мешаванд.  

 
Давлат вазифаи тарбиявии волидайнро њамчун ўњдадории 

муњими љамъиятию шањрвандї эътироф намуда, оиларо зери 
њимояи худ ќарор додааст. Моддаи 33-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикисатон муќаррар намудааст, ки давлат оиларо њамчун асоси 
љамъият њимоя мекунад.  

 
Дар ин банд ўњдадории давлат дар мавриди таҳти ҳимояи худ 

гирифтани оила ҳамчун асоси ҷамъият таъкид шудааст. Таҳти 
ҳимоя давлат қарор доштани оила чунин маъно дорад, ки давлат 
ба як қатор масъалаҳои иҷтимоиву ҳуқуқӣ марбут ба солимӣ ва 
пойдории оила худро уҳдадор мешуморад. Аз ҷумла, ғамхорӣ ба 
саломатии модар ва кўдак, ҳифзи ҳуқуқи кўдак, таъмини шароити 
мусоид барои таълиму тарбияи кўдакон, кафолати иҷтимоӣ 
ҳангоми пиронсолӣ ва корношоямӣ, дастрас ва ройгон будани 
таҳсил дар муассисаҳои таълимии давлатӣ ва дигар ўҳдадориҳо. 
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Мувофиқи Моддаи 1 Кодекси Оила Ҷумњурии Тољикистон 
оила, издивоҷ, модарӣ, падарӣ ва кӯдакӣ дар Ҷумҳури Тоҷикистон 
таҳти ҳимояи давлат мебошанд. Кодекси оила ба зарурияти 
мустаҳкам намудани оила, ташаккули муносибатҳои оилавӣ дар 
асоси муҳаббат ва эҳтироми якдигар, дастгирии якдигар ва 
маъсулият назди оила, ҳамаи аъзоёни он, норавоии дахолати 
худсаронаи ягон кас ба корҳои оила, таъмини татбиқи бемонеаи 
ҳуқуқҳо ва иҷрои вазифаҳои худ аз тарафи аъзоёни оила, 
имконияти ҳимояи судии онҳо, асос меёбад. Ҳуқуқҳои шаҳрвандон 
дар оила танҳо дар асоси қонунгузорӣ дар бораи оила маҳдуд шуда 
метавонанд ва танҳо дар миқёсе, ки барои муҳофизати ҳуқуқҳо, 
манфиатҳои қонунӣ, маънавиёт ва саломатии аъзоёни дигари оила 
ва шаҳрвандон лозим мебошад (масалан, дар ҳолати рӯй додани 
ҳуқуқвайронкунӣ, мисли зӯроварӣ дар оила, ки дар ин ҳолат 
давлат бояд барои ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидагон дахолат кунад). 

 
Бояд зикр намуд, ки тамоми ӯҳдадориҳое, ки давлат дар самти 

ҳимоя ва дастгирии оила ба зимма гирифтааст бевосита аз 
муқаррароти моддаи 25 Эъломияи љањонии њуќуќи башар (аз 10 
декабри соли 1948) бармеояд. Дар Эъломияи њуќуќи башар, 
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќи иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї ва дигар санадњои дахлдори байналмилалї оила њамчун 
рукни табиї ва асосии љамъият эътироф шуда, таъкид гардидааст, 
ки модарон то давраи таваллуд ва баъди таваллуд бояд ба ѓамхории 
махсус фаро гирифта шаванд. Пешбинї намудани чорањои махсуси 
њимояи модарї ва ба њимояи махсус фаро гирифтани кўдакон яке аз 
шаклњои дастгирии иљтимоии оила мебошад. 

 
Њимояи њуќуќи кўдак, ки фарогири њуќуќњои инсон то сини 18 

сола мебошад дар Конвенсияи Созмони Милали Мутањид дар 
бораи њуќуќњои кўдак дарљ гардидаанд. Дар ин Конвенсия ќайд 
гардидааст, ки давлатњои аъзо тамоми њуќуќњои дар ин Ковенсия 
пешбинишударо нисбат ба њар як кўдаке, ки дар доираи њуќуќии 
онњо ќарор дорад, бе ягон табъиз (људокунї, бартарї додан ва ё 
паст задан), сарфи назар аз нажод, ранги пуст, љинс, забон, дин, 
аќидаи сиёсї, асли миллї, ќавмї ё иљтимої, вазъи молї, саломатї 
ва таваллуди кўдак, волидайн ё парасторони ќонунии ў ё ягон 
њолатњои дигар эњтиром ва таъмин мекунанд. 

 
Яке аз санадњои асосие, ки муносибатњои оилавиро ба танзим 

медарорад Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон мебошад, ки он 13 
ноябри соли 1998 ќабул гардидааст. Кодекси мазкур аз 8 фасл ва 22 
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боб ва 178 модда иборат мебошад. Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон пањлуњои њуќуќии муносибатњои оилавї, масъулият ва 
вазифањои аъзои оила, аќдномаи никоњ, синни никоњї, њуќуќи кўдак 
дар оила, пардохти алимент, љавобгарии тарафайн ва дигар 
масъалањои марбут ба муносибатњои оилавиро ба танзим медарорад. 

 
Оила пайванди ибтидоии чамъият буда, дар ташкилу иљрои 

вазифањои хеш мустаќилона амал мекунад.  
 
Солњои охир, махсусан, пас аз соњибистиќлол шудани Љумхурии 

Тољикистон ба мустањкам гардидани оилањо таваљљўњи хоса зоњир 
карда мешавад. Давлат бањри бењтар намудани шароити оилањо, 
њифзи манфиатњои модару кўдак ѓамхорї намуда, барои омода 
намудани љавонон ба њаёти оилавї тадбирњои амалї меандешад. 
Дар муассисањои тањсилоти умумї љорй намудани фанни маърифати 
оиладорї њам яке аз он тадбирњо мебошад. 

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Таърихи пайдоиш 
ва моњияти омўзиши њуќуќи оилавї» (назария, 45 дақиқа): 

 
Лексияи хурд (45 даќиќа) 
 
Омӯзгор ба воситаи истифодаи ҳуҷуми зеҳнӣ 

маводи назариявиро қабл аз мазмуни онро ба 
хонандагон расонидан, мефаҳмонад, масалан бо 
роҳи додани чунин саволҳо: 

• барои чӣ давлат вазифаи ба танзим даровардани 
муносибатҳои оилавӣ-ҳуқуқиро ба зиммаи худ мегирад? 

• барои чӣ оила таҳти ҳимояи давлат аст? 
• дар кадом ҳолат қонунҳо ба корҳои оилавӣ дахолат 

карданро иҷозат медиҳанд? Барои чӣ? 
• кадом қонун муносибатҳои оилавиро ба танзим медарорад? 
• барои чӣ барои аз тарафи давлат таъмин намудани ҳимояи 

ҳамаи аъзоёни оила қайди расмии ақди никоҳ лозим аст? Кадом 
муассисаи давлатӣ издивоҷро қайд мекунад? Дар Тоҷикистон 
кадом намуди қайди никоҳ (ба ғайр аз қайди давлатӣ) вуҷуд дорад? 

 
Омӯзгор қайд мекунад, ки ба ҷо овардани ақди никоҳ дар 

мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (ЗАГС) расман эътироф 
карда мешавад. Ҳамсарон ҳамчунин ҳуқуқ доранд, ки маросими 
динниро (никоҳ) ба ҷо оваранд, аммо пеш аз никоҳи диннӣ бояд 
аввал аз ақди никоҳи расмӣ гузаранд. 
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Аз рӯи хоҳиши ҳамсарон, ҳангоми қайди никоҳ, метавонанд 
ҳамчунин Аҳдномаи ақди никоҳро банданд. Аҳдномаи ақди никоҳ 
дар ҳолате баста мешавад, ки агар домод ва арӯс хоҳиш дошта 
бошанд, ки қаблан ҳудудҳои ҳуқуқҳо ва вазифаҳои худро ҳам дар 
ҷорчӯбаи издивоҷ ва ҳам дар ҳолати ҷудошавӣ муқаррар намоянд. 
Дар ин ҳолат онҳо миқёси маъсулиятҳои худро, ба монанди 
таъмин кардани якдигар, иштирок дар даромад ва хароҷоти якҷоя 
ва ҳоказо, муайян мекунанд. Аҳдномаи ақди никоҳро то маросими 
арӯсӣ низ бастан мумкин аст, аммо он танҳо баъд аз қайди ақди 
никоҳи расмӣ ва имзои ҳуҷҷат дар назди нотариус, ба кор 
медарояд. Илова бар ин, аҳдномаро дар давоми ҳаёти оилавӣ низ 
бастан мумкин аст. Аҳдномаи ақди никоҳ танҳо муносибатҳои 
молу мулкиро ба танзим медарорад. Масалан, дар аҳднома банде 
вуҷуд доштанаш мумкин аст, ки мувофиқи он дар ҳолати ҷудошавӣ 
шавҳар ӯҳдадор мешавад, ки қисми амволи ғайриманқулро барои 
зисти фарзандонаш\ касе, ки бо фарзандонаш мемонад ҳамчун 
моликияти шахсӣ гузаронад, пул барои таъмин ва \ё таълими 
фарзандаш ҷудо кунад. Тартибдиҳии аҳдномаҳои ақди никоҳ дар 
Шариат падидаи кофӣ паҳнгардида мебошад. Дар баъзе давлатҳо 
тартиб додани аҳдномаи никоҳ ва қайди он дар хадамотҳои 
давлатӣ (шӯбаҳои бақайдгирии асноди ҳолати шаҳрвандӣ) ё 
масҷидҳо ҳатмӣ мебошад. Бастани аҳдномаи ақди никоҳ ба 
таъмини риояи ӯҳдадориҳои ҳамсарони ҷудошаванда нисбати 
таъминоти фарзандонашон ва ҳамчунин таъмини онҳо бо ҷои зист, 
ки барои бехатарӣ ва ташаккули кӯдакон хеле муҳим мебошад, 
имконият медиҳад. 
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Мавзўи 4. Мавќеи оила дар низоми ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон 

 
Мавод барои омӯзгор (назария) 

 
Њуќуќи оилавї дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
«…оила њамчун падидаи иљтимоиву њуќуќї мањаки асосии 

љамъиятро ташкил дода, дар сатњи Конститутсияи кишвар барои 
њифзи он ва тањти ѓамхории махсуси давлат фаро гирифтани 
модару кўдак аз љониби Њукумати кишвар њамаи чорањои зарурї 
андешида мешаванд». 

(Паёми Президенти Љумхурии Тољикистон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, 23 апрели соли 2014). 

 
Љамъият аз оилањо иборат аст ва оилаи солим љомеаи солимро 

ташкил медињад. Дар замони соњибистиќлолии кишвар мавќеи 
оила ва муносибатњои оилавї дар Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меърии њуќуќи танзим 
шудаанд, ки ѓамхории давлатро нисбати оила ва аъзоёни он, 
пойдории оила муайян менамояд. Дар моддањои 33, 34 –и 
Конститусияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон(асоси љамъият 
будани оила ва њимояи модару кўдак), дар Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон (муносибатњои вобаста ба никоњ ва оила), 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (вазифањои 
волидон дар таълим ва тарбияи фарзанд), Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва 
тарбияи фарзанд» (уњдадорињо ва вазифањои падару модар) ва 
якќатор санадњои њуќуќї меъёрњо вобаста ба муносибатњои оилавї 
муайян карда шудаанд. Њамзамон Љумњурии Тољикистон як ќатор 
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки ба масъалањои оила 
вобастагї дораду Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф 
намудаст, амалї карда мешавад. 

 
Мутобиќи моддаи 34 Конститутсия модару кўдак тањти њимоя 

ва ѓамхории махсуси давлат ќарор дорад. Давлат барои њифзи 
кўдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онњо ѓамхорї 
менамояд. Ќонститутсия њимояи оиларо њамчун асоси љамъият бар 
уњдаи давлат гузоштааст. Моддањои 55-60 боби 11 Кодекси оила 
њуќуќи кўдакони ноболиѓро барои зиндагї ва тарбия дар оила, 
барои муошират бо волидон ва дигар хешу аќрабо, инчунин ба 
њимоя муайян намудааст. Тибќи банди Кодекси мазкур кўдак 
њуќуќ дорад дар оила зиндагї кунад ва тарбия гирад. 
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Ќонунгузории соњаи маориф, тандурустї ва дигар ќонунњои 
танзимкунандаи соњањои њаёти иљтимоию иќтисодї масъалаи 
таълим ва тарбияи фарзандро тибќи меъёрњо муайян кардааст. Аз 
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
кафолати давлатии њуќуќ ба тањсилро, ки моддаи 41 Конститутсия 
кафолат медињад, муайян намуда, сиёсати давлатро дар соњаи 
маориф муќаррар менамояд. Аз љумла, њатми будани таълими 
умумии асосї, дастраси умум будани таълими миёнаи умумї, 
ибтидоии касбї ва мувофиќи ќобилият идомаи тањсил дар зинањои 
минбаъдаи тањсилот, рушди озодонаи шахс, њуќуќ ва озодињои 
инсон, муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист, љанбаи илмї, 
дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбияро дар муассисањои 
таълимї муќаррар намудааст. 

 
Тањти њимоя ќарор гирифтани оила дар њалли якќатор 

масъалањои муњими оилавї, њуќуќиву иљтимої, пойдории оила, 
ѓамхорї ба аъзоёни оила ва модарию кўдакї, таъмини шароити 
мусоид барои таълим ва тарбияи фарзанд, њангоми пиронсолї, 
бекорї ва маъюбї гирифтани кўмакњои иљтимої, дар њолатњои 
зарурї гирифтани кумаки тиббии ройгон ва ѓайраро кафолат 
медињад. 

 
Тибќи муќаррароти моддаи 25 Эъломияи љањонии њуќуќи 

башар (аз 10.12.1948) ва моддаи 10 Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї (аз 16.12.1966), ки онро 
Љумњурии Тољикистон аз 04.01.1999 ба тасвиб расонидааст, 
масъалаи вобаста ба дастгирї ва њимоя гирифтани оила муайян 
карда шудааст. 

 
Дар ќисми 3 моддаи 10 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон гуфта шудааст: «Санадњои њуќуќии байналмиллалие, 
ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии љумњуриро ташкил медињад». Мутобиќи мазмуни меъёри 
зикршудаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон дар 
ќаламравї љумњурї амал мекунанд.  

 
Эъломияи њуќуќи кўдак (аз 20 ноябри соли 1959) меъёрњоеро 

муќаррар намудааст, ки тибќи он њифзи иљтимоии кўдак тавассути 
ќонун ва дигар воситањо таъмин карда шуда, барои аз љињати 
љисмонї, аќлонї, ахлоќї, маънавї ва солим ташаккул ёфтани 
кўдак имконият ва шароити мусоид фароњам оварда шавад.  
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Оила пеш аз њама аз зану шавњар ва фарзандон иборат буда, 
њар кадом аз аъзои оила бо дарназдошти манфиатњои шахсиашон 
набояд њуќуќњои якдигарро поймол намоянд. Масоили зану 
шавњарї пеш аз њама аз бақайдгирии давлатии асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» ба амал 
бароварда шуда, рушди минбаъдаи он аз аъзоёни оила, муњити 
иљтимої ва дигар омилњои мусоидаткунанди рушди оилавї 
вобастагии зич дорад. 

 
Қонун “Дар бораи маъсулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд", ки аз тарафи Президенти ҶТ 02.08.2011 таҳти 
№762 (Моддаи 8 “Ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбияи 
фарзанд”) ба имзо расидааст, ӯҳдадориҳои зеринро оиди тарбияи 
фарзанд пешбинӣ мекунад: 

• барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва 
ахлоқии фарзанд шароит муҳайё намудан; 

• фарзандро ба зиндагии мустақилона омода намудан; 
• фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба Ватан, қонун, арзишҳои 

миллӣ ва умумибашарӣ тарбия намудан; 
• кӯдаки то шашсоларо бе ҳамроҳии шахси аз чордаҳсола 

боло дар кӯча ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ гаштан иҷозат надодан; 
• шаъну шарафи фарзандро эҳтиром намудан ва ба 

муомилаи бераҳмона нисбат ба ӯ роҳ надодан; 
• новобаста ба ҷинс, синну сол, қобилияти зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва 

рӯҳии фарзанд, нисбат ба ӯ баробар муносибат намудан; 
• Шабона ба марказҳои дилхушӣ рафтани фарзанди то 

бистсолаашонро манъ кардан; 
• кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ, муомилаи дағалона бо 

атрофиён, халалдор намудани оромӣ, истифодаи суханҳои қабеҳ, 
рафтори дағалона дар кӯчаҳо, хиёбонҳо, майдонҳо, муассисаҳои 
фароғатӣ, дохили нақлиёт, хобгоҳҳо, манзили зист, дигар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ва муносибати тахрибкоронаи фарзандро ба муҳити зист 
пешгирӣ намудан; 

• ба фарзанд тамошои филмҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, 
зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намудан; 

• ба фарзанд мутолиа ва паҳн кардани сабтҳои электронӣ (аз 
ҷумла, тариқи телефонҳои мобилӣ), китобҳо, варақаҳо, рӯзномаҳо, 
маҷаллаҳо ва дигар маводи чопии дорои хусусияти шаҳвонӣ, 
зӯроварӣ, экстремистӣ ва террористиро манъ намудан; 
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• ба ҷалб намудани фарзанд ба корҳои хавфнок ва вазнини 
ба саломатии ӯ зараровар ва ҳамчунин дигар корҳое, ки ба 
инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва равонии фарзанд халал 
мерасонанд, иҷозат надодан. 

 

Кодекси оилаи Ҷумҳури Тоҷикистон муқаррар менамояд 
(Моддаи 69), ки падару модар (яке аз онҳо) метавонанд аз ҳуқуқи 
падару модарӣ маҳрум карда шаванд, агар онҳо: 

• ба фарзандон муносибати бераҳмона кунанд, аз ҷумла 
нисбати онҳо зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво бинанд, ба 
дахлнопазирии ҷинсии онҳо сӯиқасд намоянд;  

• аз иҷрои ӯҳдадориҳои падару модарӣ, аз ҷумла додани 
алимент қасдан саркашӣ кунанд;  

• аз ҳуқуқи падару модарии худ суиистифода намоянд;  
• майзада ё нашъаманди ашаддӣ бошанд;  
• бар зидди ҳаёт ва саломатии фарзандони худ ё саломатии 

ҳамсари худ қасдан ҷиноят содир кунанд.  
 
Илова бар ин, Моддаи 77 Кодекси оилаи Ҷумҳури Тоҷикистон 

муқаррар менамояд, ки, дар сурати ҷой доштани таҳдиди бевосита 
ба ҳаёт ё саломатии кӯдак, мақоми васояту парасторӣ ҳуқуқ дорад 
дар хусуси бетаъхир гирифтани кӯдак аз падару модар (яке аз 
онҳо) ё дигар шахсоне, ки ӯ таҳти васояташон мебошад, қарор 
қабул намояд.  

 

Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи “Мавќеи оила дар 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон”  

(назария, 45 дақиқа): 
 

Лексияи хурд (10 даќиќа) 
 
Омӯзгор ба воситаи истифодаи ҳуҷуми зеҳнӣ 

маводи назариявиро қабл аз мазмуни онро ба 
хонандагон расонидан, мефаҳмонад, масалан бо 
пурсидани саволи зерин: 

• Ҳуқуқи оилавӣ дар тамоми системаи 
қонунгузории ҶТ кадом ҷойро ишғол мекунад? 

 

Барои ташаккул додани малакаҳои кор бо санадҳои 
қонунгузорӣ, омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки 
порчаҳоеро аз санадҳои қонунгузории қаблан тайёр карда шуда, ки 
ба оила ва ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд, ва 
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ҳамчунин ҳимояи аъзоёни оила алоқаманданд (Конститутсияи ҶТ, 
Кодекси оила, Қонун дар бораи маъсулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд, Қонун дар бораи маориф, Аҳдномаи 
байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, Эъломияи 
ҳуқуқҳои кӯдак, Қонуни ҶТ дар бораи бақайдгирии асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ, Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила) хонанд. 
 

Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Мавќеи оила  
дар низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон»  

(амалия, 45 дақиқа): 

 
Кор дар гурӯҳҳои хурд (40 даќиќа) 
 
Омӯзгор хонандагонро ба 8 гурӯҳ 

тақсим мекунад (дар ҳар гурӯҳ бояд 
шумораи баробари духтарон ва 
писарон бошад), ва ба ҳар гурӯҳ 
санадҳои қонунгузорӣ ва вазифаҳои 
қаблан тайёркардаро барои кор дар 
гурӯҳҳо медиҳад: 

 

• Гӯрӯҳи 1 (Конститутсияи ҶТ): чунин ҳолатро тасаввур 
кунед - яке аз ҳамсарҳо мунтазам зани худро латукӯб мекунад, 
иҷозат намедиҳад, ки бо касе вохӯрад, аз хона барояд (бо далели 
зан буданаш), ва таҳдид мекунад, ки агар занаш ба ӯ итоат 
накунад, пас ӯро мекушад. Шавҳар кадом ҳуқуқҳоро (ҳуқуқҳои 
занашро) поймол мекунад? Кадом моддаи Конститутсия ба 
поймолкунии ҳуқуқи зан ишора мекунад? 

 

• Гурӯҳи 2 (Кодекси оила): чунин ҳолатро тасаввур кунед - 
падару модари ҷавони 18-сола ва духтари 17-сола никоҳи динниро 
байни ин ду ҷавон, дар ҳолате, ки духтар розӣ набуд, ташкил 
карданд. Ин издивоҷ аз нуқтаи назари Кодекси оила эътибор дорад?  

 

• Гурӯҳи 3 (Қонун дар бораи маъсулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд): чунин ҳолатро тасаввур кунед – падари 
навраси 14-сола бо он далеле, ки вақти ба оила маош овардан ва 
додарони хурди худро таъмин карданаш расидааст ба ӯ иҷозат 
намедиҳад, ки ба мактаб равад, ва ӯро маҷбур месозад, ки дар 
бозори маҳаллӣ кор кунад. Дар бозор ба ӯ лозим меомад, ки 
халтаҳои вазнини пур аз молро аз соати 5 субҳ то соати 14-и рӯз 
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кашад. Оё падар нисбати писар\писарони худ ӯҳдадориҳояшро 
иҷро мекунад тибқи ин Қонун? Агар “не” бошад, маҳз кадом 
моддаҳоро ӯ вайрон мекунад? 

 
• Гурӯҳи 4 (Қонун дар бораи маориф): чунин ҳолатро 

тасаввур кунед – падари писари 15-сола ба ӯ иҷозат намедиҳад, ки 
ба мактаб равад, аз сабаби он, ки баъд аз зарбаи ба наздикӣ ба 
сутунмӯҳрааш расида, дигар роҳ гаштан наметавонад; падар 
мегӯяд, ки савод барои ӯ дигар лозим намешавад, чунки дар оянда 
имконияти ба кор даромаданаш бисёр хурд аст, илова бар ин 
барои онҳо ҳар субҳ ӯро бо аробачаи маъюбон ба мактаб бурдан 
мушкил аст. Оё дар ин ҳолат падар ӯҳдадориҳои худро оиди 
таъмини дастрасии таълим ба писараш иҷро мекунад (агар “не” 
бошад, кадом моддаи қонун риоя намешавад)?  

 
• Гурӯҳи 5 (Аҳдномаи байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои 

шаҳрвандӣ ва сиёсии аз тарафи тамоми кишварҳо-аъзои СММ қабул 
шуда, аз ҷумла аз тарафи Тоҷикистон): чунин ҳолатро тасаввур 
кунед – ба ШКД шаҳрванде бо масъалаи моҷаро, ҷангу ҷанҷоли 
доимӣ дар оилаи ҳамсояаш муроҷиат мекунад. Ӯ беихтиёрона 
маҷбур аст, ки ба ин ҷангу ҷанҷоли онҳо ҳар рӯз гӯш кунад... ва 
хоҳиш мекунад, ки нисбати ин масъала чораи фаврӣ бинанд, аммо 
намехоҳад, ки ариза нависад ва муносибаташро бо ҳамсояаш 
вайрон кунад. Корманди хадамоти ҳифзи ҳуқуқ мегӯяд, ки барои 
тафтиши чунин масъалаи вайронкунии тартиботи ҷамъиятӣ, 
шаҳрванд ҳатман бояд аризаи хаттӣ нависад, азбаски мувофиқи 
Аҳдномаи байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки 
аз тарафи ҶТ тасдиқ шудааст, “Ба ҳаёти шахсӣ ва оилавии ҳеҷ кас 
худсарона ё ғайриқонунӣ дахолат кардан мумкин нест, худсарона ё 
ғайриқонунӣ ба масунияти манзили ӯ ё ғайриқонунӣ ба шарафу номус 
ва номи неки ӯ сӯиқасд кардан мумкин нест». Оё ӯ ҳақ аст? Агар Ҳақ 
бошад, ба кадом моддаи Аҳднома бояд ишора кард?  

 
• Гурӯҳи 6 (Эъломияи ҳуқуқҳои кӯдак, моддаи 18): чунин 

ҳолатро тасаввур кунед – бобои талабае ба мактаб омада мактабро 
дар иҷро накардани маъсулияти худ вобаста ба тарбияи кӯдак 
гунаҳгор мекунад. Наберааш мунтазам аз дарсҳо мегурезад ва 
вақте, ки дар мактаб аст, пайваста нишонаҳои тарбияи бадро 
зоҳир мекунад (мактаббачагони хурдро мезанад, чизҳои мактабро 
вайрон мекунад, ба омӯзгорон дағалӣ мекунад). Мӯйсафед қайд 
мекунад, ки чанд сол пеш падари наберааш ӯро партофта 
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рафтааст, модараш бошад ба кишвари дигар барои пул кор кардан 
сафар кардааст, бинобар ин мӯйсафед боварӣ дорад, ки мактаб 
бояд вазифаи асосии тарбияи набераашро ба зиммаи худ гирад. Оё 
мӯйсафед ҳақ аст? Агар “Не” бошад, ба кадом моддаи Эъломия 
(Конвенсия) истино карда метавонед?  

 
• Гурӯҳи 7 (ҚонуниҶТ дар бораи бақайдгирии асноди ҳолати 

шаҳрвандӣ): чунин ҳолатро тасаввур кунед – Ба хадамоти сабти 
асноди ҳолати шаҳрвандӣ (ЗАГС) мард ва зане барои қайд кардани 
ақди никоҳи расмӣ, бо сабаби ба наздикӣ таваллуд шудани 
фарзандашон, муроҷиат мекунанд. Маълум гардид, ки мард як сол 
пеш зани собиқашро “талоқ” дода буд, вале онҳо расман ҷудо 
карда нашудаанд. Оё хадамоти мазкур дархости онҳоро қонеъ 
гардондан метавонад? Агар “Не” бошад, пас кадом моддаҳои 
Қонунро онҳо барои рад кардани қайди никоҳ оварда метавонанд? 

 
• Гурӯҳи 8 (Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила): 

чунин ҳолатро тасаввур кунед – Нозири минтақавӣ дар даст ариза 
дар бораи латукӯби зан ва кӯдак аз тарафи шавҳар (зӯроварӣ дар 
оила) ва хулосаи санҷиши судӣ-тиббӣ, ба манзили истиқоматии 
оила барои маълум кардани вазъият меояд. Шавҳар намемонад, ки 
нозири минтақавӣ ба ҳавлӣ дарояд ва бо ӯ хоҳиши гап задан ҳам 
надорад, аз сабаби он, ки ба фикраш “дар оила моҷарои хурд рӯй 
додааст, ва ҳеҷ кас ҳуқуқи ба ҳаёти оилавии ӯ дахолат кардан 
надораду бо оилаи худ ӯ худ масъаларо ҳал мекунад”. Оё ӯ ҳақ аст? 
Ба ӯ нозири минтақавӣ чӣ тавр бояд ҷавоб диҳад? Ба кадом 
моддаҳо ва аз кадом қонунҳо ӯ метавонад барои дастгирии 
далелҳои худ такя кунад?  

 
Омӯзгор ба хонадагон моддаҳои ин санадҳои ҳуқуқиро шарҳ 

медиҳад ва кӯмак мекунад, ки онҳо ҷавобҳои худро бо далелҳои 
дуруст, дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ, дастгирӣ кунанд.  

 
Ҷамъбаст (5 даќиќа)  
 
Омӯзгор дарсро ҷамъбаст намуда, ба таври мусбӣ маҳорати 

хонандагонро, ки гуфтаҳои худро ба қонунҳои мавҷудбуда асоснок 
кардаанд ва ба муносибати субъективӣ ва стереотипӣ дар таҳлили 
ҳолатҳо роҳ надодаанд, қайд мекунад.  
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Мавзўи 5.Ташкили оила ва моњияти бастани аќди никоњ  
дар зиндагии њамсарон 

 

Мавод барои омӯзгор (назария, 45+45 даќиќа ) 
 
Оила – институти иҷтимоӣ, пайванди асосии ҷомеа буда, аз 

ҷумла, чунин нишонаҳо онро тавсиф медиҳанд: 
• Издивоҷи ихтиёрӣ; 
• Аъзоёни оила бо тарзи умумии зист ба якдигар 

алоқаманданд; 
• Шавқу рағбат ба таваллуд, таълиму тарбияи фарзандон. 
 
Оила ба арзишҳои муҳимтарини ҷамъиятӣ таалуқ дорад. Маҳз 

шакли оила дар давоми асрҳои зиёд тавонист, ки самти умумии 
таҳаввулоти (эволютсияи) системаҳои макроиҷтимоиро муайян 
кунад. Ҳар як аъзои ҷомеа илова бар вазъи иҷтимоӣ, мансубияти 
этникӣ, вазъити молу мулкӣ ва моддӣ, аз лаҳзаи таваллуд то охири 
умраш дорои боз як нишона - вазъияти оилавӣ мебошад. 

 
Дар марҳалаҳои зиндагии одам, вазифа ва вазъияти ӯ дар оила 

мунтазам тағйир меёбанд. Барои одами калонсол оила ин манбаи 
қонеъгардонии як қатор эҳтиёҷоти ӯ ва дар як вақт, ӯҳдадорӣ ҳамчун 
аъзои оила мебошад. Вазифаҳои зану шавҳар дар оила пешакӣ 
байни ҳамсарон муҳокима шуда, мувофиқ карда мешаванд ва 
нақш\вазифаҳои зану шавҳар дар муносибатҳои оилавӣ вобаста аз 
вазъиятҳои ҳаётӣ метавонанд тағйир ёбанд. Барои кӯдак оила ин 
муҳитест, ки ба рушди ҷисмонӣ, равонӣ, эҳсосӣ ва зеҳнии ӯ мусоидат 
мекунад, чун танҳо дар оила кӯдак худро дар бехатарӣ ҳис мекунад. 

 
Оила - гурӯҳи хурди одамоне мебошад, ки ба издивоҷ ё 

хешигарии ҳамхунӣ асос ёфта, аъзоёни он бо тарзи зиндагии умумӣ, 
дастгирии якдигарӣ/дилбастагии равонӣ, маъсулияти маънавӣ ва 
ҳуқуқӣ ба якдигар алоқаманданд. Дар ҳуқуқшиносӣ таҳти мафҳуми 
оила институти иҷтимоии қонунӣ, ки таҳти ҳимояи давлат мебошад, 
фаҳмида мешавад. Одатан, “оилаи пурра”, ба маънои ҳуқуқиаш, аз 
падар, модар ва фарзанд (ё фарзандон) иборат мебошад; “оилаи 
нопурра” — аз падар бо фарзанд (ё фарзандон) ё модар бо фарзанд 
(ё фарзандон) иборат аст. Тавсифи генеологӣ оиларо ҳамчун маҷмӯи 
одамоне, ки ба якдигар ба воситаи (хешигарии) ҳамхуниашон 
алоқаманданд, ифода мекунад. Чунин тавсиф, аз як тараф аз 
тавсифи ҳуқуқии оила васеътар мебошад, аммо аз тарафи дигар, он 
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падару модархонд ва фарзандони хондаро аз рӯйхати аъзоёни оила 
мебарорад, ки на он қадар қобили қабул аст, чунки чунин оилаҳо 
низ ба вуҷуд доштан ҳуқуқ доранд.  

 
Аз нуқтаи назари психологӣ (равонӣ) оила ин маҷмӯи фардҳое 

мебошад, ки ба чор меъёр ҷавобгӯ мебошад: 
• Наздикии руҳӣ, маънавӣ ва эҳсосотии аъзоёни оила; 
• Маҳдудияти маконӣ ва замонӣ; 
• Муносибатҳои маҳрамонаи байнишахсӣ; 
• Дарозмуддатии муносибатҳо, маъсулият ва ӯҳдадорӣ дар 

назди якдигар. 
 
Дар даҳсолаҳои охир дар тамоми ҷомеаҳо модели “оилаи 

заношӯӣ”-е дастгирӣ мешавад, ки дар он муносибатҳои 
баробарҳуқуқ байни зану шавҳар ва инъитоф (қобилияти созиш ва 
гузашт кардан) дар муайян кардан ва тақсим намудан вазифаҳо 
дар ҳудуди оила, бартарӣ доранд.  

 
Ҷамъиятшиносон якчанд вазифаҳои (функсияҳои) оиларо фарқ 

мекунанд. Таҳти вазифаҳои оила аломатҳои зоҳирии хусусиятҳои 
ягон субъектро дар системаи муносибатҳои мазкур (оила) ва 
амалиёти муайяни зану шавҳарро барои татбиқи талаботҳои худ, 
бояд фаҳмид. Вазифа (функсия) алоқаи гурӯҳи оилавиро бо ҷомеа 
ва ҳамчунин самти фаъолияти онро инъикос мекунад. Қисме аз 
вазифаҳои оила устуворанд ва бо мурури замон тағйир намеёбанд, 
аз ин лиҳоз онҳоро анъанавӣ номидан мумкина аст. Ба инҳо 
вазифаҳои зеринро мансуб донистан мумкин аст: 

 
а) репродуктивӣ — дар ҳар як оила масъалаи таваллуди кӯдак 

масъалаи муҳимтарин мебошад. Яклухтии талаботи шаҳвонӣ, ки 
давом додани наслро таъмин мекунад, ва муҳаббат ҳамчун 
ҳиссиёти олӣ, якеро аз дигаре ҷудо карданро имконнопазир 
мекунад.  

б) хоҷагӣ-иқтисодӣ— ғизои оила, харид ва нигоҳубини молу 
мулки хона, либос, пойафзол, ободонии хона, ташкили муҳити 
роҳат дар хона, ташкили ҳаёт ва тарзи зисти оила, ташкил ва 
сарфи буҷаи хонаводаро дар бар мегирад; 

в) регенеративӣ — (лот. regeneratio —аз нав тавлидшавӣ, аз нав 
барқароршавӣ). Маънои вориси мақом, номи падар, молу мулк ва 
вазъи иҷтимоиро дорад. 
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г) таълимӣ- тарбиявӣ — (муоширт бо аъзоёни ҷомеа -
сотсиализатсия) – аз қонеъгардонии талабот ба падарӣ ва модарӣ, 
муошират бо фарзандон, тарбияи онҳо, татбиқи (орзӯҳои) худ дар 
фарзандон иборат мебошад. Тарбия дар оила ва дар ҷамъият ба 
якдигар алоқаманд буда якдигарро пурра месозанд. Тарбия дар 
оила аз рӯи табиаташ аз дигар намуди тарбияҳо пурэҳсостар аст, 
чунки “ноқили” муҳаббати падару модар нисбати фарзандҳояшон 
мебошад, ки сабаби ҳиссиёти ҷавобӣ аз тарафи фарзандон ба 
волидайн мегардад; 

д) муҳити назорати ибтидоии иҷтимоӣ — танзими ахлоқӣ-
маънавии рафтори аъзоёни оила дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти 
зиндагӣ, аз ҷумла танзими маъсулият ва ӯҳдадориҳо дар байни 
зану шавҳар, волидайн ва фарзандон, намояндагони насли 
калонсол ва насли ҷавон; 

е) рекреативӣ— (лот. recreatio —барқароршавӣ). Ба истироҳат, 
ташкили фароғат, ғамхорӣ нисбати саломатӣ ва беҳбудии аъзоёни 
оила робита дорад. 

ж) муоширати маънавӣ— инкишофи шахсияти аъзоёни оила, 
якдигарро из ҷиҳати маънавӣ ғанӣ гардонидани онҳо; 

з) иҷтимоӣ-мақомотӣ — ба аъзоёни оила дода шудани мақоми 
муайяни иҷтимоӣ, бозсозии сохтори иҷтимоӣ; 

и) психотерапевтӣ— ба аъзоёни оила имконият медиҳад, ки 
талаботи худро ба муҳаббат, таваҷҷӯҳ, эҳтиром, эътироф, 
дастгирии рӯҳӣ, муҳофизати равонӣ, қонеъ гардонанд. 

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Ташкили оила ва 

моњияти бастани аќди никоњ дар зиндагии њамсарон» 
(назария, 45+45 дақиқа): 

 
Лексияи хурд (10 даќиќа) 
 
Омӯзгор ба воситаи истифодаи ҳуҷуми зеҳнӣ 

маводи назариявиро қабл аз мазмуни онро ба 
хонандагон расонидан, мефаҳмонад. 

Дар дарси аввал омӯзгор бо хонандагон 
фаъолона сӯҳбат карда, онҳоро даъват мекунад, ки фикри худро 
озодона баён кунанд, масалан дар бораи он, ки: 

• худи онҳо оиларо ҳамчун ақди никоҳ байни ҳамсарон чӣ 
тавр мефаҳманд; 

• асосноккунӣ – барои чӣ оила чизи пурарзиш аст? 
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• барои ба зану шавҳар ақди никоҳ бастан кадом шартҳои 
пешакӣ лозиманд? 

• кадом аломатҳои умумӣ ҳамаи оилаҳоро тавсиф мекунанд? 
• барои чӣ оиларо пайванди ҷомеа номидан мумкин аст? 
• ҳангоми издивоҷ аз тарафи зан ва шавҳар кадом талабот 

қонеъ гардонда мешаванд? 
• сабабҳои асосии ноустувории издивоҷ кадомҳоянд? 

Издивоҷеро, ки аз аввал маълум аст, ки муваффақ намешавад, чӣ 
тавр пешгирӣ кардан мумкин аст? 

• чаро барои кӯдак дар оилаи пурра ба воя расидан ва тарбия 
ёфтан муҳим аст? Кӯдаконе, ки волидайн онҳоро муваққатан ё барои 
ҳамеша тарк кардаанд, худро чӣ тавр ҳис мекунанд? 

• чаро оила таҳти ҳимояи давлат аст? 
• дар ҷамъият аз оила ҳамчун иттифоқи байни зану шавҳар 

(ақди никоҳ) чиро интизоранд? Зан аз ақди никоҳ дар муносибат ба 
шавҳар чиро интизор аст, ва баръакс? Волидайн аз издивоҷи 
фарзандонашон чиро интизоранд? Агар ин интизориҳо амалӣ 
нагарданд, чӣ рӯй медиҳад,?  

 
Омӯзгор вақти дарсро метавонад барои навиштани иншо (эссе) 

низ дар мавзӯи “Оилаи хушбахт ин....” сарф кунад. Дар иншо 
хонандагон фаҳмиши худро дар бораи асосҳои оилаи хушбахт, дар 
бораи он, ки ҳамсарон барои ташкил ва нигоҳдории муносибатҳои 
ҳамоҳанг (ҳармонӣ) дар издивоҷ чӣ кор бояд кунанд, инъикос 
мекунанд. Таҳлили иншо ба омӯзгор кӯмак мерасонад, ки дарки 
мавзӯъ аз тарафи хонандагон , аз ҷумла фаҳмиши ҷанбаҳои оилаи 
хушбахт аз тарафи духтарон ва писаронро беҳтар фаҳмад.  
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Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Ташкили оила ва 
моњияти бастани аќди никоњ дар зиндагии њамсарон»  

(амалия, 45 дақиқа): 
 

Кор дар гурӯҳҳои хурд (15 даќиќа) 
 
Синф ба се гурӯҳ тақсим мешавад (бо 

шумораи баробари духтарон ва 
писарон) ва ба ҳар гурӯҳ яктогӣ мавзӯъ 
барои муҳокима дода мешавад. Ду 
намоянда аз ҳар гурӯҳ – як нафар духтар 
ва як нафар писар - натиҷаҳои 

муҳокимаҳои гурӯҳҳояшонро ба дигарон муаррифӣ менамоянд.  
Гурӯҳи 1: Ҳангоми издивоҷ кардан, ҳар яке аз ҳамсарон аз кадом 

неъматҳо ва бартариҳо лаззат мебаранд, ки ба даст овардани онҳо, 
аз зиндагии берун аз издивоҷ дида, дар издивоҷ хеле осонтар аст? 

 
Гурӯҳи 2: Шартҳо\омилҳои таъсирбахш барои сохтани издивоҷи 

устувор байни зану шавҳарро номбар кунед, ва чӣ тавр ҳамсарони 
оянда ба бавуҷуд омадани чунин шароитҳо таъсир расонида 
метавонанд? 

 
Гурӯҳи 3: Омилҳои вайронкунандаи (таъсири манфӣ) издивоҷро 

номбар кунед. Онҳоро чӣ тавр пешбинӣ\ пешгирӣ бояд кард? 
 
Баромад (презентатсия) ва муҳокимаи натиҷаҳои кор дар 

гурӯҳҳо (30 дақиқа): 
Омӯзгор, бо додани сухан аввал ба духтарон ва баъд ба писарон, 

ба ҳар гурӯҳ имконият медиҳад, ки хулосаҳои худро пешкаш 
намоянд. Ҳангоми мубоҳисаи умумӣ, Омӯзгор назорат мекунад, ки 
муҳокимаҳо боасос бошанду ба хилофат роҳ надода, танҳо ақидаҳо 
муҳокима шаванд, на шахсоне, ки ақидаронӣ мекунанд. Омӯзгор ба 
аҳамияти барпо кардани муносибатҳое байни зану шавҳар, ки дар 
дохили он ҳуқуқҳои ҳамсарон эҳтиром ва риоя карда мешаванд ва 
дар он ба зӯроварӣ ҷой нест, диққати махсус медиҳад.  
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Мавзўи 6. Муњаббати тарафайн шарти асосии оилаи солим 
 

Мавод барои омӯзгор (назария) 
 
Моддаи 1 «Кодекси Оилаи ҶТ» дар назар дорад: 
«Қонуни оила ба зарурати таҳкими оила, ба бунёди 

муносибатҳои оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар, 
кӯмаки мутақобила ва масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди 
оила, раво набудани дахолати беасоси ҳар шахс ба корҳои оила, 
татбиқи бемонеаи ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдададориҳои худ аз ҷониби 
аъзои оила ва имконияти ҳимояи судии онҳо асос меёбад». 
«Танзими муносибатҳои оилавӣ дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ 
будани ақди никоҳи марду зан, баробарии ҳуқуқи зану шавҳар дар 
оила, ҳалли масъалаҳои дохилиоилавӣ дар асоси мувофиқаи 
тарафҳо, афзалияти тарбияи кӯдакон дар оила, ғамхорӣ нисбати 
некӯаҳволӣ ва рушди камоли онҳо, таъмини бештари ҳифзи ҳуқуқу 
манфиатҳои аъзои ноболиғ ва ғайри қобили меҳнати оила сурат 
мегирад.» 

Устувории издивоҷ аз сифати муносибатҳо байни зану шавҳар 
вобастагӣ дорад. Дар дарси гузашта яке аз функсияи муҳими оила 
– функсияи психотерапевтӣ қайд шуда буд. Азбаски одам (ҳам зан 
ва ҳам мард) махлуқи иҷтимоист, ӯ эҳтиёҷ ба дастгирии эҳсосотӣ 
(равонӣ), меҳру муҳаббат, якдигарфаҳмӣ дорад. Ҳамаи ин ба 
аъзоёни оила кӯмак мерасонад, ки аз ҳаёт лаззат баранд, ба онҳо 
асос медиҳад, ки барои фарзандонашон/аъзоёни дӯстдоштаи 
оилаашон бунёд кунанд, дар ҷавоб барои оилаашон фазои 
хотирҷамъӣ (роҳати рӯҳӣ) барпо кунанд. Меҳру муҳаббат ва 
эҳтироми якдигарии зану шавҳар барои муносибатҳои ҳамоҳанги 
(ҳармонӣ) байни онҳо асос мегузорад. Ҳамсароне, ки барояшон 
роҳати психологии ҳамсарашон (зан ё шавҳар) муҳим аст, нисбати 
муваффақиятҳо\комёбиҳояшон шавқ зоҳир мекунанд ва ба 
мушкилиҳое, ки онҳо доранд ҳамдарданд, бо ҳар роҳ руҳан онҳоро 
дастгирӣ мекунанд ва ба якдигар ҳамчун психолог хизмат 
мерасонанд. Вазифаи психотерапевтии издивоҷ тақдири издивоҷро 
муайян мекунад – оё издивоҷ бомуваффақият мешавад ё не, яъне 
ҳоло мавҷудияти оила ба андозаи хеле калон аз устувории 
муносибатҳои равонии (эҳсосотии) наздик вобаста мебошад. Баъзе 
аз оилаҳо қайд мекунанд, ки бо мурури замон эҳсосот пас мешавад 
ва муҳаббат ба муносибатҳои равонии (эҳсосотии) наздики байни 
зану шавҳар мубаддал мегардад, аммо аз ҷиҳати аҳамият ҳамон як 
нақши муҳимро дар нигоҳдории муносибатҳо мебозанд. 
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Иқлими психологӣ дар оила на танҳо устувории муносибатҳои 
оилавиро байни зану шавҳар муайян мекунад, балки ба инкишофи 
фарзандон низ таъсири муҳим мерасонад. Иқлими психологӣ дар 
оила чизи устуворе, ки барои як бор ва ҳамеша дода шудааст, нест. 
Онро тамоми аъзоёни оила меофаранд ва аз кӯшишу ғайрати онҳо 
вобастагӣ дорад, ки он чӣ тавр – мусоид ё номусоид мешавад ва то 
чӣ андоза издивоҷ давом меёбад. Аломатҳои зерин барои иқлими 
психологии мусоид дар оила хосанд: муттаҳидӣ, имконияти 
инкишофи ҳаматарафаи шахсияти ҳар як аъзои он, серталабии 
хайрхоҳонаи аъзоёни оила нисбати якдигар, ҳисси маҳфуз будан ва 
қаноатбахшии равонӣ, фахр барои аъзои ин оила доштан, 
маъсулият. Дар оилаи бо фазои мусоид ҳар як аъзои оила ба 
дигарон бо меҳру муҳаббат, эҳтиром ва боварӣ, ба падару модар 
бошад бо ҳурмату иззат ва ба аъзои заифтари оила бо омодагии 
ҳар лаҳза ба кӯмак таёр будан, муомила мекунад. Нишондиҳандаи 
муҳими фазои мусоиди психологӣ дар оила ин шавқи аъзоёни оила 
ба гузаронидани вақти холии худ дар иҳотаи хонавода, сӯҳбат 
кардан дар мавзӯи ба ҳама шавқовар, якҷоя анҷом додани корҳои 
хона, ҷиҳатҳои хуб ва корҳои неки ҳар як аъзои оиларо қайд 
кардан, мебошад. Чунин фазо ба ҳамоҳангӣ, паст кардани 
шиддати низоҳои сар зада, барҳам додани вазъиятҳои фишори 
рӯҳӣ, афзудани ҳиссиёти аҳамияти иҷтимоии худ, ва татбиқи 
имкониятҳои шахсии ҳар як аъзои оила, мусоидат мекунад.  

 
Муносибатҳои заношӯӣ таҳкурсии ибтидоӣ барои иқлими 

мусоид дар оила мебошанд. Ҳаёти якҷоя аз зану шавҳар омода 
будан ба созиш, эҳтиёҷоти шарикро ба назар гирифтан, ба якдигар 
гузашт кардан, дар худ инкишоф додани чунин сифатҳо, ба мисли 
эҳтироми якдигар, боварӣ ва якдигарфаҳмиро талаб мекунад.  

 
Агар аъзоёни оила изтироб, нороҳатии равонӣ, ҷудоиро ҳис 

кунанд, пас дар ин ҳолат сухан дар бораи иқлими психологии 
номусоид дар оила меравад. Ҳамаи ин ба иҷрои яке аз вазифаҳои 
асосии худ аз тарафи оила — психотерапевтӣ, дур кардани фишори 
руҳӣ (стресс) ва хастагӣ монеа мегардад, ва илова бар ин ба 
руҳафтодагӣ, низоъ, шиддатнокии ҳолати руҳӣ, норасоии эҳсосоти 
мусбӣ оварда мерасонад. Агар аъзоёни оила барои тағйир додани 
чунин ҳолат саю кӯшиш накунанд, пас худи ҳастии оила ба 
масъала табдил меёбал.  
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Омили муҳиме, ки ба иқлими психологии оила таъсир 
мерасонад, ҳайати он мебошад. Ҳамин тариқ, дар оилаҳои 
нопурраи фарзанддор, бештар иқлими номусоид, аз сабаби 
тақсимоти нобаробари бор (ташвишҳои оилавӣ) ва норасоии 
функсияи ҷубронии дастгирии руҳӣ аз тарафи шавҳар\зан, 
ташаккул меёбад.  

 
Меҳру муҳаббати дутарафа асоси калидии оилаи солим 

мебошад. Зану шавҳар мафҳуми “меҳру муҳаббати зану шавҳар”-
ро чунин тавсиф медиҳанд: 

• ин қувваест, ки моро водор месозад, то он ҷизи 
беҳтаринеро, ки дар мо ҳаст, бидиҳем.  

• ин қабул кардани якдигар мебошад. Ин ба мо имконият 
медиҳад, ки мо худро маҳбуб ҳис кунем, ҳатто дар ҳолате, ки 
зоҳиран батартиб нестем, ҳатто вақте, ки мо хато мекунем. Ин 
бахшидан аст.  

• ин муоширати доимӣ бо шавҳар\зан аст, ин самимият ва 
ҳамкории дутарафа мебошад. Ин кушоду равшан будан аст, 
қобилияти тарафдорӣ кардан тавонистан аст. 

• ин боварӣ ба якдигар аст, кушоду равшан ҳиссиёт ва 
ақидаҳои худро изҳор кардан аст.  

• ин маънои зоҳир кардани симои аслии худ аст, ин барои 
ҳам зану ҳам шавҳар имконияти мустақил будан аст, баҳри 
беҳбудии оила имконияти ташаккул ёфтан доштан мебошад.  

• ин яклухтии шахсият, фикрронии солим мебошад. 
• ин тоқат, қобилияти ба шавҳар\зан интизорӣ кашидан аст.  
• ин ҳоло ҳозир бе тарс аз оянда зиндагӣ кардан аст.  
 
Танқиди беадолатона ва ҷабри баъзе аъзоёни оила нисбати 

дигар аъзоён ба ташаккули фард таъсири манфӣ мерасонад. 
Умедвориҳои аз ҳад зиёди ҳамсарон аз якдигар ё аз фарзандон, ва 
ҳамчунин талаботҳои аз ҳад зиёд метавонанд сабаби низоъ дар 
оила гарданд, ва дар ҳолати надоштани маҳорати ҳал кардани 
низоҳо, онҳо ба осонӣ ба зӯроварӣ байни аъзоёни оила табдил 
меёбанд. Ҳар як намуди зӯроварӣ байни аъзоёни оила ба 
харобшавии муносибатҳо мусоидат мекунад, ки барқарор кардани 
онҳо он қадар осон нест.  

 
Оилаҳои солим он оилаҳое шуморида мешаванд, ки дар онҳо: 
• ҳар яке аз аъзои оила ҳамчун шахси ба дигар аъзоён 

баробар қабул карда мешавад; 
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• боварӣ, содиқӣ ва самимият муҳим ҳастанд; 
• муошират дар дохили оила шарти ҳатмии ҳамзистӣ 

мебошад; 
• аъзоёни оила якдигарро дастгирӣ мекунанд; 
• ҳар аъзои оила қисми маъсулияти худро барои кулли оила 

дорад; 
• аъзоён якҷоя истироҳат мекунанд, лаззат мебаранд ва 

хурсандӣ мекунанд; 
• анъанаву расму оинҳо ҷои муҳимро ишғол мекунанд; 
• аъзоён хусусият ва нодирии ҳар якеашонро қабул 

мекунанд; 
• ҳуқуқ ба маҳрамӣ (махфият\ба мавҷудияти фазои шахсӣ) 

эхтиром карда мешавад; 
• ҳиссиёти ҳар як аъзои оила қабул мешавад ва мутолеа 

карда мешавад. 
 
Дар навбати худ, оилаи дисфунксионалӣ хусусиятҳои зеринро 

дорад: 
• рад кардани мушкилиҳо ва дастгирии тасаввуроти ғалат; 
• умедвориҳои зиёд ва ғайривоқеӣ аз аъзоёни оила; 
 
Қоидаҳо ва нақшҳои қатъии аъзоёни оила, аксуламали қатъӣ 

(дағал) ба пешниҳоди аъзоёни оила оид ба тақсимоти нақшҳо; 
• набудани қаробат; 
• муносибатҳои ҷанҷолӣ, аз ҷумла пинҳонкорӣ; 
• мушкилиҳо робита ба ҳудудҳои шахсии аъзоёни оила: онҳо 

ё омехташудаанд, ё қатъиёна тақсим шудаанд; 
• нигоҳ доштани беҳбудии зоҳирӣ; 
• назорати мутлақи сардори оила. 
 
Омӯзгор пешниҳод мекунад, ки хонандагон мақоли “Мезанад, 

яъне дӯст медорад”–ро дар синф муҳокима кунанд. Омӯзгор 
мефаҳмонад, ки мақолу зарбулмасалҳо на ҳама вақт ҳақиқати 
зиндагиро (мисли ин мақоли овардашуда) инъикос мекунанд. Ӯ 
мефаҳмонад, ки истифодаи зӯроварӣ ин зоҳир кардани нафрат, 
беҳурматӣ ба ҳуқуқҳо ва эҳтиёҷоти дигарон, беэътиноӣ нисбати 
ҳиссиёти шавҳар\зан аст, ки ба мафҳуми “муҳаббат” номувофиқ ва 
ҳатто мухолиф аст. Одаме, ки аз зӯроварӣ истифода мебарад, 
одами нотавон аст, ки ба ҷуз аз ҳама роҳи осонтари раҳо кардани 
қувваи манфии дар ниҳодаш ҷамъшуда – нисор кардани шиддат, 
сарфи назардошти оқибатҳояш, ба сари одами наздикаш, воситаи 
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дигаре барои изҳори вокуниши худ ба ягон воқеа дар зиндагиаш 
намеёбад. Дар оилаҳое, ки зӯроварӣ ҷой дорад, кулли аъзоҳояшон 
азоб мекашанд – на танҳо худи ҷабрдидагон, балки шоҳидони 
зӯроварӣ низ, масалан, фарзандони ҷабрдидагон дар азобанд.  

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Муњаббати 

тарафайн шарти асосии оилаи солим» (назария, 45 дақиқа): 
 

Лексияи хурд (40 даќиќа) 
 
Бо истифодаи маводи назариявӣ омӯзгор ба 

тарзи фаҳмо ва интерактивӣ мафҳуми 
“муҳаббат”, “эҳтироми якдигар”-и ҳамсарон 
дар дохили издивоҷро мефаҳмонад. Омӯзгор 
фаъолона ақидаи хонандагонро мепурсад, ба 

духтарон ва писарон имконият додан, ки фикри худро баён кунанд 
ва ин ақидаҳоро муқоиса мекунад.  

Омӯзгор ақидаи хонандагонро ба воситаи саволҳои зерин 
мепурсад – устувории муносибатҳо дар издивоҷ аз чӣ вобастагӣ 
доранд? Муаммои оилаҳои устувор ва бомуваффақият дар чӣ аст? 
Роҳати равонӣ (психологӣ) дар оила барои ҳар ҳамсар (зан ё 
шавҳар) чӣ маъно дорад? Онҳо ифодаи “муҳаббати мутақобили 
(якдигарии) зану шавҳар”-ро чӣ тавр мефаҳманд? 

 
Дар ҳолати имконият доштан, омӯзгор метавонад ба дарс зану 

шавҳари солхӯрдаеро, ки дар маҳал онҳоро ҳурмат мекунанд, 
мисоли мусбии оилаи хушбахт мебошанд ва дар он ҳамсарон 
баробарҳуқуқанд ва иқтидори худро тавонистанд баҳри бунёдкорӣ 
бомуваффақият истифода баранду духтару писарони худро тарбия 
карда, ба онҳо илми олӣ додаанд, келинҳои худро ҳурмат 
мекунанд ва ба фарзандони худ бо ҳар роҳ ёрӣ мерасонанд, ки 
сарвари хуби оилаҳои худ бошанд, даъват кунад.  

 
Хонандагон метавонанд ба ин ҷуфт саволҳои худро марбут ба 

ҷанбаҳои нигоҳ доштани оилаи солим ва устувор, диҳанд: 
• «муаммои оилаи устувор дар чист – зану шавҳар бояд чӣ 

кор кунанд?»; 
• «дар давоми ҳаёти якҷояатон шумо албатта аз душвориҳо 

ва санҷишҳо гузаштаед – шумо якдигарро дар чунин вазъиятҳо чӣ 
тавр дастгирӣ мекунед?» 
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• Ба шумо чӣ тавр муяссар мегардад, ки низоҳои худро дар 
оила ба таврӣ конструктивӣ ҳал кунед?  

• Барои низоро дар оила шиддат набахшидан, зану шавҳар 
бояд чӣ корҳоро накунанд?  

• Шумо ба духтарон ва писарони ҳамсинну соли мо, ки дар 
ояндаи наздик шояд оила барпо кунанд, чӣ маслиҳатҳо медиҳед? 

 
Омӯзгор қаблан бо ҷуфти мазкур омилҳои асосиеро, ки онҳо 

бояд дар ҷавобҳои худ таъкид кунанд, муҳокима мекунад, ба мисли 
– аҳамияти ба назар гирифтани ақидаҳо, эҳтиёҷот ва имкониятҳои 
ҳамсарон дар ҳаёти оилавӣ; аҳамияти мактабро тамом кардан, 
таълим гирифтани зан барои дар оянда кор кардан (агар имконият 
ва зарурат пайдо шавад), аҳамияти муҳокимаи асосноки 
(конструктивии) масъалаҳо дар оила\ роҳ надодан ба табдил 
ёфтани низоъ ба зӯроварӣ, ба назар гирифтани ақидаи ҳар як аъзои 
оила, аҳамияти дастгирии зану шавҳари ҷавон аз тарафи волидайн 
(бидуни амр\назорати қатъии оилаи ҷавон), аҳамияти бунёд 
кардани муносибатҳо дар асоси боварӣ (худдорӣ аз рашки беасос 
байни ҳамсарон, огоҳ кардани тарафайн дар бораи нақшаҳои худ 
дар робита бо берун рафтан аз хонавода барои харидорӣ, аёдати 
падару модари зан ва ғайра). 

 
Дар охири дарс омӯзгор дар бораи аҳамияти бунёди 

муносибатҳои эҳтиромона дар оила, ки ба боварӣ ва меҳру 
муҳаббат ҳамчун асоси бунёди оилаи ҳамоҳанг (ҳармонӣ) ва 
устувор, такя мекунанд, хулоса мебарорад. 

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Муњаббати 

тарафайн шарти асосии оилаи солим» (амалия, 45 дақиқа): 
 

Кор дар гурӯҳҳои хурд (15 даќиќа) 
 
Синф ба ду гурӯҳ (гурӯҳи писарон 

ва гурӯҳи духтарон) тақсим мешавад ва 
ба ҳар ду гурӯҳ барои муҳокима 
вазифаи якхела дода мешавад – 

Ба фикри шумо зану шавҳар бояд чӣ 
кор кунанд, ки муносибатҳояшон 

мутаносиб (ҳамоҳанг) бошанд (чӣ тавр бояд рафтор кард, ба зану 
шавҳар чӣ кор кардан мумкин аст ва чӣ кор мумкин нест)? 
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Натиҷаҳои муҳокимаи гурӯҳҳоро ду нафар намоянда – як 
духтар ва як писар аз ҳар гурӯҳ, пешкаш менамоянд.  

Муаррифӣ ва муҳокимаи натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳо (25 дақиқа): 
Омӯзгор ба намояндагони гурӯҳҳо, аввал ба духтарон ва баъд 

ба писарон суханро дода, ба ҳар гурӯҳ имконият медиҳад, ки 
хулосаҳои худро муаррифӣ кунанд.  

Дар рафти мубоҳисаи умумӣ, омӯзгор назорат мекунад, ки 
муҳокимаҳо боасос бошанд ва ба пайдоиши кинаву адоват аз рӯи 
аломатҳои ҷинсӣ ва мухолифат байни хонандагон роҳ надода, ба 
онҳо ёдрас мекунад, ки танҳо ақидаҳо муҳокима мешаванд, на 
шахсоне, ки ақидаронӣ мекунанд.  

Омӯзгор ба аҳамияти дарк кардани умедвориҳои худ нисбат ба 
шавҳар\зан то ақди никоҳ, бунёди муносибатҳое байни зану 
шавҳар, ки дар дохили он ҳуқуқҳои зану шавҳар эҳтиром ва риоя 
карда мешаванд, ва ба зӯроварӣ роҳ дода намешавад, диққати 
махсус медиҳад.  

 
Ҷамъбаст (5 дақиқа). 
 
Илова бар ин, омӯзгор ба он диққатро ҷалб мекунад, ки 

некӯаҳволии иқтисодии оила на ҳама вақт ба таври автоматӣ 
маънои издивоҷи хушбахтро дорад (дар оилаҳои камбағал низ 
хушбахтию тифоқӣ вуҷуд дошта метавонад), ва ин “автоматӣ” 
доимо дар он оилаҳое ба кор медарояд, ки якдигарфаҳмӣ, ёрии 
ҳамдигарӣ, дастгирӣ ва муҳаббат дошта бошанд (ва баръакс, он 
ҷое, ки инҳо нестанд, чунин оилаҳо оқибат вайрон мешаванд).  
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Мавзўи 7. Њуќуќ ва уњдадорињои њамсарон дар оила. 
Таъмини баробарии хуќуќњои аъзоёни оила. 

 
Мавод барои омӯзгор (назария, фанни «Асосҳои ҳуқуқ  

ва давлат», синфи 8) 
  
Мувофиқи Моддаи 7 Кодекси оилаи ҶТ, ҳуқуқи худро амалӣ 

намудани аъзоёни оила ва иҷрои ӯҳдадориҳояшон набояд ҳуқуқу 
озодӣ ва манфиатҳои қонунии аъзоёни дигари оила ва дигар 
шаҳрвандонро вайрон намояд. 

Ҳамин тариқ, дар асоси ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои ҳамсарон 
принсипи баробарҳуқуқӣ гузошта шудааст. Ҳар кадом аз ҳамсарон 
дар интихоби шуғл, касб, намуди фаъолият, истиқоматгоҳ ва маҳали 
будубош (одатан ҷои зисти зану шавҳар пеш аз ақди никоҳ муҳокима 
карда мешавад) озод мебошанд. Масъалаҳои модарӣ, падарӣ, 
таълиму тарбияи кӯдакон, дигар масъалаҳои ҳаёти оилавиро 
ҳамсарон якҷоя ҳал мекунанд. 

 
Амволе, ки зану шавҳар дар давраи заношӯӣ ҷамъ кардаанд, 

моликияти муштараки онҳо мебошад. Аз ҷумла, даромаде, ки зану 
шавҳар дар натиҷаи фаъолияти меҳнатӣ, нафақа, ёрдампулӣ ва 
пардохтҳои дигари пулии гирифтаашон, ва ҳама гуна амволи манқул 
ва ғайриманқули дар давоми заношӯӣ харидаашон, сарфи назар аз он, 
ки ба номи кадоме аз зану шавҳар харида шудааст ё маблағ 
гузаронида шудааст, моликияти муштараки онҳо ҳисоб мешавад. 

 
Соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амволе, ки моликияти 

муштараки зану шавҳар мебошад, бо ризоияти мутақобилаи онҳо 
сурат мегирад. Дар ҳолатҳои зарурӣ ин розигӣ ба тариқи 
нотариалӣ тасдиқ мешавад. 

Амволе, ки ба зану шавҳар то ақди никоҳ тааллуқ дошт, инчунин 
амволе, ки дар давраи заношӯӣ зан ё шавҳар ҳамчун ҳадья ё мерос 
гирифтааст, моликияти ҳар кадоми онҳо мебошад. Ашьёи 
истифодаи шахсӣ: либос пойафзол ва ғайра, ба истиснои ҷавоҳирот 
ва асбоби дигари зебу зинат, гарчанде дар давраи заношӯӣ аз ҳисоби 
маблағҳои умумии зану шавҳар ба даст оварда шудаанд, моликияти 
ҳамон шахсе ба ҳисоб мераванд, ки аз онҳо истифода бурдааст. 

 
Ҳар кӯдак ҳуқуқ дорад, ки дар оила зиндагӣ кунад, тарбия 

гирад, ва падару модарашро донад, ба ғамхорӣ ва ҳамзистӣ бо 
онҳо ҳуқуқ дорад. Кӯдак ба тарбия аз тарафи падару модар, 
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таъмини манфиатҳояш, рушду такомули ҳамаҷониба, эҳтироми 
шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад. Дар сурати набудани падару 
модар, аз ҳуқуқи падару модар маҳрум кардани онҳо ва дар 
ҳолатҳои дигари аз даст додани васояти падару модар, ҳуқуқи 
кӯдак барои тарбия дар оила аз ҷониби мақомоти васояту 
парасторӣ таъмин карда мешавад. Кӯдак ҳуқуқи муоширатро бо 
падару модар, бобо, бибӣ (модаркалон), бародарону хоҳарон ва 
дигар хешу ақрабо дорад. Бекор кардани ақди никоҳ аз ҷониби 
падару модар, беэътибор донистани он ё зиндагии ҷудогонаи 
падару модар ба ҳуқуқи кӯдак таъсир намерасонад. Яъне, ҳар як 
кӯдак ҳуқуқ ба ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии худ дорад. 
Ин ҳимоя аз тарафи падару модар ё шахсоне, ки онҳоро иваз 
мекунанд, хадамотҳои васояту парасторӣ, прокурор ва суд амалӣ 
гардонида мешавад. 

Кӯдак ҳуқуқ дорад дар ҳалли ҳама гунна масъалаҳои оилавӣ, ки 
ба манфиатҳои ӯ дахл доранд, фикри худро озодона изҳор намояд, 
ҳамчунин дар рафти мурофиаҳои судӣ ва маъмурӣ иштирок кунад 
ва шунида шавад. Суд метавонад фикри кӯдаки аз сини даҳсола 
болоро ба инобат гирад (масалан, дар бораи хоҳиши ӯ бо яке аз 
волидайн баъд аз ҷудошавӣ зиндагӣ карданро). Кӯдак ҳуқуқ ба 
гирифтани таъминот аз падару модари худ ва аъзои дигари оила 
дорад. Маблағи алиментҳое, ки барои кӯдак ситонида мешаванд, 
ба ихтиёри падару модар ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, 
мегузаранд ва барои таъмин, тарбия ва таълими кӯдак харҷ карда 
мешаванд.  

 
Падару модар нисбати фарзандонашон ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

баробар доранд. Ҳуқуқҳои падару модар ҳангоми ба синни 
балоғат, яъне синни ҳаждаҳсолагӣ расидани кӯдакон, инчунин 
ҳангоми ақди никоҳ бастани кӯдакони ноболиғ ва дигар ҳолатҳои 
муқаррарнамудаи қонун дар мавриди аз ҷониби кӯдакон то ба 
синни балоғат расиданашон ба даст овардани мукаллафияти 
пурра, қатъ мегардад. Падару модар барои тарбияи фарзандони 
худ дорои ҳуқуқу ӯҳдадорӣ мебошанд. Падару модар вазифа 
доранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, маънавӣ 
ва ахлоқӣ, гирифтани таҳсилоти умумии асосии фарзандонашон 
ғамхорӣ намоянд. Падару модар ҳуқуқ доранд, ки бо назардошти 
фикру хоҳиши фарзандонашон муассисаҳои таълимӣ ва шаклҳои 
таҳсили онҳоро интихоб намоянд. Падару модар барои тарбия ва 
рушду камоли фарзандонашон масъулият доранд. 
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Қонун ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдаконро ба зиммаи падару 
модари онҳо мегузорад. Онҳо намояндагони қонунии фарзандони 
худ буда ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро бе ваколатҳои махсус дар 
муносибат бо ҳамагуна шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар 
судҳо ҳимоя менамоянд. Аммо падару модар наметавонанд аз 
ҳуқуқи фарзандони худ намояндагӣ кунанд, агар мақоми васоят ва 
парасторӣ муқаррар карда бошад, ки байни манфиатҳои падару 
модар ва фарзандон ихтилоф вуҷуд дорад, яъне ҳуқуқҳои падару 
модар набояд бар хилофи манфиатҳои фарзандонашон татбиқ 
гарданд. Масалан, ҳангоми истифодаи ҳуқуқҳои падару модарӣ 
онҳо набояд ба саломатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак ва такомули 
маънавии ӯ зарар расонанд, ҳуқуқ надоранд, ки аз муомилаи 
бераҳмона, дағалона ва пасткунандаи шаъни инсонии кӯдак 
истифода баранд ё кӯдакро истисмор кунанд. Дар сурати 
ихтилофот байни падар ё модар ва кӯдакон мақоми васоят ва 
парасторӣ вазифадоранд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
кӯдакон намоянда таъин кунанд. Тамоми масъалаҳои марбут ба 
тарбияи фарзандонро падару модар бо ризоияти ҳамдигар ва бо 
назардошти манфиати кӯдакон ва фикру ақидаи онҳо ҳал 
менамоянд.  

 
Ҷои истиқомати кӯдак дар сурати ҷудо зиндагӣ кардани падару 

модар бо мувофиқаи байни онҳо муқаррар карда мешавад. Дар 
сурати набудани мувофиқа, баҳси падару модарро суд дар асоси 
манфиати кӯдакон ва бо назардошти фикру хоҳиш, дилбастагии 
(меҳри) онҳо нисбати ба падар ё модар ва дигар аъзоёни оила, ва 
имконоти ба кӯдак фароҳам овардани шароити тарбия ва рушду 
камоли он, ҳал менамояд.  

Падар ё модаре, ки аз фарзанд ҷудо зиндагӣ мекунад, барои 
муошират бо кӯдак, иштирок кардан дар тарбия ва таҳсилоти ӯ 
ҳуқуқ дорад ва ҳуқуқ дорад, ки дар бораи кӯдак маълумот гирад. 
Падар ё модаре, ки фарзанд бо ӯ зиндагӣ мекунад, набояд монеи 
муоширати фарзанд бо падар ё модар бошад. 

Падару модар ё яке аз онҳо метавонанд аз ҳуқуқи падару 
модарӣ маҳрум карда шаванд, агар онҳо аз ҳуқуқи падару модарии 
худ сӯистифода намоянд ё ба фарзандон муносибати бераҳмона 
кунанд, аз ҷумла нисбати онҳо зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳиро раво 
бинанд. 
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Мавод барои омӯзгор (назария, фанни «Маданияти муносибатҳои 
оилавӣ», синфи 11 Маърифати оиладорӣ? ) 

 
Дар Моддаи 33 Конститутсияи ҶТ омадааст:  
«Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. Ҳар кас 

ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ 
расидаанд, ҳуқуқ доранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва 
бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳуқуқанд. Бисёрникоҳӣ 
манъ аст». 

Ҳамчунин дар Моддаи 17 Конститутсияи ҶТ қайд гардидааст: 
«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». 

Дар Моддаи 18 Конститутсия омадааст, ки:  
«Ҳар кас ҳуқуқ ба ҳаёт дорад. Ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда 

намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти махсусан вазнин. 
Дахлнопазирии шахсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеҷ кас шиканҷа, 
ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад». Ин матн на 
танҳо ба соҳаи муносибатҳои иҷтимоӣ, балки ба муносибатҳо дар 
оила низ дахл дорад, яъне муносибати давлатро ба масъалаи 
пешгирии зӯроварӣ дар оила муайян менамояд. Дар ҳолати 
вайронкунии ҳуқуқҳои асосӣ ва озодии шахс, яъне ҳангоми содир 
кардани зӯроварӣ\муносибати ғайриинсонӣ\ҷазодиҳӣ дар чорчӯбаи 
муносибатҳои оилавӣ, давлат ҳимояи ҳуқуқҳои ҷабрдидагон аз 
зӯровариро таъмин менамояд, масалан ба воситаи Қонуни махсуси 
«Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила” (аз тарафи Президенти 
ҶТ 19.03.2013 ба имзо расида.). 

Дар Моддаи 1 «Кодекси оила ҶТ» муқаррар шудааст: 
«Қонуни оила ба зарурати таҳкими оила, ба бунёди муносибатҳои 

оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар, кӯмаки 
мутақобила ва масъулияти ҳамаи аъзои оила дар назди оила, раво 
набудани дахолати беасоси ҳар шахс ба корҳои оила, татбиқи 
бемонеаи ҳуқуқ ва иҷрои ӯҳдададориҳои худ аз ҷониби аъзои оила ва 
имконияти ҳимояи судии онҳо асос меёбад.» 

 
Мувофиқи Моддаи 4 Кодекси оила ҶТ, қонунҳои гражданӣ дар 

танзими муносибатҳои шахсии ғайриамволӣ ва амволии байни аъзои 
оила истифода мешаванд, агар ин муносибатҳо бо қонунҳои оила 
танзим нагардида бошанд. 
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Аъзои ҳар оила аз лаҳзаи таваллудаш дорои қобилияти 
соҳибҳуқуқӣ мебошад (ҳамчун шаҳрванди мамлакате, ки 
ҳуқуқҳояш аз тарафи давлат ҳимоя карда мешаванд). Ин маънои 
имконияти доштани амвол дар асоси ҳуқуқ ба моликиятро дорад, 
масалан мерос гирифтан, онро идора кардан, доду гирифт кардан, 
соҳиби аслу насаб, ҷои истиқомат будан, ва ҳамчунин як қатор 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва оилавии дигар доштан (ақди никоҳ бастан, 
онро бекор кардан, ҳуқуқ ба фарзандхонӣ, имконияти фарзандхон 
шудан ва ғайра). Дар баробари он, шаҳрванд ҳуқуқҳои худро 
пурра танҳо аз синни 18 – солагӣ, қисман аз синни 14 ва 16-солагӣ 
татбиқ карда метавонад. 

 
Доштани ҳуқуқҳо ва озодиҳои дар боло зикр шуда аз аъзои 

оила будан ё набудани шахс вобастагӣ надорад.  
 
Ҳуқуқи оилавӣ чунин муносибатҳоро дар оила ба танзим 

медарорад: тартиб ва шартҳои бастани ақди никоҳ, бекор кардани 
ақди никоҳ ва беэътибор донистани он, муносибатҳои байни 
ҳамсарон, волидайн ва фарзандон, расмиётҳои фарзандхонӣ. 

 
Ҳамин тариқ, метавон тасдиқ кард, ки тамоми аъзоёни оила, 

ҳамчун шахсони соҳибҳуқу дорои мукаллафият, субъектҳои ҳуқуқ 
мебошанд, дар сурате, ки оила худ, ки маҷмӯи одамони дар асоси 
ақди никоҳ ва хешигарӣ якҷояшударо ифода мекунад, субъекти 
ҳуқуқ нест. Гарчанде, ки ҳангоми бастани ақди никоҳ, бекор 
кардану беэътибор донистани он ва дар дигар ҳолатҳо 
бақайдгирии давлатӣ талаб карда мешавад. Оила ҳамчун шахси 
ҳуқуқӣ (юридикӣ) ба қайд гирифта намешавад, додугирифт кардан, 
созишномаву шартномаҳо бастан наметавонад. Ҳамаи ин имтиёзи 
танҳо аъзоёни алоҳидаи он мебошад. 

Муносибатҳо дар оила, байни аъзоёни алоҳидаи он асосан 
хусусияти шахсӣ-эътимодӣ доранд ва асосан на ба қонун (гарчанде, 
ки муқаррароти қатъии қонунӣ - дар бораи алиментҳо, ҳуқуқҳои 
падару модарон ва ғайра низ вуҷуд дорад), балки ба қоидаҳои 
ахлоқӣ, маънавӣ такя мекунанд (масалан, муносибатҳои волидайн 
ва фарзандон, ҳамсарон). Бинобар ин, давлат ба корҳои оилавӣ 
танҳо дар ҳолатҳое кӯшиш мекунад дахолат кунад, ки зарурият ба 
ҳимояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии аъзоёни оила (бахусус, 
ноболиғон, занон) вуҷуд дошта бошад. Масалан, ҳангоми 
ҷудошавӣ, суд пеш аз ҳама ҳуқуқҳои ноболиғони дар дохили 
издивоҷ таваллуд шударо ба назар мегирад, ба мисли таъмини 
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кӯдакон бо ҷои минималии истиқоматӣ, таъмини расмиёти 
маскункунии фарзандони умумӣ ба истиқоматгоҳи аз тарафи яке аз 
ҳамсарон ба воситаи суд гирифта шуда. 

 
Қонунгузории ҶТ тартиби судии дида баромадани як қатор 

масъалаҳои оилавиро, ба мисли имконияти ҳимояи ҳуқуқҳои 
оилавӣ аз тарафи суд, тартиби судии фарзандхонии кӯдакон, бекор 
кардан ва беэътибор донистани ақди никоҳ, тақсимоти амвол, 
пардохтани алимент, маҳрум кардани ҳуқуқҳои падару модарӣ ва 
ғайраро, пешбинӣ мекунад. Ҳатто дар ин ҳолат, дар назди суд на 
оила, балки аъзоёни алоҳидаи он ҷавоб медиҳанд ва ҳамчунин, 
ҳуқуқҳои онҳо ҳимоя мешаванд.  

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои ҳамсарон дар оила. Таъмини баробарии 
ҳуқуқҳои аъзоёни оила» (фанни «Асосҳои ҳуқуқ ва давлат», 

синфи 8, назария, 45 дақиқа): 
 

Кор дар гурӯҳҳои хурд (15 дақиқа) 
 
Омӯзгор хонандагонро (мувофиқи 

имконият) тавре ба 5 гурӯҳҳо тақсим 
мекунад, ки дар ҳар гурӯҳ шумораи 
баробари духтарон ва писарон бошад, 
ва ба ҳар гурӯҳ дутогӣ савол/вазъиятҳои 
дар ду корт навишта шударо тақсим 
мекунад: 

 
Гурӯҳи 1:  
• «Гарчанде, ки ҳангоми номзадӣ шавҳари оянда ба зани 

ояндаи худ гуфта буд, ки барои донишгоҳро хатм карданаш 
муқобил нест (соли охирини таълими духтар дар мактаби олӣ буд), 
аммо дарҳол баъд аз ақди никоҳ ба донишгоҳ рафтанашро манъ 
кард ва ба ӯ фармон дод, ки дар хона нишинаду ҳеҷ ҷой набарояд. 
Оё шавҳар ҳуқуқ дорад, ки таҳсили занашро манъ кунад?» 

• «То шавҳар кардан зан соҳиби маълумоти хуб шуд, лекин аз 
сабаби таваллуд кардан ва нигоҳубини фарзандон чанд муддат кор 
накард. Дар ин ҳангом, мувофиқи созиши байни зану шавҳар, 
шавҳар, ки дар Русия кор мекард, онҳоро таъмин мекард 
(волидайни онҳо имконият надоштанд, ки набераҳояшонро таъмин 
кунанд). Ду соли охир шавҳар дар хона набуд, пул дигар 
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намефиристод, ва ҳангоми гуфтугузори гоҳ-гоҳашон бо телефон, 
мегуфт, ки дар Русия кор надорад ва аз ин сабаб пул фиристодан 
наметавонад. Дар ҷавоби пешниҳоди занаш, ки аз рӯи ихтисосаш 
баромада кор кунад (дар ҷои истиқоматаш дар Тоҷикистон), шавҳар 
тезу тунд шуда ба ӯ манъ мекунад, ки ба кор барояд. Оё шавҳар аз 
нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва маънавӣ метавонад ба зани худ манъ кунад, 
ки барои таъмини фарзандҳои умумияшон кор кунад?» 

 
Гурӯҳи 2:  
• «Зану шавҳар мисли аксари тоҷикон дар шӯъбаи сабти 

асноди шаҳрвандӣ (ЗАГС) ва инчунин ба воситаи никоҳи диннӣ 
ақди никоҳ бастанд. Ҳангоми моҷарои навбатии оилавӣ шавҳар ба 
ғазаб омада се бор “талоқ” гуфт. Ӯ ба занаш гуфт, ки аз хонааш 
баромада равад ва гуфт, ки фарзандҳояшро аз ӯ мегирад ва аз ин 
лаҳза зан наметавонад, ки бо фарзандҳояш муошират кунад. Оё ӯ 
ҳақ аст (мувофиқи қонунҳои Шариат ва мувофиқи қонунҳои 
дунявӣ)?»  

• «Дар рафти маҷлиси судӣ оид ба масъалаи ҷудошавии зану 
шавҳар ва муқаррар кардани иқоматгоҳи фарзанди ҳамсарон, 
фарзанди 12-солаи онҳо ба судя ҷавоб дод, ки аз сабаби он, ки 
падараш ӯро зуд-зуд мезанад бо модараш зистан мехоҳад. Ба 
фикри шумо суд ба манфиати кадоме аз волидайн ҷои 
истиқоматгоҳи ин кӯдакро муқаррар мекунад?» 

 
Гурӯҳи 3:  
• «Ҳамсарон дар давоми солҳои ҳамзистияшон дар издивоҷи 

қонунӣ, аз маоши шавҳар кам-кам пул ҷамъ карда, мошин 
хариданд ва онро ҳамчун моликияти шавҳар ба қайди расмӣ 
дароварданд. Ҳангоми ҷудошавӣ ва тақсимоти амвол, шавҳар 
гуфт, ки аз сабаби он, ки мошин аз маоши ӯ харидорӣ шудааст, ва 
алалхусус, аз сабаби расман дар қайди номаш будани он, 
моликияти шахсии ӯст. Ба фикри шумо кадоме аз ин вариантҳои 
ҳалномаи мақомоти судӣ оид ба муқаррар намудани ҳуқуқи 
моликиятӣ аз ҷиҳати юридикӣ дуруст аст: а) шавҳар ҳуқуқи 
истисноии (махсус) моликият ба мошинро дорад, ӯ метавонад онро 
фурӯшад ва пулашро бо занаш тақсим накунад»; б) зан ҳуқуқи 
истисноии (махсус) моликият ба мошинро дорад, ӯ метавонад онро 
фурӯшад ва пулашро бо шавҳараш тақсим накунад»; в) Ҳар ду 
ҳамсар саҳми умумии моликият ба мошинро доранд, азбаски он 
ҳангоми ҳамзистии ҳамсарон дар ақди никоҳ/сарфи назар аз он, ки 
даромади кӣ барои харидории он сарф шудааст, харида шудааст ва 
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бидуни огоҳии дигар ҳамсар фурӯхта шуда наметавонад (ва ҳатто 
агар фурӯхта шавад ҳам, ҳамсарон бояд маблағи гирифтаро ба ду 
ҳиссаи баробар тақсим кунанд).» 

• «Дар 10-солагии ҷашни тӯяшон, шавҳар ба занаш дублёнка 
(пӯстин) ва мӯза ҳадя мекунад. Баъд аз 10 сол ҳамсарон барои ҷудо 
шудан ариза медиҳанд ва ҳангоми маҷлиси судӣ шавҳар аз занаш 
талаб мекунад, ки тамоми ҷизҳои ба ӯ харидааш ва пӯшидаашро, 
аз ҷумла дублёнка ва мӯзаҳоро баргардонад. Дар ҷавоб занаш аз ӯ 
талаб мекунад, ки занҷири тиллоиеро, ки ба ӯ ба муносибати 15-
солагии издивоҷашон харида буд ва тамоми мукофотпулиашро ба 
он сарф карда буд, баргардонад. Ба фикри шумо, судя ба онҳо чӣ 
ҷавоб медиҳад?» 

 
Гурӯҳи 4:  
• «Дар рӯзи номзадӣ ва то бақайдгирии расмии ақди никоҳи 

писарашон падару модар ба ҷавонон манзили духонагӣ, ки расман 
дар номи писарашон қайд карда шуда буд, ҳадя карданд. 
Мутаасифона, баъд аз як сол ҷавонон қарор доданд, ки ҷудо 
шаванд. Занаш аз ӯ талаб кард, ки манзилро фурӯхта\ ба ду 
якхонагӣ тақсим карда, ҳиссаашро диҳад. Оё ҳиссаи ин моли 
ғайриманқул ба ӯ (мувофиқи қонун) мерасад?» 

• «То тӯи арӯсӣ домод бо маблағи кор кардааш хона харида, 
дар номаш онро расман қайд мекунад. Оё зани ӯ ба ин хона\қисми 
ин хона дар ҳолати ҷудо шудан, агар онҳо фарзандони умумӣ 
надошта бошанд, метавонад даъво кунад?» 

 
Гурӯҳи 5:  
• «Ҳангоми маҷлиси судӣ дар масъалаи маскункунии кӯдаки 

ҳамсароне, ки ҷудо шуда истода буданд, шавҳар арз мекунад, ки 
агар суд қарори бо модараш мондани кӯдакро барорад, ӯ кӯдакро 
тарбия ва таъмин намекунад. Оё падари кӯдак ҳақ аст? » 

• «Пас аз он, ки писари 13-сола баъди задани падараш бо 
зарбаи ҷиддии майнаи сар ба духтурхона афтид, нисбати падараш 
парвандаи ҷиноятӣ барои зарари вазнини ҷисмонӣ расониданаш 
кушоданд. Вақте, ки нозири минтақавӣ ба ӯ амрномаи 
муҳофизатиро (ҳуҷҷате, ки ба ҳимояи ҳуқуқҳои ҷабрдида аз 
зӯроварӣ дар оила даъват мекунад) супурд, падари кӯдак ба нозири 
минтақавӣ гуфт, ки ӯ ҳуқуқ дорад ҳамаи шакли тарбия ва ба низом 
дароварданро нисбати фарзандаш истифода барад, агар гӯш 
накунад, ҳақ дорад, ки ӯро ҳатто кушад … Оё падари писар ҳақ аст?» 
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Презентатсия ва муҳокимаи натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳо (25 
дақиқа): 

• Омӯзгор ба гурӯҳҳо имконият медиҳад, ки 
хулосаҳо\ҷавобҳои худро ба саволҳо на мувофиқи ҳиссиёт ё 
бовариҳои (ғалатфаҳмиҳои) худ, балки дар асоси қонунгузорӣ, 
пешкаш намоянд. 

• Ҳангоми мубоҳисаи умумӣ, омӯзгор назорат мекунад, ки 
муҳокимаҳо боасос бошанд, ба адоват дар асоси аломатҳои ҷинсӣ 
роҳ надиҳад, ба мухолифат байни хонандагон роҳ надода ёдрас 
мекунад, ки танҳо ақидаҳо муҳокима мешаванд, на шахсоне, ки 
ақидаронӣ мекунанд.  

• Омӯзгор диққати махсусро ба аҳамияти эҳтиром кардани 
ҳуқуқҳои қонунӣ ва ӯҳдадориҳои ҳамсарон (новобаста аз ҷинсашон) 
медиҳад.  

 
Ҷамъбаст (5 дақиқа). 
 
• Омӯзгор, инчунин, диққатро ба он ҷалб мекунад, ки то 

бастани ақди никоҳ зану шавҳар ҳамеша бояд дар бораи 
оқибатҳое, ки (хусусияти амволӣ ва ғайриамволӣ доранд) дар 
натиҷаи ҷудошавӣ ба вуқӯъ меоянд, фикр кунанд. Бо ин мақсад, 
барои умедвориҳои воқеӣ доштан ва ба ҳар як вазъяит омода 
будан, аз ҷумла, барои таъмини фарзандон, ҳамсарон метавонанд 
аз ҳуқуқшинос/адвокат машварат гиранд. Омӯзгор дар бораи 
имконияти бастани Аҳдномаи ақди никоҳ, ки дар он ҳамсарон 
метавонанд ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои муайяни худро нишон диҳанд, 
хотиррасон мекунад. Махсусан зан бояд худро аз ин ҷиҳат бехавф 
кунад, чунки таҷрибаи ҳуқуқшиносон ба он ишора мекунад, ки 
ҳодисаҳое, ки баъди ҷудошавӣ маҳз занон дар вазъияти номусоиди 
ҳуқуқӣ мемонанд, хеле зиёданд ва асосан бо ҳуқуқ ба амволи 
ғайриманқул ва ӯҳдадор кардани шавҳар ба пардохти алиментҳо 
барои таъмини фарзандони умумӣ алоқаманд мебошанд.  
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Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Ҳуқуқ ва 
ӯҳдадориҳои ҳамсарон дар оила. Таъмини баробарии 

ҳуқуқҳои аъзоёни оила» (фанни «Маърифати оиладорӣ», 
синфи 11, амалия, 45 дақиқа): 

 
 Кор дар гурӯҳҳои хурд (20 даќиќа) 
 
Омӯзгор хонандагонро ба 3 гурӯҳ 

тавре (мувофиқи имконият) тақсим 
мекунад, ки дар ҳар гурӯҳ шумораи 
баробари духтарон ва писарон бошад, ва 
ба ҳар гурӯҳ дутогӣ савол/вазъиятҳои дар 
ду корт навишта шударо тақсим мекунад:  

 
Гурӯҳи 1: Ҳангоми маҷлиси судӣ дар масъалаи ҳамсарашро 

задани шавҳар, ӯ ба судя мегӯяд, ки “зани шавҳардор умуман ягон 
ҳуқуқ надорад ва тамоми ҳуқуқҳо ва ҳокимият дар оила, аз ҷумла 
ҳуқуқи соҳибии зан, ба мард (яъне ба ӯ) таалуқ доранд».  

Оё, бо назардошти муқаррароти Конститутсия, ӯ ҳақ аст? 
(моддаҳоро номбар кунед\бо овози баланд хонед). 

 
Гурӯҳи 2: Зан (айни рашкаш) ҳамсари маюби худро бераҳмона 

мезанад. Як рӯз, баъди дар телефони мобилиии шавҳараш СМС аз 
зани дигар ёфтан, зан шавҳарашро барои хиёнаташ ҷазо дода, дар 
таҳхонаи хунук ва торик дар давоми 3 рӯз бе обу ғизо нигоҳ 
медорад. Оё ҳамсар (новобаста аз ҷинсаш) бо чунин методҳои 
ҷазодиҳӣ ба чунин рафтор нисбати ҳамсараш ҳуқуқ дорад? 
(моддаҳоро номбар кунед/бо овози баланд моддаҳои 
қонунгузориро, ки садди роҳи ин мегарданд ё барои чунин рафтор 
ҷазо медиҳанд, хонед). 

Гурӯҳи 3: Оё, дар ҳолате, ки зану шавҳар ё атрофиёни онҳо 
нисбати поймолкунии ҳуқуқҳои худ шикоят намекунанд, ягон кас 
(муассисаҳои давлатӣ ё шахсони физикӣ) ҳуқуқ дорад, ки ба ҳаёти 
оилавии онҳо дахолат кунад? Оё хадамоти давлатӣ ё ягон 
шаҳрванд ҳуқуқ дорад, ки дар вазъияти рӯй додани зӯроварӣ дар 
оила, дахолат кунанд? (агар “Ҳа” бошад, кадом қонун роҳ 
медиҳад, ки дар чунин ҳолатҳои зӯроварӣ байни ҳамсарон дар 
оила дахолат кунанд?) 
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Муаррифӣ ва муҳокимаи натиҷаҳои кор дар гурӯҳҳои хурд (25 
дақиқа): 

• Омӯзгор ба гурӯҳҳо имконият медиҳад, ки 
хулосаҳо\ҷавобҳои худро ба саволҳо на мувофиқи ҳиссиёт ё 
бовариҳои (ғалатфаҳмиҳои) худ, балки дар асоси қонунгузорӣ, 
пешкаш намоянд. 

• Ҳангоми мубоҳисаи умумӣ, Омӯзгор назорат мекунад, ки 
муҳокимаҳо боасос бошанд, ба адоват дар асоси аломатҳои ҷинсӣ 
роҳ надиҳад, ба мухолифат байни хонандагон роҳ надода ёдрас 
мекунад, ки танҳо ақидаҳо муҳокима мешаванд, на шахсоне, ки 
ақидаронӣ мекунанд.  

• Омӯзгор диққати махсусро ба аҳамияти эҳтиром кардани 
ҳуқуқҳои қонунӣ ва ӯҳдадориҳои ҳамсарон (новобаста аз 
ҷинсашон) медиҳад.  

 
Ҷамъбаст (5 дақиқа). 
 
• Омӯзгор диққати хонандагонро ба муқаррароти 

Конститутсияи ҶТ ва Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар 
оила, ки зӯроварӣ байни ҳамсаронро манъ мекунанд, ҷалб 
мекунад. 

• Омӯзгор қайд мекунад, ки шахси ҷабрдида аз зӯроварӣ (аз 
ҷумла кӯдакон) дар зӯроварие, ки нисбати ӯ содир мешавад, 
гунаҳгор нест ва барои содир кардани зӯроварӣ (мувофиқи қонун) 
шахсоне ҷавоб медиҳанд, ки онро содир кардаанд. Ҷабрдидагон 
набояд аз ин шарм кунанд ё тарсанд, балки бояд аз ташкилотҳои 
давлатӣ ё ҷамъиятии салоҳиятдор ёрӣ ҷӯянд. 
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Мавзўи 8. Беэътибории никоњ ва оќибатњои њуќуќии он 
 

Мавод барои омӯзгор 
 
Падару модар барои таълиму тарбияи фарзандон ва фарзандони  

болиѓу ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъминоти  
иљтимоии падару модар масъул мебошанд. 

(Моддаи 34. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон) 
 
Њолатњои беэътибории никоњ. 
Барои бекор кардани аќди никоњ чї бояд кард ва кадом 

њуљљатњо лозиманд? Албата љараёни бекор кардани аќди никоњ дар 
маќомоти суди амалї мегардад, зеро онњо дар тарбияи худ 
фарзанди ноболиѓ доранд. Барои ба тариќи суди бекор кардани 
аќди никоњ аризаи даъвогї оиди бекор кардани аќди никоњ 
пешнињод кардан лозим аст.  

 
Барои бекор кардани аќди никоњ дар маќомотњои дахлдор 

пешнињоди њуљљатњои зерин муњим аст: 
• аризаи муштараки њамсарон дар бораи бекор кардани аќди 

никоњ, ки фарзандони умумии ноболиѓ надоранд;  
• ариза дар бораи бекор кардани аќди никоњ, ки аз љониби 

суд бедарак ѓайбзада ё ѓайри ќобили амал эътироф шуда бошад ё 
барои содир намудани љиноят ба муњлати зиёда аз се сол мањкум 
шуда бошад; 

• њуљљати шаклаш муќарраршуда оид ба вафоти яке аз 
њамсарон ва ё њалномаи ба ќувваи ќонуни даромадаи суд оид ба 
фавтида эълон намудани яке аз њамсарон; 

• њалномаи суд дар бораи бекор кардани аќди никоњ, ки ба 
ќувваи ќонунї даромадааст. 

 
Њамсароне ки хоњиши бекор кардани никоњро доранд ва аз њамин 

никоњ фарзандони умумии ноболиѓ надоранд метавонанд ба 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї дар шакли хаттї аризаи 
муштаракро оид ба бекор кардани аќди никоњ пешнињод намоянд. 
Агар бекор кардани аќди никоњ тавассути маќомоти судї амалї 
шавад ва суд муќаррар кунад, ки минъбад зиндагонии якљояи зану 
шавњар ва нигоњ доштани оила имконнопазир гаштааст, барои бекор 
кардани аќди никоњ њалнома мебарорад. Дар суд парвандањое, ки дар 
мавриди бекор кардани аќди никоњ баррасї мешавад; ин байни 
њамсароне, ки аз њамин аќди никоњ фарзанди ноболиѓ доранд; байни 
њамсароне, ки барои бекор кардани аќди никоњашон розї мебошанд, 
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аммо доир ба таќсимоти молу амвол ва алимент бањс пайдо шудааст; 
байни њамсароне, ки яке аз онњо барои бекор кардани аќди никоњ 
розї нест. Судњо њангоми баррасии парванда вазифадоранд: 

• муайян намояд, ки фарзандони ноболиѓ пас аз бекор 
кардани никоњ бо падар ё модар зиндагонї мекунанд. 

• муайян намояд, ки барои таъминоти фарзандон аз падар ё 
модар ба кадом андоза алимент ситонида мешавад; 

• бо талаби зану шавњар (яке аз онхо) амволи дар тањти 
моликияти муштараки онњо ќарордоштаро таќсим намояд; 

• бо талаби зан ё шавњаре, ки аз њамсари худ ба гирифтани 
таъминот њуќуќ дорад, андозаи ин таъминотро муайян намояд.  

 
Шаклњои никоње, ки беэътибор дониста мешавад. Никоње, ки бе 

ризоияти никоњшавандагон ба ќайд гирифта шудааст, никоњи 
ќалбакї, никоње бо роњи маљбурї ё фиреб ба ќайд гирифта 
шудааст, никоње, ки яке аз тарафњо ба синни никоњї нарасидааст, 
риоя накардан ба тартиби якканикоњї барин омилњо боиси 
беэтибории никоњ дониста мешавад.  

 
Тибќи мукаррароти ќонунгузории оилавї танњо њамон никоње ба 

асос гирифта мешавад, ки дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї ба ќайд гирифта шудааст. Никоње, ки асоси онро танњо 
никоњи шањрвандї ё мусулмонї ташкил медињад, ягон хел оќибати 
њуќуќї надорад. Дар чунин њолат молу мулки оила танњо ба нафаре 
дода мешавад, ки ба номи ў гузаронида шудааст, ба истисної њаќќи 
фарзандони ноболиѓе, ки аз никоњи якљояи онњо ба дунё омадааст. 
Дар њолати дигар њамсар метавонад, ки молу мулки оилавиро 
мавриди бањс ќарор дода тавонад, агар ў исбот карда тавонад, ки дар 
давраи зиндагии якљояашон соњиби он молу мулк гаштаанд. 
Маълумотњои оморї нишон медињад, ки аз чунин шакли никоњ 
одатан занњо њам зарари маънавї ва њам заррари молию пулї 
мебинанд, зеро онњо худро дар доирањои ќонунњои амалкунандаи 
оилавї њифз ва њимоя карда наметавонад. Бинобар ба љавондухтарон 
тавсия дода мешавад, ки зиндагии худро танњо пас аз сабти асноди 
њолати шањрвандї гузаштан оѓоз намоянд, то дар њолати пайдо 
шудани бањсњои оилавї ва молу мулкї худро њимоя карда тавонад. 

Оќибатњои беэътибор эътироф намудани никоњ. Зану шавњар 
озодона оила ташкил намуда, њамзамон дар њолати барои онњо 
ногувор мувофиќи ќонун метавонад никоњи худро бекор намоянд. 
Агар зану шавњар якљоя зинадагї накунанду, вале никоњи онњо аз 
тарафи маќомоти ваколатдор бекор накарда шуда бошад, оила 
ќувваи худро гум намекунад. Дар сурати ба миён омадани 
масъалаи људошавии зану шавњар, никоњи онњо аз лањзаи 
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баќайдгирифтанаш беэътибор њисобида мешавад ва минбаъд зан 
ва мард њаёти оилавї бурда наметавонанд, њуќуќу вазифањои зану 
шавњарї надоранд молу мулки якљояи дар давоми зиндагии якљоя 
ѓункардаашон тибќи ќонунгузории ЉТ муайян карда мешавад. 
Беэътибор донистани никоњ ба њуќуќи фарзандоне, ки дар никоњи 
якљояи онњо таваллуд шудааст дахл надошта, яъне новобаста аз 
шакли зиндагї волидайн дар таълим ва тарбияи фарзанд, 
нигоњубини фарзанди ноболиѓ ва таъминоти модии фарзанди 
ноболиѓ баробар масъуланд. 

 
Зану шавњар озодона ва ихтиёрї оила барпо намудаанд ва 

њангоми бекор кардани никоњ низ онњо њуќуќи баробар доранд. Дар 
њолате, ки зану шавњар људо зиндагї кунанду аќди никоњи онњо 
бекор њисобида нашуда бошад, никоњ ќувваашро гум намекунад.  

 
Њар як љавоне, ки оила барпо мекунад, бояд донад роњи 

зиндагї њамвору беолоиш нест. Дар зиндагї баъзан нофањмию 
муноќиша сар мезанад, ки ба њамаи падидањои зиндагї омода 
будан лозим аст ва мушкилињои зиндагиро тањаммулпазирона 
паси сар бояд кард. 

Љавонон бояд донанд, ки баробари барпо намудани оила, ки 
муњимтарин ячейкаи давлат ба њисоб меравад, њуќуќњои оилавї ва 
њар як аъзои оиларо давлат муњофизат менамояд.  

 
Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Беэътибории 
никоњ ва оќибатњои њуќуќии он» (назария, 45 дақиқа): 

 
Лексияи хурд (40 даќиќа) 
 

Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки 
порчаҳоро аз санадҳои қонунгузорӣ хонанд ва 
бо забони фаҳмо маънои онҳоро ба хонандагон 
шарҳ медиҳад. 
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Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Беэътибории 

никоњ ва оќибатњои њуќуќии он» (амалия, 45 дақиқа): 
 

Кор дар гурӯҳҳои хурд (20 даќиќа) 
 

Омӯзгор синфро ба з (се) гурӯҳи хурд 
тавре тақсим мекунад, ки (мувофиқи 
имконият) дар ҳар гурӯҳ шумораи 
баробари духтарон ва писарон бошад ва 
ба ҳар гурӯҳ дутогӣ савол/вазъиятҳоро 
(ки дар кортҳо навишта шудаанд) тақсим 
мекунад: 

 
Гурӯҳи 1: Ҳамсарон расми никоҳи мусулмониро анҷом доданд, 

аммо ақди никоҳи расмиро набастанд. Баъд аз ду сол шавҳар бо 
риояи қонунҳои динӣ занашро талоқ медиҳад. Оё зан баъди чунин 
намуди ҷудошавӣ ба амволи ғайриманқули шавҳараш ҳуқуқ дорад? 

(ҷавоб: мувофиқи қонунҳои дунявӣ он ақди никоҳе баэътибор 
дониста мешавад, ки дар хадамоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 
(ЗАГС) қайд карда шуда бошад. Ана барои чӣ ҳукумати ҶТ чораҳо 
мебинад, ки пеш аз никоҳи мусулмонӣ, ҳамсарон ақди 
никоҳашонро ҳатман дар шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ банданд– ин роҳ барои ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрванд, ки 
ҳуқуқҳояш баъди бекоркунии ақди никоҳ метавонанд поймол 
гарданд, имконият зиёдтар мешавад. Дар ин маврид, ва мувофиқи 
қонунгузорӣ, зан наметавонад ба амволи ғайриманқули шавҳар 
даъво кунад, чунки мақоми расмии ӯ ҳамчун ҳамсар (мувофиқи 
қонунгузории дунявӣ), ки барои ҳал кардани даъвоҳо байни 
ҳамсарон лозим аст, бо шаҳодатнома дар бораи ақди никоҳ тасдиқ 
нашудааст. Ҳатто агар ҳамсарон ин амволро якҷоя дар дохили 
никоҳи диннӣ харидорӣ карда бошанду амволи ғайриманқул дар 
номи шавҳараш қайд шуда бошад ҳам, дар ин ҳолат низ занаш аз 
ҷиҳати юридикӣ наметавонад ба ҳиссаи ин амвол даъво кунад).  

 
Гурӯҳи 2: Ҳамсарон дар гузашта ақди никоҳи расмӣ (ЗАГС) ва 

никоҳи диннӣ баста буданд. Баъди чандин солҳои ҳамзистӣ ҳамин 
тавр шуд, ки онҳо ҷудо шуданд, аммо танҳо мувофиқи қонунҳои 
мусулмонӣ (яъне расман ақди никоҳашон дар ЗАГС бекор карда 
нашуда буд). Оё зан метавонад талаб кунад (мувофиқи қонунҳои 
дунявӣ), ки падар дар таъминоти молиявӣ ва тарбияи 
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фарзандонаш иштирок кунад (пули таҳсилро пардозад, ба 
фарзандон барои ғизояшон пул диҳад)?  

(ҷавоб: зан метавонад барои расман ҷудо шудан ариза диҳад ва 
дар суд пардохти алиментро аз падари кӯдак талаб кунад)  

 
Гурӯҳи 3: Зану шавҳар дар ақди никоҳ (ЗАГС ва никох) якҷоя 15 

сол зиндагӣ карданд ва дар ин муддат онҳо 5 фарзандро ба ҳаёт 
оварданд – 3 писар (синну солашон: 14, 12, 5 сола) ва 2 духтар (10 
сола, 3 сола). Ҳамин тавр шуд, ки онҳо қарор доданд, ки ҷудо 
шаванд. Дар маҷлиси судӣ, ки дар он масъалаи бо кӣ мондани 
фарзандон баъди ҷудошавӣ баррасӣ мешуд, падар гуфт, ки омода 
аст, ки писаронро таъмин кунаду онҳоро ҳамроҳаш гирад, занаш 
бошад духтаронро гираду дар оянда онҳоро таъмин кунад. Судя чӣ 
тавр амал мекунад ва мувофиқи кадом қонунгузорӣ? 

(ҷавоб: Масъалаи тақсимоти фарзандон паҳлӯҳои зиёде дорад, ки 
аз тарафи суд, мувофиқи Эъломияи ҳуқуқҳои кӯдак, аз зарурияти 
таъмини манфиатҳои олитарини кӯдак баромада, ба инобат 
гирифта мешаванд. Баъди синни 10 солагӣ кӯдакон хоҳиши бо кӣ 
зиндагӣ карданашонро метавонанд худ дар суд баён кунанд. Сарфи 
назар аз он, ки кӯдакон бо кӣ меистанд, падар ӯҳдадор ҳаст, ки 
фарзандонашро таъмин кунад (алимент пардохт кунад) ва дар 
тарбияи онҳо иштирок намояд. Суд (баъзан бо мақомоти васоят ва 
парасторӣ), аз ҷумла, ҷадвали аёдати фарзандонро (ки бо ҳамсар 
зиндагӣ намекунанд) муайян мекунад, то падар тавонад бемамоният 
бо фарзандаш\фарзандонаш муошират кунад ва онҳоро тарбия 
намояд, ва ҳамсари дигар ҳуқуқ надорад, ки ба ин монеъа гардад. 
Ҳамин тариқ, ҳангоми “тақсимоти” фарзандон баъди ҷудошавии 
волидайн, ҷинси кӯдак ба ҳеҷ ваҷҳ ба инобат гирфта намешавад, 
балки муайян карда мешавад, ки кӯдакон (ҳар яки онҳо) бо кадоме 
аз волидайн худро беҳтар ҳис мекунанд ва чораҳо дида мешаванд, 
ки волидайн ӯҳдадориҳои худро дар робита бо таъминот ва тарбияи 
фарзандонашон (сарфи назар аз ҷинсашон) иҷро кунанд, чунки ин 
ӯҳдадориҳо баъди ҷудошавии волидайн “ғайб намезананд” (онҳо то 
ба балоғат расидани кӯдакон мемонанд).  
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Мавзўи 9. Одоби муносибат ва муошират дар оила омили 
пешгирии зўроварї дар оила 

 
Мавод барои омӯзгор (назария, синфҳои 8 ва 9) 

 
Одатан њангоми дида баромадани љанбањои мањорати 

муошират онро аз мавќеи созандагї ва тобиши мусбат доштанаш 
меписанданд. Чунин њисобида мешавад, ки агар муошират созанда 
набошад, он гоњ он ба муноќишаю њар гуна зиддиятњо оварда 
мерасонад ва сабаби њамаи онњо надоштани мањорати муошират ё 
ба ќадри кофї надонистани он мебошад. Маслињат дода мешавад, 
ки омўхтани ќонуният ва ќоидањои муошират ба баландшавии 
созандагию бемуноќишагии он оварда мерасонад. 

 
Бояд ќайд намоем, ки муоширати созанда набудаю майли 

муноќишадошта на њама ваќт аз дараљаи пасти улфатпазирии субъект 
вобаста аст. Баъзан шахс дидаю дониста намехоњад, ки ќонуният ва 
ќоидањои муоширати тобиши мусбат доштаро ба хотир биёрад.  

 
Мањоратњои гуногуни муоширати созандаро дида баромада, мо 

аз таснифотњои гуногуни муоширати тобиши мусбатдошта 
истифода хоњем бурд. Ќоидаи якум характери њам психологї ва 
њам лингвистикї дорад. Ин нињоят ќоидаи оддї ва ба дараљаи олї 
муњим мебошад. Афсўс, ки новобаста аз яќиниаш, ин ќоида бисёр 
ваќт вайрон карда мешавад. Ин ќоида моро њидоят менамояд, ки 
бо забони њамсуњбатамон гап занем. Забони ахбор барои њамаи 
субъектњои муошират бояд фањмо бошад.  

 
Ќоидаи дигари муоширати созандаю пурсамар эњтиром 

намудани њамсуњбат ва ќадрдонии ў мебошад. Ин ќоида бояд на 
њамчун яке аз мањоратњои муоширати пурсамар, балки аз 
принсипњои асосии муносибатњои байнишахсї дида баромада 
шавад. Ин принсипро бо воситањои шифоњї ва ѓайришифої зоњир 
намудан мумкин аст. Мисоли зоњиршавии тарзи шифоњї чунин 
ибора шуда метавонад: «Мо барои маслињат танњо ба Шумо 
мурољиат намудем, зеро таљрибаи касбиатон дар ин масъала 
нињоят пурќимат аст». Усули мушахасси баёни ин ќоида шаклњои 
гуногунро дорад ва он вобаста аст ба мазмуни лањзаи мушаххасу 
хусусиятњои шахсии њамсуњбат. Дар шакли ѓайришифоњї бошад, 
ќадру ќимати шахс дар тарзи пешвозгирї, омодагї ба пешвоз ва 
фаъолияти якљоя зоњир мешавад. Дар ин шакл њам усулњои зиёди 
зоњир намудани њурмату эњтиром вуљуд дорад. Муњим он аст, ки 
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ин њама бояд самимї бошад. Вагарна, агар њурмату эњтиром 
самимї набошанд, он гоњ оќибати бадро ба вуљуд оварданаш 
мумкин аст. Бояд гуфт, ки одамон рафтори сохтаю ѓайрисамимиро 
тез дарк менамоянду онро нишонаи ниятњои ѓаразнок мењисобанд. 

 
Ќоидаи навбатиро њамчун намоиши умумият бо мазмуни 

томаш номидан мумкин аст. Ин умумият шаклњои гуногун дошта 
метавонад, ба монанди шавќу завќ, маќсад, вазифа, нуќтаи назар 
ва ѓайра. Хусусиятњои умумии шахсияти муошираткунандагон 
наќши муњимро дар пайдо намудани алоќаи байнињамдигарии 
онњо мебозад. Шахсони мањорати баланди муоширатдошта њатто 
хислатњои умумии манфиро низ истифода мебаранд. Аммо дар 
асоси хислатњои умумии манфї бо њамсўњбат алоќаи наздик пайдо 
намудан душворињоро ба вуљуд меоварад, зеро баъзе одамон дўст 
намедоранд, ки чунин хислатњояшонро дигарон ба забон оранд. 
Масалан, агар ба касе гўем, ки «Зиќ нашавед. Ман агар ба љои 
Шумо мебудам, аз Шумо зиёдтар беаќлї мекардам». Хуб мешавад, 
ки мо алоќаи наздикро дар асоси хислатњои умумии мусбї ба роњ 
монем. Яке аз усулњои пурмањсули ин ќоидаи муошират намоиши 
хислатњои умумии касбї ба шумор меравад. 

 
Агар шахс баръакси ин ќоида рафтор намояд, он гоњ дар байни 

муошираткунандагон зиддият ба миён меояду онњо ба як ќарори 
умумї омада наметавонанд. Баъзан шахс худаш нафањмида 
истода, аз ин ќоида нодуруст истифода мебарад. Масалан, омӯзгор 
падару модари хонандагонро ба мактаб љеѓ мезанаду ба яке аз 
онњо мегўяд: «…шумо муњандис мебошеду ман омӯзгор ва боз 
Шумо ба ман мегўед, ки чї тавр бачаро бояд тарбия кард!». 
Албатта, баъди ин гуна гапњо сухан дар бораи ягон хел муоширати 
созанда намеравад. Афсўс, ки ин гуна суњбатњо нињоят бисёр 
мушоњида мешаванд. 

 
Баэътиборгирии хусусияти умумї дар љараёни муошират-

ќоидаи ќадимаи психологияи муошират мебошад. Њатто Киплинг 
Р. дар асараш «Маугли» ќайд карда буд, ки барои дар шароити 
љангал бо њайвонњои гуногун дўстона зиндагї намудан 
ќањрамонони асар аз ибораи «Ману ту њамхун њастем» истифода 
мебурданд. Магар ин намоиш додани умумият нест? Хато аст, агар 
гўем, ки ин ќоида бо гузашти ваќти тулонї кўњна шудасту дигар 
таъсире намебахшад. 

Ќоидаи дигари муњим-ин зоњир намудани шавќу завќ ба 
масъалаю ташвишњои њамсуњбат мебошад. Баръакси ин ќоида, ба 
проблемањои њамсўњбат эътибор надодан аст, ки дар ин њол шахс 
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имконияти ташкил намудани муоширати созандаро аз даст 
медињад. Дар ин ќоида мафњуми «зоњиршавї» роли муњимро 
бозида метавонад, зеро он бояд ба дараљае ифода ёбад, ки 
њамсуњбат нисбати проблемаи худ зоњиршавии шавќу завќро 
равшан дарк намояд. Масалан, хонандаи синфи ибтидої ба хона 
омада, ба падару модараш аз њиссиёту муваффаќиятњои худ дар 
мактаб чунин наќл менамояд: «Ман имрўз дар мактаб дуто бањои 
чор аз хондану навиштан гирифтам. Омӯзгор ба ман «офарин» њам 
гуфт, лекин ман мисолу масъалањои математикиро нодуруст иљро 
карда будам. Ман онњоро намефањмам. Њамин ќадар фикр мекунам, 
боз нодуруст мебарояд». Дар ин њолат падару модар бошанд ба 
умеди якдигар шуда, машѓули кори худ шуда истода, ба ташвиши 
фарзандашон эътибор намедињанд. Чунин муносибати падару 
модар ба он оварда мерасонад, ки хонанда дар оянда ба падару 
модари худ дигар ташвишњояшро изњор накарда, аз онњо дурї 
мељўяд. Њамин тавр, ў барои њалли проблемањои худ ба дигарон 
мурољиат мекардагї мешавад. 

 
Чи тавре ки маълум аст, дар љараёни муошират шиддати он 

метавонад оњиста-оњиста баланд шавад ва ё баъзан метавонад аз 
аввал дар ин дараљаи баланд бошад. Вобаста аз дараљањои 
зуњуроти шиддат усулњои гуногуни аз байн бурдани он низ таѓйир 
меёбад. Ќоидањои гуногуне мављуданд, ки онњо имконияти паст 
намудани шиддати асабї ва психикиро доранд. Дар баробари ин 
ќоидањои нодуруст низ бисёранд, ки ба баландшавии шиддати 
љараёни муошират боис мешаванд. 

 
Ба њамсуњбат додани имконияти гапашро то ба охир гуфтан - 

яке аз ќоидањои паст намудани шиддати љараёни муошират аст. 
Барои паст намудани шиддати љараёни муошират шарт нест, ки 
њамаи супоришњои њамсуњбат иљро карда шавад. Ваќте, ки шахс 
имкон пайдо мекунад, ки њамаи дарду аламњояшро бе ягон 
мамоният баён намояд ва дар баробари ин њељ кас суханашро 
набурад, он гоњ ин ба пастшавии шиддати асаби ў сабаб шуда 
метавонад. 

 
Мањорати бодиќќат гўш намудани њамсуњбат ќоидаи навбатии 

муошират мебошад. Пурмањсулии ин ќоида дар он зоњир мешавад, 
ки њамсуњбат доимо завќи худро оиди давом додани муошират 
намоиш медињаду дар љараёни он мазмуни муошират ва шахсияти 
њамсуњбатро дониста мегирад. Боз як вазифаи бодиќќат гўш 
намудан - намоиш додани он аст, ки суханњои њамсуњбат на танњо 
шунида мешаванд, балки сањењу дуруст низ карда шуданд. 
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Тавсияҳои методӣ оиди таълими мавзӯи «Одоби муносибат ва 
муошират дар оила омили пешгирии зӯроварӣ дар оила » 

(назария, синфи 8, 45 дақиқа): 
 

Лексияи хурд (40 даќиќа) 
 
Омӯзгор мубоҳисаро дар бораи аҳамияти 

муошират дар ҳаёти одам ва аҳамияти 
муоширати мусбӣ ҳамчун тарзи барпо кардани 
алоқа дар ҳар вазъият ва ҳамчун усули 
худинкишофёбӣ ва ҳалли вазъиятҳои ҳаётӣ, оғоз 

мекунад. Омӯзгор савол медиҳад – Агар одам мунтазам мухолифат 
нишон диҳад ва агар ӯ (баръакс) доимо ба баҳс ҳамроҳ шуда ба 
тарзи манфӣ ба ҳарфҳои опонентҳо ҳангоми мубоҳиса эътино 
кунад, пас кадом муваффақиятҳоро ӯ ноил шудан метавонад? 
Омӯзгор аҳамияти муносибати мусбиро ҳангоми муошират, ҳатто 
дар вазъияти муноқиша, беҳудагии айбдоркунӣ ва зарурати ба 
таври созандагӣ роҳ ёфтан аз ҳар вазъиятро, мефаҳмонад. 

 
Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Одоби муносибат 
ва муошират дар оила омили пешгирии зӯроварӣ дар оила» 

(амалия (1), 45 дақиқа +45 дақиқа, синфи 9): 
 

Кор дар гурӯҳҳои хурд ва муҳокима  
(синфи 9) (40 даќиќа) 
 
Омӯзгор тавре синфро ба гурӯҳҳои 

хурд ҷудо мекунад, ки (аз рӯи имкон) дар 
ҳар гурӯҳ шумораи баробари духтарон ва 
писарон бошад ва ба ҳар гурӯҳ яктогӣ 

тавсифи (дар кортҳо навиштаи) вазъиятро тақсим мекунад: 
 
• Чунин вазъиятро тасаввур кунед: Зан дар бозор 5 кг 

биринҷ харид, ва барои ин фурӯшанда халтаи навро кушод. Дар 
хона ӯ вазни биринҷро баркашида пайдо кард, ки он ҳамагӣ 4 кг 
аст. Зан дар бораи ин ба шавҳараш хабар медиҳад. Шавҳараш 
оромона ҷавоб медиҳад, ки шояд фурӯшанда хатто карда бошад ва 
беҳтар аст, ки якҷоя ба бозор рафта оромона ба масъала сарфаҳм 
раванд. Вақте, ки фурӯшанда онҳоро дида масъаларо гӯш кард, 
мегӯяд, ки “аввалан, ӯ бо занҳо гап намезанад, чунки онҳо 
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бесаводанд ва бодиққат нестанд, танҳо бо шавҳарш масъаларо 
мебинад... дуввум ин, ки агар ҳатто кам баркашида бошад ҳам, ин 
айби харидор аст, ки назорат накард\диққат надод, барои ҳамин 
худаш гунаҳкор аст... саввум ин, ки ӯ бо дигар харидорон хеле 
машғул аст ва барои рафтану баркашидани халта барои муқоиса 
кардани вазни он, вақт надорад.  

Ба вазъият баҳо диҳед: харидорон (зан ва шавҳар) чӣ гуна 
рафтор карданд – онҳо худро дар ин вазъият чӣ тавр ҳис карданд 
(оё кӯшиши аз рӯи аломати ҷинсӣ паст задан ҷой дошт?), оё онҳо 
дар оянда хоҳиш пайдо мекунанд, ки аз ин фурӯшанда ягон ҷиз 
харанд, харидороне, ки шоҳиди ин саҳна шуданд, чӣ фикр хоҳанд 
кард? Фурӯшанда ҳангоми муошират бо ин харидорон чӣ тавр 
рафтор кард, ба кадом оқибатҳо чунин рафтораш метавонад 
оварда расонад?  

(ин вазъиятро ба саҳна гузоштан мумкин аст, дар ин ҳолат дигар 
иштирокчиён тарзҳои муошират байни иштирокчиёни саҳнача, тарзи 
ҳалли ин вазъияти муноқишавиро мушоҳида мекунанд ва ғайра).  

• Чунин вазъиятро тасаввур кунед: Дар яке аз рӯзҳои шанбе 
аъзоёни як хонаводаи калон дар саҳрои пахта барои ҷамъоварии 
ҳосили пахта ба сардори хоҷагии деҳқонии маҳаллӣ ёрӣ медоданд. 
Зану шавҳар гирифтори бемории грипп шуданд, лекин аз сабаби 
он, ки мӯҳтоҷи пул буданд, шавҳараш мегӯяд, ки ӯ ба ҳар ҳол 
барои чиндани пахта меравад ва занаш бошад метавонад дар хона 
монад (то худро табобат кунад ва фарзандони маризашонро 
ниоҳубин кунад). Бегоҳӣ шавҳар хаста хона бармегардад, лекин 
мехоҳад занашро хушҳол кунаду наздаш даромада хабар медиҳад, 
ки маблағи хуб кор кардаасту онро якбора ба дасташ додаанд. Ба 
ин занаш норозиёна мегӯяд “нигоҳ кун, бародаронат пули 
бисёртар хона оварданд, ту ҳам метавонистӣ бисёртар биёрӣ!» 
Шумо ба чунин вазъият\рафтори ҳамсарон чӣ баҳо медиҳед? Дар 
ин оила чӣ оқибатҳо рӯй доданаш мукин аст? Барои байни зану 
шавҳар низоъ ба амал наояд, шумо дар ин ҳолат чӣ тавр рафтор 
мекардед? 

• Чунин вазъиятро тасаввур кунед: Писаре (талабаи синфи 
8), як рӯзи шанбе профили сохтаи ҳамсинфи худ- духтареро дар яке 
аз шабакаҳои иҷтимоӣ (Интернет) меофараду аз номи духтар ба 
дигар хонандагони синф хабарҳои бардурӯғ фиристода, дар 
профилаш суратҳои баднамо ва бешармонаи (дар барномаи 
“Фотошоп” тағйир додаи) ҳамсинфонашро ҷойгир мекунад. Вақте, 
ки духтари бехабар рӯзи душанбе ба мактаб меояд, тамоми синф аз 
ӯ хеле ба хашм омада буд. Духтар чунон метарсад, ки гиря карда аз 
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мактаб баромада меравад, лекин ба хона намерасад ва ҳама ӯро то 
бевақтӣ бо милитсия якҷоя мекобанд.  

Ба вазъият баҳо диҳед– оё нисбати ҳамсинфон чунин рафтор 
равост? Кӣ барои рафтори писар ҷавобгар аст? Кадом оқибатҳоро 
дар чунин ҳолат интизор шудан мумкин аст? Қоидаҳои рафтор\ 
муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз қоидаҳои муошират дар 
ҳаёти воқеӣ чӣ фарқият доранд? Кӯдакон ба чунин хабарҳо ва 
суратҳои шубҳанок дар интернет чӣ тавр бояд эътино кунанд ва чӣ 
тавр ба чунин ҳолатҳо роҳ надод?  

 
Ҷамъбаст (5 дақиқа): 
Омӯзгор дар бораи аҳамияти фарҳанги муносибатҳои бидуни 

зӯроварию эҳтиромона байни хонандагон чӣ дар муносибатҳои 
шахсӣ ва чӣ дар фазои виртуалӣ сухан мекунад. Кӯдакон барои 
дарки ҳиссиёти мусоҳибон ва ба ранҷондани онҳо роҳ надодан, 
ҳисси бадбинӣ ё интиқомро дар онҳо бедор накардан, бояд доимо 
худро дар вазъияти мусоҳибон гузоранд. Кӯдакон бояд дар хотир 
нигоҳ доранд, ки муоширати мусбӣ аксуламали мусбиро даъват 
мекунад ва ба барпо кардани алоқаву ҳалли масъалаҳо мусоидат 
мекунад ва баръакс. Таъқибкунӣ дар шабакаи Интернет масъалаи 
хеле ҷиддӣ дар робита бо рафтори кӯдакон мебошад, чунки 
рафтори бефикрона (хоҳиши писханд задан\ҳазл кардан нисбати 
ҳамсинф) ба оқибатҳои хеле ҷиддӣ оварда метавонад – аз 
руҳафтодагӣ сар карда, то кӯшишҳои худкушии ҷабрдида. Барои 
чунин рафтори ноболиғон волидайни онҳо мувофиқи қонун 
ҷавобгар ҳастанд ва ҷазои чунин рафтор ҳазломезу виртуалӣ нест. 
Бинобар ин кӯдакон бояд бо тамоми одамон чӣ дар фазои воқеӣ ва 
чӣ дар фазои виртуалӣ боадабона ва эҳтиромона рафтор кунанд.  
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Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Одоби муносибат 
ва муошират дар оила омили пешгирии зӯроварӣ дар оила» 

(амалия (2), 45 дақиқа +45 дақиқа, синфи 9): 
 
Омӯзгор ба ихтиёриён пешниҳод мекунад, ки чанд саҳнача гузоранд 

ва рафтори бозингаронро дар ин вазъиятҳо муҳокима кунанд: 
 
• Писар дар дарси математика аз кори санҷишӣ баҳои ду 

мегирад ва хона ғамгин омада падару модарашро дар бораи ин 
огоҳ мекунад. Дар натиҷа падар ба модар дод мезанад, ки ӯ 
таҳсили писарашонро хуб назорат намекунад ва ба ин гунаҳкор аст. 
Дар сари қаҳр падар ба сари писараш сумкаашро (портфелашро) 
мепартояд ва аз он дафтарҳояш пош мехӯрданду ба дегчаи таом 
(шурбо) меафтаанд. Писар ба гиря медарояд, ва ҳамчунин 
модараш. Падар бо шиддат дарро пӯшади, аз ҳуҷра мебарояд.  

Рафтори ҳар як иштирокчии саҳначаро дида бароед– онҳо 
худро чӣ тавр ҳис мекарданд, чӣ корашон дуруст ё нодуруст буд. 
Дар ҳолати нодуруст будан – чӣ тавр рафтор кардан лозим аст, ки 
ба муноқишаву зӯроварӣ оварда нарасонад ва масъала ба таври 
созанда (конструктивӣ) ҳал шавад?  

• Шавҳар ба хона хаста меояд ва мисли ҳамеша ҳамсару 
модараш, ки дар масъалаи иҷрои корҳои умумии хона ҳеҷ забон як 
карда натавонистанд, ба наздаш барои аз якдигар шикоят кардан 
ҷудо-ҷудо меоянд. Шавҳар ба онҳо ҳеҷ чиз намегӯяд, аммо вақте, 
ки якҷоя барои шом хӯрдан сари миз нишастанд, ӯ дар сари 
ғазабаш дастархонро аз болои миз (бо тамоми зарфҳо) кашида дод 
мезанад, ки ҳама чиз ба дилаш задааст ва маҷбур аст ягон касро 
дар ин оила ҷазо диҳад.  

Рафтори ҳар як иштирокчии ин саҳначаро дида бароед– онҳо 
худро чӣ тавр ҳис мекарданд, чӣ корашон дуруст ё нодуруст буд. 
Дар ҳолати нодуруст будан – чӣ тавр рафтор кардан лозим аст, ки 
ба муноқишаю зӯроварӣ оварда нарасонад ва масъала ба таври 
созанда ҳал шавад? Чунин вазъиятро дар хонаводаи калон чӣ тавр 
пешгирӣ кард, ки он ба поймолшавии ҳуқуқҳои ҳар як аъзои оила ва 
бадтар шудани вазъият ва нороҳатии психологӣ дар оила наорад? 

• Зану шавҳар 5 фарзанд доранд. Зиндагиашон душвор аст, 
чунки онҳо дар як хонавода бо додарони хурдтари шавҳар, ки кор 
намекунанд, ва падару модари маризи худ зиндагӣ мекунанд. 
Шавҳар дар сохтмон кор мекунад, аммо маошаш каму нокифоя 
аст, бисёр хаста мешавад ва доимо асабӣ ба хона бармегардад. Ин 
ҳолатро дида, занаш пешниҳод мекунад, ки ба мағоза ҳамчун 
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фурӯшанда ба кор дарояд, чунки маълумоти мусоҳибиро дорад ва 
даромади иловагӣ ба беҳтар гардидани вазъият дар оила меорад. 
Гарчанде, ки хушдоманаш розӣ буд, ки бачаҳоро нигоҳубин кунад, 
шавҳараш ва хусураш бо суханони “ҷои зан дар хона аст, на дар 
ҷои ҷамъиятӣ” қатъиян муқобили ин баромаданд.  

Вазъияти муноқишавии байни иштирокчиёни саҳначаро дида 
бароед– ҳангоми қабули мавқеи худ онҳо ба чӣ такя мекунанд ва ба 
кадом дараҷа мавқеашон барои ҳалли мушкили оилавӣ созанда аст? 
Барои дар оила ба низоъ роҳ надодан ва ҳамаро хуш нигоҳ доштан, 
ҳар якеи онҳо бояд чӣ тавр рафтор кунад? Чунин вазъиятро дар 
хонаводаи калон чӣ тавр пешгирӣ кардан мумкин аст, ки он ба 
поймолшавии ҳуқуқҳои ҳар як аъзои оила наорад? 

 
Ҷамъбаст (5 дақиқа): 
Омӯзгор дар бораи аҳамияти фарҳанги муносибатҳои бидуни 

зӯроварӣ ва эҳтиромона байни аъзоёни оила, дар бораи зарурати 
афзалият доштани пешниҳодҳои асоснок ва бунёдкорона барои 
ҳалли масъала дар муқоиса бо усулҳои эҳсосотӣ ва стереотипии 
нақши зану мард дар оила, дар бораи аҳамияти пайдо кардани 
ҳалли умумӣ барои масъала ва тақсимоти вазифаҳо байни зану 
шавҳар дар ҳолати пайдо шудани зарурат ба таъмини эҳтиёҷоти 
асосии кӯдакон ва ғайра, сухан мекунад. Эҳтироми якдигар, усули 
ғайри омиронаи муошират байни ҳамсарон ба нигоҳ доштани 
муносибатҳои самимона кӯмак мерасонад ва ба усули баробарӣ ва 
иштироки ҳамаи аъзоёни оила дар ҳалли масъалаҳои умумӣ 
мусоидат мекунад.  
  

68

https://bikhon.tj/



Мавзўи 10. Наќши маориф дар таъмини баробарњуќуќии 
гендерї дар гирифтани маълумот 

 
Мавод барои омӯзгор 

 
Ҷумҳури Тоҷикистон ҳамчун аъзои СММ барои татбиқи 

Конвенсияи СММ оид ба барҳамдиҳии ҳамагуна шакли табъиз 
нисбати занон ва ҳамчунин санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрие, ки 
барои пешбарии ҳуқуқҳои духтарон ва занон дар тамоми соҳаҳои 
ҳаёти ҷамъиятӣ ва хусусӣ, аз ҷумла барҳам додани тамоми 
шаклҳои зӯроварӣ омода ва тасдиқ шудаанд, фаъолона амал 
мекунад. Баробарии ҷинсҳо дар амалӣ кардани ҳуқуқҳои худ, аз 
ҷумла дар муносибатҳои оилавӣ, дар асоситарин санади ҳуқуқии 
мамлакат – Конститутсияи Ҷумҳури Тоҷикистон эътироф шудааст.  

Муассисаҳои таълимӣ дар тарбияи насли наврас дар руҳияи 
баробарии гендерӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии 
шаҳрвандон нақши муҳимро мебозанд. Омӯзгор он ва маъмурияти 
муассисаҳои таълимӣ ҳамроҳи дигар сохторҳои бонуфузи хадамотҳои 
идоракунии маҳаллӣ ва худидоракунӣ бояд якҷоя бо оилаҳо, алахусус 
духтарон фаъолона кор баранд, то онҳо бемамоният маълумоти 
миёнаи умумӣ гиранд, ки ин дар оянда ба онҳо барои гирифтани 
маълумоти олӣ ва имконияти баробари мардон иқтидори худро ба 
фоидаи ҷамъият ва ватан истифода бурдан мусоидат мекунад. 
Сиёсати бисёр давлатҳо нишон медиҳад, ки саҳми занон ва ба назар 
гирифтани ҷанбаҳои дорои ҳассосияти гендерӣ дар ҳамаи соҳаҳои 
фаъолияти ҳаётӣ ба ташаккули мутаносиби ҷомеа, ки дар он ҳуқуқҳои 
занон ва мардон баробар риоя мешаванд, муноқишаҳои иҷтимоӣ 
пешгирӣ мешаванд, иқтисодиёт аз ҳисоби зиёд кардани ҷойҳои корӣ 
ва пардохти андоз ба буҷаи давлат тараққӣ мекунад, мусоидат 
мекунад ва инчунин ба беҳтар кардани вазъи иқтисодии оилаҳо 
оварда мерасонад. Васеъкунии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои занон шарти 
асосии ноилшавӣ ба Ҳадафи №5 – “таъмини баробарии гендерӣ - дар 
соҳаи рушди устувори давлатҳои аъзоҳои СММ мебошад. Мувофиқи 
маълумоти соли 2014, ба баробарҳуқуқии занон ва мардон 
конститутсияҳои 143 давлат аз байни 195 давлат кафолат додаанд. Ба 
ин нигоҳ накарда, бештар аз сабаби вуҷуд доштани стереотипҳои 
гендерӣ, вуҷуд доштани “стандартҳои дугона” дар меъёрҳои иҷтимоӣ, 
табъиз нисбати занон бавосита ё бевосита дар бисёр соҳаҳо боқӣ 
мемонад. Чун баробарии гендерӣ, ки дар қонунҳо дарҷ гардидааст, 
шарт нест, ки ҳатман маънои онро дошта бошад, ки дар амал занону 
духтарон имкониятҳои баробарро доранд.  
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Бо назардошти таъсири он далел, ки дар оилаҳои анъанавӣ дар 
тарбияи писарон ва духтарон бо усулҳои тарбиявии худ нақш 
мебозанд, ва ба онҳо низ барои дарки аҳамияти таъмини 
баробарии гендерӣ барои фарзандонашон дар робита бо дастрасӣ 
ба таҳсил, кор ва дигар ҳуқуқҳо баъзан кӯмак лозим аст, маҳз 
мактаб дар пешбарии сиёсати давлат дар ин соҳа, аз ҳисоби паҳн 
кардани иттилоот ва пурзӯр намудани ҷанбаҳои тарбиявӣ 
(Омӯзгор он бо дастгирии падару модар) дар ин соҳа, пайванди 
муҳим мебошад.  

 
Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Наќши маориф 

дар таъмини баробарњуќуќии гендерї дар гирифтани 
маълумот» (назария, синфи 8, 45 дақиқа): 

 
Лексияи хурд (45 даќиќа) 
 
Омӯзгор дар мубоҳиса оиди ба он, ки 

Конститутсияи давлат баробарии ҷинсҳоро 
муайян кардааст ва ҳатмӣ будани риояи он 
ҳангоми таъмини дастрасӣ ба захираҳо, 
иттилоот ва дар татбиқи кулли ҳуқуқҳои мардон 

ва занон маълумот диҳанд. 
Нақши марду зан дар оила ва дар амал риоя кардани эҳтироми 

тарафҳо ва назари ҳар як аъзои ҷамъиятро зарур аст боло донанд. 
Ҷавонон баробарии ҷинсҳоро бояд равшану возеҳ дарк кунанд ва 
ба табъиз аз рӯи аломатҳои ҷинсӣ роҳ надиҳанд. Ин махсусан ба 
дарки нақши занҳо дар ҷомеа ва оила аз тарафи шавҳарон, ҳусуру 
хушдоманон дахл дорад.  

 
Ҳангоми муҳокима, омӯзгор бояд ба иштироки баробари 

писарон ва духтарон, хусусан, ба он, ки духтарон фикри худро баён 
кунанд мусоидат кунад (нагузорад, ки онҳо хомӯш нишинанд).  
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Тавсияҳои методӣ барои таълими мавзӯи «Наќши маориф дар 
таъмини баробарњуќуќии гендерї дар гирифтани маълумот» 

(амалия, синфи 8-, 45 дақиқа): 
 
Мубоҳиса (40 дақиқа): 
 
Омӯзгор имконияти муошират бо кӯдаконро истифода бурда, 

ба онҳо барои муҳокимаи умумӣ саволҳои мушаххас (баъзан 
баҳсталабро барои даъват кардани мубоҳисаи шавқовари 
интерактивӣ) медиҳад ва вақти мулоҳизаронӣ фикрҳои 
пешомадаро ҳангоми зарурат ислоҳ мекунад ва ба 
мустаҳкамшавии фикрронии стереотипӣ дар боари нақши мард ва 
зан дар ҷомеа роҳ намедиҳад: 

• Дар таваллудхона дугоникҳо –писар ва духтар таваллуд 
мешаванд. Кадоме аз онҳо ҳуқуқи зиёдтар дорад– писар ё духтар? 
Чӣ тавр татбиқи ҳуқуқҳои онҳо дар амал иҷро мешаванд ва бо 
мурури ба воя расидани писару духтар нақшҳои иҷтимоии онҳо чӣ 
тавр тағйир меёбанд (марҳилаҳои ҳаёт: давраи томактабӣ, давраи 
мактабӣ то синфи 9 ва то синфи 11; 18-27 солагӣ; 28-40 солагӣ; 40-
60 солагӣ (вақте, ки дар хонавода келин, набераҳо пайдо 
мешаванд); баъди 60 солагӣ (синни нафақагирӣ, вақте, ки онҳоро 
фарзандонашон таъмин мекунанд)? 

• Ду духтар-дугоникҳо мактабро тамом мекунанд, яке аз 
онҳо ба шавҳар мебарояд, дигараш бошад ба донишгоҳ дохил 
мешавад. Баъди 5 сол духтари шавҳаркарда аллакай се фарзанд 
дорад, шавҳараш дар ҷустуҷӯи кор аст, худи духтар бошад 
маълумоте надорад, ки ба кори хуб дарояд, бинобар ин онҳо 
мӯҳтоҷӣ мекашанд. Агар духтар маълумот медошт ҳам, шавҳараш 
ва хешовандони шавҳараш қатъиян муқобили коркунии ӯ 
мешуданд, ҳатто агар гуруснагӣ кашанд. Хоҳари ӯ бомуваффақият 
донишгоҳро хатм мекунад, дар соли охири таҳсилаш ба шавҳар 
баромада фарзанд таваллуд мекунад. Шавҳараш ба хатм кардани 
донишгоҳ мамоният намекунад, хушдоманаш бошад, дар рафти 
таҳсилаш ва супоридани имтиҳонҳояш, ба нигоҳубини кӯдакаш 
ёрӣ мерасонад. Бо назардошти он, ки духтар тавсияҳои хуб аз 
донишгоҳ дошт, фаъол ва ташаббускор дар сатҳи ҷомеаи маҳаллӣ 
буд ва илова бар ин, аз оилаи соҳибмаълумот ва муҳтарам буд, ӯро 
барои кор ба Шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати шаҳр 
даъват мекунанд. Ба туфайли саъю кӯшишаш ба ӯ муяссар 
мегардад, ки хадамотҳои марказиро розӣ кунонад, ки онҳо барои 
рушди соҳибкории маҳаллӣ бо иштироки занон грантҳо ҷудо 

71

https://bikhon.tj/



кунанд. Ба шарофати ин грантҳо бисёри занҳо соҳиби кор шуданд 
ва ба оилаҳои худ даромади иловагӣ оварданд. Бартарии духтар 
соҳибмаълумот буданро фаҳмонеду имкониятҳои ҳар ду хоҳарро 
дар зиндагӣ муқоиса кунед, ва инчунин нақши аъзоёни оиларо дар 
таъмини онҳо бо ҳуқуқ ба таҳсил ва кор фаҳмонда диҳед. 

 
Ҷамъаст (5 дақиқа): 
Омӯзгор хулоса мекунад, ки дар ҳаёти ҳар як шахс (сарфи назар 

аз мард ё зан буданаш) шояд лаҳзаҳое пеш оянд, ки аз онҳо талаб 
шавад, ки фарзандҳою волидайнашонро таъмин кунанд (чун 
Қонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи масъулияти падар ва 
модар дар таълим ва тарбияи фарзандон ва Кодекси оила) Аз рў 
зарур аст ки марду зан ҳар ду бояд соҳибихтисос бошанд, ки ба 
онҳо имконияти кор ва оиларо таъмин карданро диҳад. Агар 
духтар соҳибмаълумот бошад, мавқеи ӯ назар ба дигар духтароне, 
ки маълумот ва ихтисос надоранд, бењтар аст. Бинобар ин, ба 
духтаронро зарур аст, ки ягон касб омӯзанд, њунар аз худ намоед. 
Волидайни духтар, шавҳар ва волидайни шавҳар бояд бо ҳар роҳ 
духтарон, занҳо, келинҳояшонро барои ба оила даромад овардан 
дастгирӣ кунанд, чунки ин барои некӯаҳволии худи оила ва ҷомеа 
мебошад. 
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Мавзўи 11. Мунозира, баҳсҳои оилавӣ ва оқибатҳои он. 
Шаклҳои бидуни зӯроваронаи муошират ҳамчун шарти 

бунёди оилаи мутаносиб. Фарқи муноқиша  
ва зӯроварӣ дар оила 

 
Мавод барои омӯзгор 

 
Муассисаи таълими майдончаи хосе мебошад, ки дар ҳудуди он 

дар кӯдакон малакаҳои муошират ташаккул дода мешавад, 
нақшҳои мардона ва занона аз худ карда мешаванд, муносибатҳои 
баркамолтар байни ҳамсолон ҷорӣ мегарданд ва рафтори 
маъсулиятнок нисбати ҷомеа шакл мегирад. Малакаҳои рафтори 
бидуни зӯроварие, ки дар муассисањои таълими шакл мегиранд, 
асоси моделҳои ояндаи муоширатро дар ҳаёти болиғи онҳо, аз 
ҷумла дар доираи муносибатҳои оилавӣ, ташкил медиҳанд. 
Кӯдакон бояд усулҳои рафтори бидуни зӯроваронаро дар 
вазъиятҳои гуногун, аз ҷумла дар вазъиятҳое, ки имконияти 
баланд зӯроварӣ доранд, ёд гиранд. Ҳамин тариқ, ба туфайли 
рушди маҷмӯи ақаллии малакаҳои иҷтимоие, ки ҳар як кӯдак дар 
худ инкишоф медиҳад ва дар муҳитҳои мухталифи иҷтимоӣ ва 
вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ истифода мебарад, ба вуқӯъ омадани 
вазиятҳои зӯроварӣ пешгирӣ карда мешаванд.  

 
Дар раванди корњои тарбиявӣ мавзӯҳо марбут ба ҳама гуна 

фарқият байни одамон, ки зӯроварӣ ва азиятдиҳӣ (аз ҷумла, 
имконияти табъиз аз рӯи ҷинс, мансубияти этникӣ, вазъияти 
молиявии оила, муваффақият дар таҳсил, вазъи саломатӣ ва ғайра) ба 
онҳо такя мекунанд, интихоб карда шавад, яъне омӯзгор бояд 
таҳаммул ба ҳама гуна фарқият байни одамон ва роҳ надодан, ҳама 
гуна шаклҳои табъизро, ки ҳатман ба зӯроварӣ байни одамон оварда 
мерасонанд, тарбия кунад. Пешравӣ дар рафтор ва дар муносибат ба 
арзишҳо, ки нобаробарӣ ва фосилаи иҷтимоиро байни гурӯҳҳои 
гуногуни мактабӣ ва иҷтимоӣ кам мекунад, ба ташаккули мутттаҳидӣ 
ва эҳтироми фарқиятҳо аз тарафи кӯдакон мусоидат мекунад.  

Омӯзгор ба хонандагон дар бораи намудҳои гуногуни зӯроварӣ 
маълумот дода ба кӯдакон имконият медиҳад, ки вазъиятҳои 
зӯровариро ё вазъиятҳоеро, ки хатари рӯй додани зӯроварӣ доранд, 
шиносанд, оқибатҳои зӯровариро, роҳҳои хабар додан дар бораи 
вазъиятҳое, ки ба зӯроварӣ дучор гардидани кӯдаки дигар гумон 
мешавад, донанд. Ҳар гуна зуҳуроти муносибатҳои зӯроварона 
байни ҳамсолон дар мактаб бояд бо ҷалби волидайни кӯдакон 
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қатъиян пешгирӣ карда шаванд. Кӯдакон бояд донанд, ки онҳо дар 
бораи зӯроварӣ дар оилаҳои худ низ хабар додан ва аз кормандони 
муассисаи таълимӣ кӯмак пурсидан метавонанд. 

 
Дар шароити инкишофи босуръат ва дастрасии васеъи 

технологияҳои иттилоотӣ ба кӯдакон, онҳо вақти худро рӯз то рӯз 
бештар дар фазои виртуалӣ –Интернет мегузаронанд. Илова ба 
аҳамияти мусбие, ки он барои дарки ҷаҳон дорад, Интернет, 
мутаасифона муҳите мебошад, ки дар он аксари вақт кӯдакон азият 
дода мешаванд ва нисбати онҳо зӯроварӣ содир карда мешавад. Аз 
ин ҷиҳат, кӯдакон ба донистани малакаҳои худҳимоякунӣ аз 
хатарҳои марбут ба муошират ба воситаи телефони мобилӣ ва 
Интернет зарурат доранд: таҳлили иттилоот аз назари танқидӣ, 
риояи қоидаҳои бехатарии шахсӣ (масалан, ҷойгир накардани 
маълумоти шахсӣ дар бораи худ ва оилаи худ, ҷойгир накардани 
суратҳое, ки метавонанд ба кӯдак зарар диҳанд) ва ғайра.  

 
Лозим аст, ки чорабиниҳои тарбиявӣ тавре ташкил карда шаванд, 

ки истифодаи амалии малакаҳои азхудкардаро таъмин кунанд, дар 
аввал – дар муҳити бехатари синфу мактаб бо иштироки омӯзгор он 
ва баъдан, аксари вақт – мустақилона дар вазъиятҳои гуногун амалӣ 
шавад. Масалан, кӯдакон дар синф намудҳои гуногуни ҳалли 
созандаи низоъро меомӯзанд, тарафҳои мусбии онҳоро вобаста аз 
вазъияти мушаххас ошкор мекунанд, нақшҳои ҳар ду тарафро дар худ 
андоза мекунанд (мебозанд), саъй мекунанд фаҳманд, ки онҳо худро 
чӣ тавр ҳис мекунанд ва ғайра. Бо ёрии роҳбари синф кӯдакон 
ғалатфаҳмиҳои воқеъӣ, иштибоҳотеро, ки дар ҳаёти баъзе аз 
хонандагон, синф ё мактаб рӯй медиҳанд, таҳлил мекунанд; бо кӯмаки 
ӯ кӯдакон аз усулҳои бидуни зӯроварӣ ҳал кардани онҳо (ба воситаи 
бозиҳои нақшавӣ) истифода мебаранд. Лозим аст, ки онҳо имконият 
дошта бошанд, ки баъзан (такроран) дар бораи таҷрибаи воқеъии худ 
мулоҳиза кунанд, ки ин ба омӯзгор низ ёрӣ медиҳад, ки фоиданокии 
чорабинии тарбиявиро таъмин кунад. Табиат ва мураккабии дониши 
ба кӯдакон пешниҳод шуда ва малакаҳое, ки онҳо меомӯзанд бояд ба 
хусусиятҳои синну солии кӯдакон, хусусиятҳои равандҳои гурӯҳӣ дар 
ҳар синф (сатҳи эътимоднокӣ ва муттаҳидӣ, дараҷаи дарки якдигар, 
мавҷуд будани қобилият ба барпо кардани муносибатҳо ва ғ.) ва 
сатҳи болиғии хонандагон мувофиқат кунанд, Истифодаи усулҳои 
мухталифи таълим ва методҳои интерактивӣ ба офариниши иқлими 
боэътимоде, ки дар дохили он кӯдакони гуногуни таҷрибаи мухталиф 
дошта худро дар бехатарӣ ҳис мекунанд, мусоидат мекунад. Ин 
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муҳити ёрирасон алалхусус ба кӯдаконе, ки мушкилӣ дар изҳор 
кардан ва ба муҳит ворид кардани таҷрибаи шахсии худ марбут ба 
зӯровариро доранд, лозим аст. Ҳангоми дарк ва изҳори таҷрибаи худ 
дастгириро ҳис карда, кӯдакон барои бартараф кардани ташвишҳои 
манфии худ ва тақвият бахшидан ба эътимод ва худидоракунии худ 
кӯмак мегиранд. Ҳамзамон, гуногунии чорабиниҳои беруназдарсӣ, ки 
аз тарафи муассисаи таълимӣ мувофиқи шавқи кӯдакон ва наврасон 
гузаронида мешаванд, ба бунёди имкониятҳои созанда барои 
худсобиткунӣ, барпо кардани муносибатҳои мусбӣ бо ҳамсолон, 
мустаҳкамии ҳиссиёти худҳурматкунӣ ва эҳтиром нисбат ба гуногунӣ, 
ба таври муфид гузаронидани вақти холии худ оварда мерасонад.  

 
Кӯдакон дар синф усулҳои гуногуни ҳалли созандаи 

муноқишаҳоро меомӯзанд, тарафҳои мусбии онҳоро вобаста аз 
вазъияти мушаххас ошкор мекунанд, нақши тарафайнро ба худ 
андоза мекунанд, саъй мекунанд фаҳманд, ки онҳо худро чӣ тавр ҳис 
мекунанд ва ғайра. Кӯдакон бо ёрии роҳбари синф ғалатфаҳмиҳои 
воқеъӣ, иштибоҳотеро, ки дар ҳаёти баъзе аз хонандагон, синф ё 
мактаб рӯй медиҳанд, таҳлил мекунанд; бо кӯмаки ӯ кӯдакон аз 
усулҳои бидуни зӯроварӣ ҳал кардани онҳо (ба воситаи нақшбозиҳо) 
истифода мебаранд. Вақте, ки кӯдакон ва наврасон бо чунин 
вазъиятҳо дар мактаб ё берун аз он дучор мегарданд, онҳо 
малакаҳои омӯхтаи худро истифода мебаранд. Вобаста ба ин, лозим 
аст, ки онҳо имконияти такроран дар бораи таҷрибаи воқеъии худ 
мулоҳизаронӣ карданро дошта бошанд, ки ин ба омӯзгор низ ёрӣ 
медиҳад, ки фоиданокии чорабинии тарбиявиро таъмин кунад. 
Таҷрибаи муоширате, ки дар овони синни ноболиғӣ ба даст оварда 
мешавад, ҳангоми ба ҳаёти болиғӣ қадам задани онҳо нақши 
муҳимро мебозад. Ба воситаи муошират наврасон малакаҳои дар 
ҷомеа бо дигарон амал карданро такмил медиҳанд.  

Ҷузъи муҳимтарини ғайришифоҳии раванди муошират ин 
қобилияти гӯшкунии ҳамсӯҳбат мебошад. Вақте, ки як шахс шахси 
дигарро бодиққат гӯш мекунад, куллан ҳама чизаш - чашмҳояш, 
тарзи истоданаш, ифодаи чеҳрааш ба шахси гӯянда нигаронида 
шудааст, ки дар навбати худ ба ҳамсӯҳбат таъсир мерасонад ва ба ӯ 
ёрӣ мерасонад, ки фикри худро ташаккул диҳад, кушода шавад ва 
ҳаддалимкон самимӣ бошад. Парешонӣ, беэътиноӣ ва бепарвоӣ 
метавонад ба натиҷаи баръакс орад.  

Қоидаҳои хуби гӯшдиҳӣ (Омӯзгор ба хонандагон пешниҳод 
мекунад, ки онҳоро ба дафтар нависанд, чунки дар дарси амалӣ 
онҳо ба ин қоидаҳо риоя хоҳанд кард) инҳоянд: 
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• Диққати худро пурра ба ҳамсӯҳбат тамаркуз кунед; 
• На танҳо ба сухан, балки ба тарзи истодан, ҳаракати ҷеҳра 

ва имову ишораи ҳамсӯҳбат диққат диҳед; 
• Санҷед, ки оё шумо суханҳои ҳамсӯҳбатро дуруст фаҳмидаед; 
• Нисбати тамоми ҷизе, ки ҳамсӯҳбат мегӯяд, оромона рафтор 

кунед. Ба гуфтаҳо ба ҳеҷ ваҷҳ баҳо надиҳед ё аз онҳо эрод нагиред; 
• Пурсупос накунед, ба шакли тасдиқӣ ҷумла насозед; 
• Таваққуф кунед. Ба ҳамсӯҳбат вақт барои фикркунӣ диҳед; 
• Ҳиссиёти ҳамсӯҳбатро саъй кунед дарк кунед. Агар чизеро 

дуруст нафаҳмида бошед, аз узр пурсидан натарсед; 
• Алоқаи босирӣ: чашмони ҳамсӯҳбатон бояд дар як сатҳ 

бошанд. 
• Агар дарк кардед, ки шахс ба сӯҳбат кардан ва самимӣ 

будан хоҳиш надорад, пас ӯро ба ҳолаш гузоред. 
 

Малакаҳои муоширати бидуни муноқиша дар чорчӯбаи машқҳои 
амалӣ дар синфҳои 8-11-и муассисаҳои таълимӣ ташаккул хоҳанд 
ёфт. То мактабро хатм кардан, хонандагон бояд малакаҳои ақаллии 
муоширатро аз худ кунанд ва ташаккул диҳанд, аз қабили: 

• Рафтори худро идора кардан тавонистан; 
• Худ ва атрофиёнро эҳтиром кардан. 
• Усулҳои гуногуни (бидуни муноқиша) бо одамон амал 

карданро таҷриба кардан; 
• Эҳсосот ва сабабҳои рафтори худро дарк кардан, аз ҷумла 

дарк кардани сабабҳо, ҳиссиёт ва рафтори одамони дигар, ва ҳамеша 
барои ҳалли муноқишаҳо усулҳои созанда (конструктивӣ) ҷустан, на 
ба эҳсосот такя кардан; 

Дар маҷмӯъ, фаъолият оид ба пешгирии ибтидоии муносибатҳои 
низоӣ, ки ба кӯдакон нигаронида шудааст, тамоми намудҳои 
фаъолиятҳоеро дар бар мегирад, ки дар муассисаҳои таълимӣ бо 
мақсади паст кардани омилҳои хатари ҷабрдидаи зӯроварӣ шудан ё 
худ муаллифи зӯроварӣ гаштани кӯдакон ва калонсолон, ва барои 
мустаҳкам намудани омилҳое, ки онҳоро аз чунин вазъиятҳо ҳимоя 
мекунанд ва ба камшавии зӯроварӣ мусоидат мекунанд, гузаронида 
мешаванд. Амалҳои пешгирии ибтидоӣ ба кулли хонандагон 
нигаронида шудаанд ва ба пешниҳоди иттилоот ва ташаккули 
қобилиятҳо ва муносибатҳои базавӣ дар чорчӯбаи масъалаи зӯроварӣ 
ва оқибатҳои он равона гардидаанд.  

Маҷмӯи ақаллии он салоҳиятҳо\малакаҳои навбатиро дар худ 
доро аст:  

• Малакаҳои худшиносӣ ва даркунии атрофиён 
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• Малакаи идоракунии эҳсосот  
• Малакаи дарки эҳсосоти одамони дигар  
• Малакаи фикрронӣ аз нуқтаи назари танқидӣ  
• Малакаи фикрронии мусбӣ  
• Малакаи муоширати ассертивӣ (фаъол)  
• Қобилияти (малакаи) дар вазъиятҳои гуногун “не” гуфтан 

тавонистан  
• Малакаи бо роҳи осоишта ҳал кардани масъалаҳо 
• Малакаи пешбинии оқибатҳо  
• Малакаи маълумотдиҳӣ (ҷустуҷӯи манбаъҳои 

ёрирасон)/малакаи худмуҳофизаткунӣ; малакаи қабули қарорҳои 
мувофиқ ва ҳаллҳои бехатар  

• Малакаи дарси ибрат гирифтан аз таҷрибаҳои худ ва 
таҷрибаҳои атрофиён  

• Малакаи барпо кардан, дастгирӣ (нигоҳ доштан) ва қатъ 
намудани муносибатҳо ва ғ.  

 
Омӯзгорон ҳамчунин ба кӯдакон бояд расонанд, ки содир 

кардани зӯроварӣ дар ҷавоб ба зӯроварии нисбати онҳо содиршуда 
нораво ва фалокатовар аст. Хонандагон бояд дар хотир дошта 
бошанд, ки ҳатто дар вазъияти мураккабтарини ҳаётӣ, дар 
вазъияти зӯроварӣ, кӯмак ҷустан хеле муҳим аст, махсусан вақте, 
ки шахс ҳис мекунад, ки ҳолати рӯҳафтодагии худро идора карда 
наметавонад. Ба туфайли хусусиятҳои синну солӣ, ноболиғон 
зиёдтар таҳти хатари рафтори худвайронкуние мебошанд, ки ҳатто 
ба кӯшишҳои худкушӣ оварда мерасонад. Омӯзгор бояд қайд 
кунад, ки, онҳо ҳамеша метавонанд, ки вазъиятҳои ҳаётиеро, ки 
инкишофи равонӣ ва иҷтимоии онҳоро мушкил мекунанд, бо 
равоншиноси мактаб муҳокима кунанд. Инҳо чунин вазъиятҳоянд 
ба мисли мушкилӣ дар оила (ҷудошавӣ, сӯистеъмоли машруботи 
спиртӣ аз тарафи яке аз волидайн, руҳафтодагии волидайн, 
ҳодисаи худкушӣ дар оила, зӯроварӣ, беэътиноӣ, ва ғайра), 
мушкилии муошират ва муносибат бо ҳамсолон ё калонсолон 
(мазоқ, фишор, талаботи аз ҳад зиёд баланд, низоҳои байни шахсӣ, 
ташвишҳо марбут ба ҷудошавӣ аз маҳбуб\маҳбуба ва ғайра), 
фишорҳои гуногуни руҳӣ, агар кӯдакон бо сабабҳои муайян аз 
муҳокима кардани ин масъалаҳо бо волидайн тарсанд, ё ба 
волидайн натавонанд марбут ба онҳо сухан кунанд. 

Шаклгирии модели муоширати бидуни зӯроварӣ дар ҷавонон 
шарти пешакии офариниши оилаи ҳамоҳанг дар оянда мебошад. 
Барои ин аз овони мактабӣ кӯдакон бояд аз худ кунанд, ки 
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муносибатҳои ҳақиқӣ, муҳокимаи поквиҷдонаву самимии 
масъалаҳо, гарчанде, ки баъзан ин кор мушкилу дардовар бошад 
ҳам, барои беҳтар дарк кардани худ, шахс ё одамоне, ки дар 
паҳлӯи моянд кӯмак мерасонанд ва инчунин қобилияти тобоварӣ 
ба санҷишҳои ҳаёти воқеиро мепарваранд. Ҳамсарон набояд аз 
муҳокима кардани тамоми ташвишҳояшон бо якдигар тарсанд ва 
бояд якдигарро дар ҳар вазъияти ҳаётӣ дастгирӣ кунанд.  

 
Муноқишаҳо ва ғалатфаҳмиҳо дар тамоми муҳитҳои 

муоширати одамон ҳузур доранд ва қисми таркибии алоқа байни 
одамон мебошанд. Ғайриоддӣ бошад ҳам, аммо муноқишаҳо 
байни одамоне, ки мафкураи созанда доранд, омили пешрафт дар 
ҳалли аксари вазъиятҳои ҳаётӣ мебошанд. Агар ҷонибҳои 
муноқишакунанда бидуни поймолкунии ҳуқуқҳо ва озодиҳои 
ҳамсӯҳбат, ақидаҳои худро озодона баён карда тавонанд, он ба 
рафтори зӯроварона оварда намерасонад. Ва баръакс, ҳангоми 
ақида ва иродаи яке аз иштирокчиёни муноқиша ба дигар 
иштирокчии он ба зӯрӣ талқин шавад, ва аз сабаби хоҳиш 
надоштани иҷро кардани ирода ва фармонҳои ӯ, ҳуқуқҳо ва 
озодиҳои иштирокчии дигари муноқиша поймол шаванд, 
муноқиша ба зӯроварӣ дар оила табдил меёбад. Дар Ҷадвали 3 
фарқиятҳои асосии муноқиша дар оила аз зӯроварӣ дар оила 
оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 3. Фарқиятҳои асосии муноқиша аз зӯроварӣ  
дар оила 

 
ФАРҚИЯТҲО 

Муноқиша Зӯроварӣ 
• =фарқият дар ақидаҳо, 

нуқтаҳои назарии ҳамсарон бо 
ҳузури далелҳои мушаххасе, ки аз 
тарафи ҳарду ҳамсар озодона 
изҳор карда мешаванд ва шунида 
мешаванд; 

 

• =мухолифати ақидаҳо, 
нуқтаҳоии назар, вақте, ки 
ҷабрдиҳанда далелҳои мушаххас 
наоварда бо ёрии зӯроварӣ ақидаи 
худро ба ҳамсари худ, ки бояд 
бечунучаро, бе ягон гап ба ӯ итоат 
кунад, мегузаронад; 

• Сабаби муноқиша 
фарқияти ақидаҳо мебошад, - 
ақидаҳоро муҳокима кардан ва 
ба фикри умумӣ омадан мумкин 
аст /ё ҳар кас, бе оқибатҳои 
вазнин барои муносибатҳояшон, 
метавонад дар фикри худаш 
истад; 

• Зӯроварӣ нисбати шахси 
мушаххас, на нисбати ақидаи ӯ, 
содир карда мешавад (ва ҳатто агар 
ҷабрдида бечунучаро нуқтаи назари 
ҷабрдиҳандаро қабул кунад ҳам, 
нисбаташ зӯроварӣ содир мешавад);  

• Ҳамсарони 
муноқишакунанда ақидаҳо ва 
вазъияти ба амал омадаро бе 
таҳқир ва айбдоркунии якдигар 
муҳокима мекунанд;  

 

• Ҷабрдиҳанда барои ҳама ҷиз 
ҷабрдидаро айбдор мекунад, 
ҳамзамон, худро, ҳатто дар истифодаи 
зӯроварӣ, гунаҳкор намеҳисобад; 

• Ҷабрдидагон аз зӯроварӣ 
аксар худро дар содир шудани 
зӯроварӣ нисбаташон айбдор 
мекунанд; 

• Муноқиша одатан 
падидаи ногаҳониву кӯтоҳмуддат 
аст, бе оқибатҳои вазнин барои 
муносибатҳои ҳамсарон; 

• Зӯроварӣ хосияти бо мурури 
замон такрор (давравӣ) шуданро 
дорад, бо ҳолатҳои вазнин; 

• Ҳангоми муноқиша 
ҳуқуқҳо ва озодиҳои ҳамсарон 
поймол карда намешаванд; 

 

• Дар ҳолати ЗО ҳуқуқҳо ва 
озодиҳои асосии шахс, ки дар 
Конститутсияи ҶТ инъикос ёфтаанд, 
поймол карда мешаванд. 
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Тавсияҳои методӣ оид ба таълимӣ мавзӯи «Мунозира, 
баҳсҳои оилавӣ ва оқибатҳои он. Шаклҳои робитаҳои  

бидуни зӯроварӣ ҳамчун шарти пешакии бунёди оилаҳои 
мутаносиб. Фарқи муноқиша аз зӯроварӣ  дар оила» 

 (амалия, синфи 8, 45 дақиқа): 
 
Муқаддима (4-5 дақиқа): 
 
Омӯзгор ба хонандагон мақсади машғулияти амалиро мегӯяд – 

дар хонандагон ташаккул додани малакаҳои робита барпокунӣ. 
Вазифаи омӯзгор мусоидат кардан ба бунёди муносибатҳои 
хайрхоҳона байни кӯдакон (хусусан байни ҷинсҳои муқобил); 
офаридани фазои мусбии равонӣ, фазои эътимоднокӣ дар гурӯҳи 
кӯдакон; ташаккули малакаи ба худ ва дигарон баҳои мувофиқ 
гузорӣ; фаъол кардани ҷараёни дарки худ ва дигарон; такмил 
додани малакаҳои муошират ва амали мутақобил бо одамон (аз 
ҷумла бо ҷинси муқобил) мебошад. 

 
Нақшбозиҳо (6-10 дақиқа): 
 
Омӯзгор ба хонандагон пешниҳод мекунад, ки ба ҷуфтҳо тавре 

тақсим шаванд, ки ба ҳайси ҷуфти худ он талаба ё толибаеро 
интихоб кунанд, ки ӯро то ҳол аз дигарон дида камтар медонанд, 
лекин мехоҳанд, ки наздиктар шиносанд. Ҳар якеи онҳо ҳар ду 
нақш - ҳам нақши шунаванда ва ҳам гӯяндаро бозӣ мекунад ва ба 
ин роҳ имконият пайдо мекунад, ки ҳар ду мавқеъро муқоиса 
кунад. Омӯзгор метавонад таври дигари ба ҷуфтҳо тақсимшавиро 
низ пешкаш кунад, масалан, духтар ва писар, ё талабаи аз тарафи 
чап дар курси мактабӣ аввал нишаста бо талабае, ки дар тарафи 
рост дар қатори аз ҳама охирин нишастааст ва ғайра. Ҷуфтҳо бояд 
байни худ нақшҳоро тақсим кунанд – якеашон “гӯянда” мешавад 
ва дигаре – “шунаванда”.  

 
Омӯзгор давом медиҳад: "Ҳоло мо машқеро иҷро мекунем, ки 

дар рафти он ба мо қоидаҳои хуби шунавандагӣ” лозим мешаванд. 
Дар давоми 3 дақиқа онҳо бо шарикони худ сӯҳбат мекунанд ва 
саъй мекунанд, ки дар бораашон ба қадри имкон бисёртар донанд, 
баъд аз ин дар 3 дақиқаи навбатӣ онҳо нақшҳояшонро иваз 
мекунанд. Баъдан ҳар якеи онҳо барои муаррифии шарикашон 
баромади кӯтоҳ тайёр мекунад. Вазифаи асосӣ таъкид кардани 
шахсияти шарик, фарқи ӯ аз дигарон (ба дигарон монанд 
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набуданаш), мебошад. Баъди ин иштироккунандагон ба навбат 
якдигарро муаррифӣ мекунанд ва аз номи ҳамсӯҳбати худ ҳарф 
мезананд (мисол, Алишер аз номи духтар-шарики худ сухан 
мекунад – “Номи ман Шаҳло....”). 

 
Омӯзгор назорат мекунад, ки ҳамаи шарикон (махсусан 

духтарон, ки аксари вақт аз гап задан метарсанд) дар бораи худ 
ягон чизи шавқовар нақл кунанд. Баъд аз гузаштани 6 дақиқа 
омӯзгор ихтиёриёнро даъват мекунад, ки шарикони худро 
муаррифӣ кунанд (ба шарте, ки талабае, ки муаррифӣ мешавад, 
розӣ бошад, ки маълумот дар борааш ошкор гардад).  

 
Муҳокима: (30-35 дақиқа) 
 
Шарикон, чӣ тавре, ки дар боло зикр шуда буд, бо навбат 

якдигарро муаррифӣ мекунанд. Омӯзгор хонандагонро ҳавасманд 
карда ба маҳорати дуруст тасвир кардани шарикашон мувофиқи 
маълумоте, ки шарикашон додааст, баҳои мусбӣ медиҳад ---бо 
роҳи пурсидан, ки оё ҳама ҷиз дуруст аст ва ягон маълумот ғалат 
маънидод нашудааст, ва ба мухолифат байни хонандагон роҳ 
надодан.  

 
Омӯзгор ба ҷуфтҳое низ диққат медиҳад, ки дар ҳудуди онҳо яке 

аз ҳамсӯҳбатон майли гӯш кардан надошт ё шарикон муошират 
накарданд ва сабабҳои муошират накарданашону хоҳиш ба 
такмили малакаҳои муошират надоштанашонро мепурсад, ва 
мефаҳмонад, ки ин машқ барои ташаккул додани малакаҳои 
иҷтимоии онҳо, ки барои ҳар як аъзои ҷомеа хеле зарур мебошанд, 
фоида дорад.  
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Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Мунозира, 
баҳсҳои оилавӣ ва оқибатҳои он. Шаклҳои робитаҳои бидуни 
зӯроварӣ ҳамчун шарти пешакии барпо кардани оилаҳои 

мутаносиб. Фарқи муноқиша аз зӯроварӣ дар оила» (амалия, 
синфи 10, 45 дақиқа): 

 
Намуди машғулият: гурӯҳӣ (кулли 

синф иштирок мекунад, 20 дақиқа) 
Омӯзгор пешниҳод мекунад: «Ман ба 

шумо мақолеро нақл кардан мехоҳам:  
Дар як деҳа сардори оилаи калон дар 

дами марг буд. Ӯ хоҳиш мекунад, ки 
ҷорӯб биёранд ва ба писаронаш мегӯяд, ки 
онро шикананд. Ҳар кадоми онҳо кӯшиш 

мекунад, ки онро шиканад, аммо, ба паҳлавониашон нигоҳ накарда, 
ҳеҷ кадомаш аз ӯҳдаи ин кор намебарояд. Он гоҳ, падар хоҳиш 
мекунад, ки симеро, ки ҷорӯбро бо он баста буданд, буррида 
партоянд ва ба писаронаш мегӯяд, ки химчаҳои пошхӯрдаро 
бардошта шикананд. Онҳо бо осонӣ корро иҷро мнеунанд. Падар 
мегӯяд: «Вақте, ки ман аз ин дунё рафтам, ҳамеша якҷоя бошед, дар 
ин ҳолат аз ҳеҷ ҷиз нахоҳед тарсид. Дар танҳоӣ бошад, шуморо, 
мисли ин химчаҳо, шикастан осон мешавад». 

 
Аз ин мақол чӣ хулоса баровардан мумкин аст? Чӣ тавр ин 

хулосаро нисбат ба муносибатҳо байни одамон дар гурӯҳ ва 
муносибатҳо дар дохили як оила истифода бурдан мумкин аст? Чӣ 
(маҷозан) ҳамчун “сим” дар муносибатҳо хизмат мекунад? Ва чӣ 
(маҷозан) ин “симро” “буридан ё пора кардан” метавонад? 

 
Омӯзгор қайд мекунад, ки муноқишаҳо дар ҳудуди муносибатҳо 

(иҷтимоӣ ва оилавӣ) барои одамоне, ки вазъиятҳои муноқишавиро 
идора кардан наметавонанд, ва имконият медиҳанд, ки ин 
муносибатҳо заифтар гарданд ва ба вазъияти хатарнок, ба мисли 
зӯроварӣ (ҷисмонӣ, равонӣ ё дигар намудҳои зӯроварӣ) мубаддал 
гарданд, санҷиш мебошанд. Вақте, ки муноқиша ба зӯроварӣ 
мегузарад, муносибатҳои иштирокчиёни чунин вазъиятро 
барқарор кардан хеле мушкил мешавад, баъзан тамоман муяссар 
намегардад. Бинобар ин, чунин вазъиятҳоро, барои дар оянда бо 
оқибатҳои ислоҳнашавандаи онҳо, хусусан дар доираи 
муносибатҳо дар оила (зӯроварӣ дар оила) дучор нагардем, 
пешгирӣ кардан лозим мебошад 
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Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи «Мунозира, 
баҳсҳои оилавӣ ва оқибатҳои он. Шаклҳои робитаҳои бидуни 
зӯроварӣ ҳамчун шарти пешакии бунёди оилаҳои мутаносиб. 

Фарқи муноқиша аз зӯроварӣ дар оила»  
(амалия, синфи 10, 45 дақиқа): 

 
Кор дар гурӯҳҳои хурд ва муҳокима 

(40 даќиќа) 
 
Омӯзгор синфро тавре ба 2 гурӯҳҳои 

хурд ҷудо мекунад, ки (мувофиқи 
имконият) дар ҳар гурӯҳ шумораи 
баробари духтарон ва писарон бошанд 
ва ба ҳар гурӯҳ яктогӣ корт бо вазъияти 
дар он навишта, тақсим мекунад: 

 
Омӯзиш ва муҳокимаи ҳодиса дар гурӯҳҳо: (20 даќиќа) 
 
Гурӯҳи 1: 
Шаҳноза бо шавҳараш дар хонаи падару модари шавҳараш 

зиндагӣ мекунад, онҳо 12 сол боз хонадоранд, 4 фарзанд доранд, 
фарзанди хурдиашон 3 сола шуд. Дар хонавода боз ду додари 
шавҳараш, ки онҳо ҳам хонадоранд ва фарзанд доранд, зиндагӣ 
мекунанд. Шаҳноза, баъди ба шавҳар баромаданаш, корашро 
мепартояд, фарзандҳою хонаро нигоҳубин мекунад ва фикри роҳати 
хонаводаи калонро мекунад. Чунин шуд, ки шавҳараш бекор мемонад 
ва хусури Шаҳноза хӯрду хӯроки оиларо таъмин мекунад. Аз лаҳзаи 
бекор шуданаш, аз сабаби мавсими хунукӣ омадану пул 
надоштанашон, ки либосҳои гарм барои фарзандонашон харанд, 
шавҳари Шаҳноза хеле асабӣ мешавад. Шаҳноза мегӯяд, ки ҳар 
вақте, набошад метавонад ба кори пештарааш баргардад, яъне дар 
мағоза ҳамчун фурӯшанда кор кунад ва ба оила даромад биёрад. 
Шавҳараш норозиёна бо овози баланд ҷавоб медиҳад –«Чӣ тавр 
намефаҳмӣ, ки падарам намехоҳад, ки ту кор кунӣ??!!»  

 
Ин ҳодиса, аввал дар гурӯҳҳои хурд, баъд бо тамоми синф 

(қаблан ҳодисаро ба тамоми синф мехонанд) муҳокима карда 
мешавад. Омӯзгор пешниҳод мекунад, ки вазъиятро тавсиф 
кунанд– оё ин муноқиша, даъво, баҳс ё зӯроварӣ дар оила аст? Зану 
шавҳар чӣ тавр ба таври мусбӣ ин вазъиятро ҳал кардан 
метавонанд, тавре, ки масъалаи таъмини молиявии 
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оила\харидории либос барои кӯдакон ҳал шавад? Чӣ рӯй хоҳад 
дод, агар Шаҳноза кор барояд, ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии чунин 
қарор кадомҳоянд? Агар кор набарояд, чӣ рӯй медиҳад, ҷиҳатҳои 
мусбӣ ва манфии чунин қарор кадомҳоянд? Чӣ рӯй хоҳад дод, агар 
зану шавҳар ҷанг кунанд, кӣ аз ин зарар мебинад ва оқибатҳои 
имконпазир барои оила кадомҳоянд? 

 
Омӯзиш ва муҳокимаи ҳодиса дар гурӯҳҳо: (20 даќиќа) 
 
Гурӯҳи 2: 
 
Омӯзгор ҳодисаро мехонад ва барои муҳокима пешниҳод 

мекунад: 
 
«Шавкат соли гузашта хонадор шуд, ӯ 23-сола аст. Ҳамсараш 19 

сол дорад ва ба наздикӣ фарзанд таваллуд мекунад. Ӯ дар хонаи 
падару модари шавҳараш зиндагӣ мекунад. Шавкат ба наздикӣ 
донишгоҳро хатм карда дар ҷустуҷӯи кор аст, аммо ёфта 
натавониста истодааст. Волидайни Шавкат онҳоро таъмин 
мекунанд, бинобар ин онҳо маҷбуранд, ки худро саросар маҳдуд 
кунанд. Зани Шавкат оҳиста ба шавҳараш ишора мекунад, ки ба 
наздикӣ бояд утоқашонро таъмир кунанд, ба кӯдак маводҳои парпечӣ 
харанд ва ғайра. Ҳар вақте, ки сухан дар бораи ин меравад, Шавкат 
асабӣ мешавад, илоҷ ёфта мегӯяд –«таваллуд, ки кардӣ, баъд 
масъаларо ҳал мекунем». Пеш аз ба таваллудхона рафтан, ҳамсараш 
боз ба Шавкат дар бораи эҳтиёҷоти таъҷилии кӯдак хотиррасон 
мекунад. Дар ҷавоб Шавкат ба ғазаб омада мизро бо мушташ 
мезанад –«То кай бо ин масъала ба ҷони ман мерасӣ??!!» 

 
Ҳодисаро аввал дар гурӯҳҳои хурд муҳокима мекунанд ва баъд 

онро ба муҳокимаи синф мебароранд (қабл аз ин онро бо овози 
баланд ба тамоми синф мехонанд). Омӯзгор пешниҳод мекунад, ки 
вазъиятро тавсиф диҳанд– оё ин муноқиша, даъво, баҳс ё зӯроварӣ 
дар оила аст? Оё рафтори Шавкат дар ин вазъият қобили қабул 
аст? Зану шавҳар чӣ тавр ба таври мусбӣ ин вазъиятро ҳал кунанд, 
ки масъалаи Шавкат ва ҳамсараш ҳал шавад? Чӣ хоҳад рӯй дод, 
агар Шавкат утоқро то овардани кӯдаки навзод тайёр накунад, кӣ 
аз ин зарар мебинад? Чӣ хоҳад рӯй дод, агар Шавкат то таваллуди 
кӯдак утоқро тайёр кунад, кӣ аз ин бурд мекунад? Чӣ хоҳад рӯй 
дод, агар шавҳар бо занаш ҷанҷол кунад, кӣ аз ин зарар мебинад 
ва оқибатҳои имконпазири ин барои оила кадомҳоянд? 
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Омӯзгор дар охир аҳамияти ҳалли созандаи вазъиятро, ки дар 
натиҷаи он зану шавҳар ва фарзандони онҳо (ба манфиати ҳама) 
бурд мекунанд, аҳамияти роҳ надодан, ки муноқиша ба зӯроварӣ 
дар оила мубаддал гардадро, қайд мекунад. Омӯзгор, ҳамчунин, 
қайд мекунад, ки дар ҳалли вазъиятҳои муноқишавӣ дар оила 
мутахассисон-равоншиносон нақши муҳимро мебозанд. Онҳо ба 
ҳамсарон кӯмак мекунанд, ки (дар ҳолате, ки онҳо худ натавонанд) 
сабаби муноқишашонро дарк кунанд, якҷоя ҳалли созанда ва 
мантиқии онро ҷӯянд, ки ин ба эҳтироми мутақобил ва васли оила 
мусоидат мекунад.  
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Мавзўи 12: Зӯроварӣ дар оила: мафҳум, намудҳо, шаклҳо  
ва сабабҳои он 

 
Мавод барои омӯзгор 

 
Зўроварї дар оила (ЗО) яке аз шаклњои аз њама бештар 

пањнгардидаи поймолсозии њуќуќ ва озодињои инсон мебошад. 
Зўроварї дар оила - кирдори зиддињуќуќии ќасдонаи дорои 
хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї ё иќтисодї, ки дар доираи 
муносибатњои оилавї аз љониби як узви оила нисбат ба дигар узви 
оила содир шуда, боиси поймол шудани њуќуќ ва озодињои ў, 
расонидани дарди љисмонї ё зарар ба саломатии ў мегардад ё 
тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад;1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон № 954 аз 19 марти соли 2013 «Дар бораи 
пешгирии зўроварї дар оила» чор шакли зўровариро дар оиларо 
шарњ медињад:  

• Зўроварии љисмонї дар оила - кирдори зиддињуќуќии 
ќасдонаи як узви оила нисбат ба дигар узви оила, ки дар натиљаи 
истифода бурдани ќувваи љисмонї боиси расонидани дарди 
љисмонї ё зарар ба саломатї шудааст;  

• Зўроварии рўњї дар оила - таъсиррасонии ќасдонаи рўњї, 
паст задани шаъну эътибори як узви оила аз љониби дигар узви 
оила бо роњи тањдид, тањќир, маљбуркунї ба содир намудани 
њуќуќвайронкунињо ё кирдорњое, ки барои њаёт ва саломатї 
хавфноканд, инчунин ба вайроншавии инкишофи рўњї, љисмонї ё 
шахсї оварда мерасонад;  

• Зўроварии шањвонї дар оила - кирдори зиддињуќуќии 
ќасдонаи як узви оила, ки ба озодии љинсї ва дахлнопазирии 
љинсии дигар узви оила таљовуз мекунад, инчунин њаракатњои 
дорои хусусияти шањвонї, ки нисбат ба узви ноболиѓи оила содир 
мешавад.;  

• Зўроварии иќтисодї дар оила - кирдори зиддињуќуќии 
ќасдонаи як узви оила нисбат ба дигар узви оила вобаста ба 
мањрум сохтан аз манзили истиќоматї, хўрок, либос, молу мулк ё 
воситањое, ки љабрдида тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба онњо њуќуќ дорад ва ин кирдор метавонад боиси 
вайрон гардидани солимии љисмонї, рўњї ё сар задани дигар 
њолатњои ногувор гардад. 

 
Бояд ќайд намуд, ки тамоми шаклњои зўроварї ин поймолкунии 

њуќуќ ва озодињои инсон мебошад. Зўроварї дар оила дар камтар 
мавридњо танњо дар яке аз шаклњои дар боло зикр гардида зоњир 
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мегардад; маъмулан, он њамзамон дар таркиби яке аз шаклњои 
мухталифи зўроварї нисбати як фард ва инсон иљро мегардад. 
Зўроварии љисмонї њамеша њамроњ бо зўроварии рўњї ва зўроварии 
шањвонї бошад бо зўроварии љисмонї њамроњ мебошад ва барои 
љабрдида оќибатњои равонї дорад. Намунањои амалњои дорои 
характери зўроварї дошта дар Љадвали 4 оварда шудаанд: 

 
Љадвали 4. Намунањои амалњои дорои характери зўроварї дошта: 

 
Мисолњо дар бораи амалњои дорои характери зўроварї дошта

Зўроварии љисмонї зарбулаткунї, шаппалоќ задан, шатта задан, 
мўйканї, сўзонидан бо дарзмол, сигор, бо равѓани доѓ кардашуда, бо 
ашё задан, куштор, харошидан, теладињї, то ба дарљаи худкушї 
расондан, маљбур кардан ба исќоти њамл, љароњатдор кардан ва ѓѓ 

Зўроварии рўњї тањќир кардан, тањдид намудан, ѓдўѓу пўписа 
намудан, маљбуркунї, масхаракунї, писхандзанї, тарсонидан, 
гунањгор кардан, додзанї, пастзанї, фишордињї, нигоњи кинадор, 
таъќиби доимї, назорати доимї, аз муошират бо наздикон мањрум 
сохтан, бадрашкї ва ѓайра. 

Зўроварии иќтисодї назорати ќатъї бурдан аз болои харољоти 
молию пулї, манъи кор кардан, манъи тањсил ва такмили ихтисос 
намудан, ќасдона нобуд кардани моликият, зарар расонидан ба 
моликияти шахсї, ва ѓѓ. 

Зўроварии шањвонї Таљовузи дохили издивољ,таљовуз ба номус, 
манъи истифодаи воситањои пешгирии њамл, азияти љинсї, њама 
намуди рафтори норавои  

 
Зӯроварӣ дар оила ҳамчун амали қасдонаи ҷабрдиҳанда 

нисбати ҷабрдида бо нияти ба даст овардани натиҷаи муайян аз 
таъсири он, тавсиф мегардад. Зӯроварӣ дар оила ин поймолкунии 
ҳуқуқҳо ва озодиҳои шахсии фард мебошад, ки дар Эъломияи 
ҷаҳонии ҳуқуқҳои башар эълон карда шудаанд, яъне ҳамаи одамон 
дар ҳуқуқҳои худ баробар ва озоданд (ҳуқуқ ба ҳаёт, бехатарӣ, 
таълим, табобат, истироҳат ва ғайра). Зӯроварӣ ин шакли 
поймолкунии ҳуқуқҳо ва озодиҳои инсон мебошад, ки дар натиҷаи 
он шахси ҷабрдида пурра таҳти идора қарор мегирад ва барои 
ҳимоя кардани худ имкониятҳои маҳдуд дорад. Барои чунин амал 
нобаробарии қувва, вақте, ки як тараф аз болои тарафи дигар 
бартарӣ дорад, хос мебошад. Амалиёти зӯроварӣ дар оила, 
ҳамчунин, ба расонидани ягон зарари муайян -зарар ба саломатӣ, 
зарарӣ моляивӣ ва руҳӣ, алоқаманд мебошад.  
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Сабаби асосии падида дар психологияи муносибатҳои инсонӣ 
байни ҷабрдиҳанда (шахсе, ки зӯроварӣ содир мекунад, сарфи 
назар аз ҷинс) ва ҷабрдида (шахсе, ки аз зӯроварӣ азоб мекашад, 
сарфи назар аз ҷинс) ниҳон аст. Зӯроварӣ дар оила ин шакли 
бадастовардаи рафтори ҷабрдиҳанда мебошад, ки бо мақсади 
намоиши қувва, иқтидор ва қудрат бар ҷабрдида, ки аксари вақт 
дар муносибати мутеона бо ҷабрдиҳанда аст, содир карда 
мешавад. Ҳадафи ҷабрдиҳанда ин ҷазо додани ҷабрдида, таҳти 
назорати мунтазам нигоҳ доштани ӯ, маҷбур кардан, ки аз 
ақидаҳояш, ҳавасҳои худ даст кашад, баръакси иродаи худ амал 
кунад, тарсондани ӯ, паст задан, аз дигарон дур кардан мебошад, ё 
дигар амалиёте мебошад, ки ба масуният ва озодии фард суиқасд 
мекунанд. Калимаи “қасдона” дар таърифи шаклҳои зӯроварӣ дар 
оила маънои истифодаи огоҳонаи зӯроварӣ нисбати ҷабрдидаро 
дорад, ки аксари вақт мунтазам содир карда мешавад. Қонун ҷазои 
ҷабрдиҳандаро, ки рафтори худро ислоҳ намекунад ва мунтазам 
қонунро вайрон мекунад ва ҳамчунин, ҷазои хизматчиёнро барои 
ошкор кардани маълумоти шахсии махфӣ марбут ба зӯроварӣ дар 
оила ва риоя накардани талаботи Қонун дар бораи пешгирии 
зӯроварӣ дар оила, пешбинӣ мекунад. 

 
Дарки падидаи зӯроварӣ дар оила дар модели маъруфи ҷаҳонӣ 

“Чархи ҳукумронӣ ва назорат” (ниг. ба Ҷадвали 5) инъикос ёфтааст. 
 
Модели 5. «Чархи» ҳукумронӣ ва назорати ҷабрдида аз тарафи 

ҷабрдиҳанда дар вазъияти зӯроварӣ дар оила  
 

Чархи ҳукумронӣ ва назорати ҷабрдиҳанда (=зӯроварӣ дар оила) 
Истифода аз маҷбуркунӣ 

ва таҳдид  
Истифодаи таҳдид барои 
маҷбур кардани иҷрои 
ягон кор ё азият додан ба 
воситаи таҳдиди 
ҷабрдидаро партофтан, 
худкушӣ кардан; маҷбур 
кардани ӯ, ки аризаашро 
пас гардонад; маҷбур 
карданаш, ки амалҳои 
зиддиқонунӣ содир 
кунад.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҲУКМРОНӢ 

ВА 
НАЗОРАТИ 

ҶАБРДИҲАНДА 

Тарсонидан
Ҷабрдидаро ба воситаи 
нигоҳ, амалиёт, имову 
ишора; ба воситаи 
ҷизҳоро пош додан; 
ҳайвонҳоро азоб додан; 
яроқ нишон додан 
маҷбуран тарсондан;  
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Истифода аз зӯроварии 
иқтисодӣ 

Ба ҷабрдида манъ 
кардани коркунӣ, маҷбур 
кардан, ки пул пурсад, ба 
ӯ кӯмакпулии муайян 
додан, пулро аз ӯ кашида 
гирифтан, ба ӯ буҷети 
оилавиро дастрас 
накардан  

 
Истифода аз зӯроварии 

равонӣ 
Ҷабрдидаро паст задан; 
маҷбур кардан, ки дар 
бораи худ ҳиссиёти бад 
дошта бошад; ӯро мазоқ 
кардан, маҷбур кардан, 
ки фикр кунад, ки 
девона аст; бо паст 
задан маҷбур кардан, ки 
худро гунаҳкор ҳис 
кунад. 

Истифода аз афзалияти 
мард будан  

Бо ҷабрдида ҳамчун бо 
хизматгор муомила 
кардан, қариб тамоми 
қарорҳоро худ қабул 
кардан; ҳамчун “хӯҷаини 
қаср” амал кардан; 
нақшҳои мардона ва 
занонаро муайян кардан. 

Истифода аз ҷудоӣ  
Назорат кардан аз 
болои он, ки ҷабрдида 
чӣ мегӯяд, киро мебинад 
ва бо кӣ муошират 
мекунад, чиро мехонад, 
куҷо меравад, маҳдуд 
кардани дахолати 
беруна нисбати ӯ; 
истифода аз рашк барои 
сафед кардани амалиёти 
худ.  

Истифода аз кӯдакон  
Ҷабрдидаро маҷбур 
кардан, ки худро дар 
робита бо фарзандон 
гунаҳкор ҳис кунад; 
истифода кардан аз 
кӯдакон барои интиқоли 
паёмҳо; таҳдид кардан, 
ки фарзандонашро аз ӯ 
кашида мегирад.  

Камарзиш шумурдан, 
инкор ва гунаҳкор 

кардан  
Зӯровариро надидан ва 
ташвиши ҷабрдидаро 
нисбати амалиёташ 
қабул накардан, гуфтан, 
ки ягон зӯроварӣ ҷо 
надошт, маъсулият 
барои рафторашро 
инкор кардан ва ӯро 
барои ин рафтор 
гунаҳкор кардан.  

 
Ҳамзамон, концепсияи баробарии гендерӣ пешбарии 

муносибатҳои мутаносибро (ҳамоҳангро) дар оила, яъне 
муносибатҳое, ки ҳамаи шакли зӯровариро инкор мекунанд, (ниг. 
ба Ҷадвали 1), дар бар мегирад. 

Мисли дигар ҷиноятҳо/қонуншиканиҳо, зӯроварӣ дар оила 
аломатҳои хоси худро дорад: 

• Зӯроварӣ дар оила ин усули назорат аз тарафи шахсе, ки 
зӯроварӣ содир мекунад нисбати шахсе, ки зӯроварӣ муқобилаш 
содир мешавад, мебошад. Аз нуқтаи назари ҷабрдиҳанда ин усул 
дар муқоиса аз дигар роҳҳои бидуни зӯроварӣ таъсиррасонӣ, ки 
кӯшишҳои иловагиро талаб мекунанд, усули босуръат, босамар ва 
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натиҷаовари ба ягон ҳадаф расидан мебошад. Азбаски зӯроварӣ 
дар дохили оила рӯй медиҳад, он аксари вақт саҳвона ҳамчун кори 
доҳилии оила дарк мешавад, бинобар ин ҷабрдидагон ҷуръат 
намекунанд, ки кӯмак ҷӯянд, ва ҳамин тариқ ба ҷабрдиҳандагон 
муяссар мегардад, ки фактҳои зӯроварияшонро пинҳон кунанд;  

• Мувофиқи қоида, зӯровари аз тарафи шахсе содир карда 
мешавад, ки шахси ҷабрдида аз ӯ вобастагӣ дорад;  

• Зӯроварӣ дар оила амали яквақта нест, мувофиқи қоида, он 
бо мурури замон такрор мешавад. Агар чораҳои мувофиқ дида 
нашаванд, зӯроварӣ дар оила майли зиёд кардани шиддатро 
дораду ба оқибатҳои вазнин, то худи марги ҷабрдидагон оварда 
мерасонад. Зӯроварӣ дар оила аз дигар шаклҳои зӯроварӣ бо 
хосиятҳои навбатӣ фарқ мекунанд:  

• Зӯроварӣ дар оила бо мақсади назорат кардан ва бартарӣ 
доштани як аъзои оила нисбати дигар аъзо(ён)и оила, содир 
мешавад;  

• Ҷабрдидагон ҳамеша ба ҷабрдиҳанда дастрасанд. Дар 
фазои шахсии хона ҷое нест, ки ҷабрдида пинҳон шуда тавонад ва 
дар бехатарӣ бошад, бинобар ин ҷабрдиҳанда пурра ҷабрдидаро 
идора мекунад;  

• Зӯроварӣ дар оила аз рӯи схемаи давравӣ бо қисматҳои 
(эпизодҳои) такроршавӣ, ки аксари вақт боз ҳам зудтар ба амал 
меоянду бераҳмонатаранд, ташаккул меёбад;  

• Ҳамаи аъзоёни оилае, ки таҳти зӯроварӣ қарор доранд, 
ҷабрдидагони бавосита ё бевоситаи зӯроварӣ мегарданд (аъзоёни 
оила ба зӯроварӣ гирифторанд ё шоҳидони амали зӯроварианд);  

• Дар натиҷаи амали зӯроварӣ дар оила шахсиятҳои ҳамаи 
иштирокчиёни падида тағйир меёбанд. Ҷабрдиҳанда оҳиста-оҳиста 
ҳиссиёти эҳтиром нисбати худро гум мекунаду намудҳои муайяни 
рафторро, ки ба воситаашон саъй мекунад, ки ба вазъият 
мутобиқат кунад, зоҳир мекунад. Занҳои ҷабрдида бошад бо 
ҷабрдиҳанда, ва ҳатто бо фарзандони худ, бадқаҳрона муомила 
мекунанд; кӯдакони дар фазои зӯроварӣ ба воя расида, агар сари 
вақт рафтори худро дарк ва ислоҳ накунанд, майли “ворисшавӣ” 
ба рафтори зӯроварона нисбати шарикон ё кӯдакони ояндаи худ 
доранд;  

• Байни ҷабрдиҳанда ва ҷабрдида алоқаи равонӣ (эҳсосотӣ) 
вуҷуд дорад. Ҷабрдидагон вобастагии бузургтарини эҳсосотиро аз 
ҷабрдиҳанда ҳис мекунанд ва дар ҳолати ягон бегона муқобили 
ҷабрдиҳанда чорае дидан, онҳо метавонанд тарафи ҷабрдиҳандаро 
бигиранд. Чунин намуди рафтори аҷиби ҷабрдидагон (зоҳир 
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намудани дилбастагии ғайритабиӣ нисбати ҷабрдиҳанда) дар 
психология ҳамчун Синдроми Стокголмӣ маълум аст;  

• Фактҳои зӯроварӣ дар оила аксари вақт махфӣ нигоҳ 
дошта мешаванд. Хеле шумораи ками ҷабрдидагон аз зӯроварӣ 
дар оила хоҳиш доранд дар бораи бо онҳо дар оила чӣ рӯй 
медиҳад, нақл кунанд. Аъзоёни ҷомеа ба ҳодисаҳои зӯроварӣ дар 
оила дахолат намекунанд, чунки онҳо ин фактҳоро кори шахсии 
ҳар оила меҳисобанд, ки ин иштибоҳи дар бисёр кишварҳои ҷаҳон 
васеъ паҳнгардида мебошад. 

 
Доираи зӯроварӣ дар оила  
Падидаи зӯроварӣ табиати давравӣ (силсилавӣ) дорад; он худ 

ба худ қатъ намегардад, гарчанде, ки байни эпизодҳои (қисматҳои) 
зӯроварӣ давраҳои оромӣ низ вуҷуд доранд. Дар давраи оромӣ 
ҷабрдиҳанда метавонад барои зӯроварии рӯй дода афсӯс хӯрад ва 
ба ҷабрдида ваъда диҳад, ки дигар чунин ҳодиса такрор 
намешавад. Дар давраи “моҳи асал” ҷабрдиҳанда ҷабрдидаро розӣ 
мекунонад, ки ба ӯ як имконияти дигар диҳад, гарчанде, ки дар 
асл, агар ҷабрдиҳанда ҳақиқатан рафтори худро дигар накунад, ин 
маънои додани як имконияти дигар барои такрор кардани амали 
зӯроварӣ аст. Ҳамин тариқ, ЗО-ро ба се марҳалаи муносибатҳои 
зӯроварӣ, ки яке паси дигаре ба вуқӯъ меояд ва баъди марҳалаи 
сеюм марҳалаи якум такрор мешавад, тақсим кардан мумкин аст: 

 
МАРҲАЛАИ 1. Ҷамъшавӣ ва зиёдшавии шиддат. 
Ҷабрдиҳанда рафтори ҷабрдидаро назорат мекунад, барои 

шарикро дар ягон чиз гунаҳкор кардан баҳона меҷӯяд, норозигии 
нофаҳмои беасосе пайдо мешавад, ки баъди он таҳдидҳо шурӯъ 
мешаванд, ҷабрдиҳанда вазъиятҳоеро меофарад, ки бо ёрии онҳо 
муомилаи бераҳмонаи худ нисбати шарикро фаҳмонданӣ мешавад. 
Шарики дигар, дар навбати худ, хеле этиёткорона рафтор мекунад 
ва бо ҳар роҳ кӯшиш мекунад аз зӯроварӣ раҳо ёбад. Дар ин 
марҳала, одатан, ҷабрдида ба хадамотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат 
намекунад, ва агар муроҷиат кунад, ин сабаби амалиёти боз ҳам 
шиддатноктари ҷабрдиҳанда мегардад. Аз ин сабаб, кормандони 
хадамотҳои корҳои дохилӣ ба зуҳуроти шаклҳи сабуки 
таҷовузкорӣ бояд диққати калон диҳанд ва ҳар маълумот дар 
бораи ЗО-ро, новобаста аз дараҷаи вазнинии он, хеле ҷиддӣ қабул 
кунанд.  
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МАРҲАЛАИ 2. Худи амалиёти зӯроварӣ.  
Нисори идоранашавандаи шиддатнокиро ба воситаи лату кӯб ё 

додзаниҳо дар назар дорад. Агар ҷабрдида муқобилат нишон 
диҳад, ҷабрдиҳанда боз ҳам бераҳмтар мегардад. Ин «бозии 
намоиши қудрат» барои нишон додани он, ки кӣ “дар хона хӯҷаин 
аст” равона шудааст. Ин марҳала метавонад дарозмуддат бошад 
ва ё метавонад дар як лаҳза ба вуқӯъ ояд. Ҷабрдидагон аксари вақт 
вазнинии лату кӯбро пинҳон медоранд ё мегӯянд, ки ҳангоми кор 
дар хона осеб гирифтаанд ва аз ёрии духтурон ва санҷиши судӣ- 
тиббӣ даст мекашанд. 

 
МАРҲАЛАИ 3. «Моҳи асал» 
Марҳалаи ғайриоддии оромӣ. Ҷабрдиҳанда, барои аз сари нав 

идора кардани ҷабрдида ва ӯро нигоҳ доштан, тамоми кори аз 
дасташ меомадагиро иҷро мекунад: узр мехоҳад, орому пурмеҳр 
аст, тӯҳфаҳо медиҳад. Ин марҳалаи орому осоиштаи “моҳи асал” 
ҷабрдидаро умедвор карда метавонад, ки ин дафъа ҷабрдиҳандааш 
ҳақиқатан тағйир ёфтааст. Тасаввуроти саҳвонае пайдо мешавад, 
ки байни шарикон аз сари нав алоқаи самимӣ ва эҳсосотӣ 
барқарор шуда истодааст. Доираи зӯроварӣ такрор мешавад. 
Ҳолатҳое, ки зӯроварӣ танҳо як маротиба содир мегардад, ниҳоят 
кам дучор мегарданд. Бо гузашти замон чунин ҳодисаҳо бисёртару 
бисёртар такрор мешаванд ва боз ҳам вазнинтар мегарданд. Пора 
кардани доираи зӯроврӣ мумкин аст, агар ҷабрдида зӯроварии 
аввалин маротиба нисбаташ содир шударо ҳамон замон 
набахшаду муқобилат нишон диҳад ё аз ягон ҷо ёрӣ ҷӯяд. 
Хешовандон, дӯстон, хадамотҳои ҳифзи ҳуқуқ, равоншиносон дар 
ҳолати ЗО ёрӣ додан метавонанд. 

 
Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи Зўроварӣ дар оила: 
мафҳум, намудҳо, шаклҳо ва сабабҳои он (назария ва амалия, 

45+45 дақиқа): 
 
Иштирокчиён: Хонандагони синфи 10  
Усулњои дарс: Њамлаи аќлонї, лексияи хурд, муњокимаи умумї, 

иљро намудани супориш. 
Маводи таълимї: Тахтаи синфї, бурњои рангоранг, китобчањои 

таблиѓотї ва филми тасвирї доир ба мавзўъ («Салом дугона! Биё ба 
мактаб меравем» дар фитта ё сомона: http://pdv.tj/ru/gallery/video/), 
ручкањо, дафтарњо.  
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Муќаддимаи дарс (5 даќиќа) 
Маќсади дарс: 
• Шинос кардани хонандањо бо мафњуми 

зўроварї дар оила ва намудњои гуногуни он. 
• Ташаккул додани фањмиш оид ба мављуд 

будани проблемаи зўроварї дар оила. 
 
Вазифањои дарс:Дар охири дарсњо аз рўи мавзўи «Зўроварї дар 

оила: мафњум, намудњо, шаклњо ва сабабњои он» хонандањо 
метавонанд фањманд, ки:  

• зўроварї дар оила чї будааст; 
• 4 намуди зўроварї дар оила кадоманд; 
• зўроварї дар оила дар кадом шаклњо зоњир гашта 

метавонад; 
• 2 гурўњи сабабњои зўроварї дар оиларо кадоманд; 
• тоќатнопазирии љомеа нисбат ба зўроварї дар оила чї 

наќш мебозад. 
 
Њамлаи аќлонї--Зўроварї дар оила чист? (5 даќиќа) 
• Ба фикри Шумо, зўроварї дар оила чист? 
• Зўроварї дар оила аз муноќишаи (ё мољарои) оилавї чї 

фарќ дорад? 
• Зўроварї дар оила гуфтан лозим ё хушунати оилавї? 
 
Дар ваќти љамъбаст намудани љавобњои хонандагон омӯзгор 

кўшиш намояд, ки мафњуми зўроварї дар оиларо тибќи 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии 
зўроварї дар оила» ба маълумоти хонандањо расонад.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

- зӯроварӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи дорои хусусияти 

ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ё иқтисодӣ, ки дар доираи муносибатҳои оилавӣ аз 

ҷониби як узви оила нисбат ба дигар узви оила содир шуда, боиси поймол 

шудани ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ, расонидани дарди ҷисмонӣ ё зарар ба саломатии ӯ 

мегардад ё таҳдиди расонидани чунин зарарро ба вуҷуд меорад. 
Моддаи 1  
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» 
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Лексияи хурд: Намудњои зўроварї дар оила 
(15 даќиќа) 

 
Зўроварї дар оила амали нанговар аст. Бо 

њељ ваљњ чунин амалро сафед кардан мумкин 
нест. Албатта дар њаёт зўроварї дар оила 
намудњои гуногун дорад. Ин шањодат аз он 

медињад, ки зўроварї дар оила дар њар як њолати зиндагї ба чашм 
расида метавонад.  

Масалан, муњаќќиќони англис А.Пик ва Љ.Линдсей чунин 
мењисобанд, ки зўроварии шањвонї дар оила мањсули носолимии 
оила мебошад. Дар оилањое, ки байни азои он зўроварии шањвонї 
љой дорад, одатан ишќ, муњаббат, боварї, робитањои гарми 
таъсирнок мављуд нест. 

Зану шавњар ва дигар аъзои оила бо бурдани хољагии умумии 
якљоя умр ба сар мебаранд. Дар аксар маврид шавњар таъминоти 
моддии оиларо ба зиммаи худ мегирад, зан бошад корњои хонаро 
иљро мекунад. Вобаста ба чунин таќсими неъматњои моддї дар 
оила мумкин аст кирдори зўроварї содир шавад. 

Зўроварии иќтисодї дар оила метавонад дар чунин њолатњо љой 
дошта бошад: 

• зан доимо аз шавњар маблаѓи пулї пурсад ва уњдадор 
бошад, ки оид ба харљи маблаѓ њисобот дињад; 

• мард воситањоро тарзе истифода мебарад, ки танњо ба 
манфиати худи ў равона гардидааст ваз ан чунин имкониятро 
надорад; 

• монеа шудан ба тањсил, кор ва ѓайра; 
• тањдидњое, ки хусусиятњои иќтисодї доранд; 
• амалњои зўроварї, ба монанди аз хона рондан ва ѓайра. 
 
Дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

пешгирии зўроварї дар оила» чунин намудњои зўроварї дар оила 
оварда мешавад: 
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Муњокимаи умумї (10 даќиќа): 
Барои ин омӯзгор дар аввал филми тасвирии “Салом дугона! 

Биё ба мактаб меравем”-ро барои тамошо пешкаш менамояд ва 
баъди он ба муњокимаи умумї мегузарад. 

 

 

• зӯроварии ҷисмонӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи як узви 

оила нисбат ба дигар узви оила, ки дар натиҷаи истифода бурдани қувваи 

ҷисмонӣ боиси расонидани дарди ҷисмонӣ ё зарар ба саломатӣ шудааст; 

• зӯроварии рӯҳӣ дар оила - таъсиррасонии қасдонаи рӯҳӣ, паст задани 

шаъну эътибори як узви оила аз ҷониби дигар узви оила бо роҳи таҳдид, 

таҳқир, иръоб ва ё маҷбуркунӣ ба содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ё 

кирдорҳое, ки барои ҳаёт ва саломатӣ хавфноканд, инчунин ба 

вайроншавии инкишофи рӯҳӣ, ҷисмонӣ ё шахсият оварда мерасонад; 

• зӯроварии шаҳвонӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи як узви 

оила, ки ба озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсии дигар узви оила 

таҷовуз мекунад, инчунин ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, ки нисбат 

ба узви ноболиғи оила содир шудаанд; 

• зӯроварии иқтисодӣ дар оила - кирдори зиддиҳуқуқии қасдонаи як узви 

оила нисбат ба дигар узви оила вобаста ба маҳрум сохтан аз манзили 

истиқоматӣ, хӯрок, либос, молу мулк ё воситаҳое, ки ҷабрдида тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ҳуқуқ дорад ва ин кирдор 

метавонад боиси вайрон гардиданисолимии ҷисмонӣ, рӯҳӣ ё сар задани 

дигар ҳолатҳои ногувор гардад. 
 
Моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» 
(19.03.2013) 
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Таклиф барои муњокима: 
 
Ба фикри Шумо кадом намуди зўроварї дар оила намерасад? 

Кадом таѓйиротро Шумо ворид кардан мехоњед? Барои чї? 
 

Лексияи хурд-намудҳои зӯроварӣ дар оила (10 
даќиќа) 

 
Ин ё он намуди зўроварї дар оила чї гуна 

зоњир мегардад (шаклњои зўроварї дар оила)?  
• Тарсонидан ва тањдид – бо роњи доду вой, 

имову ишора, ќиёфабозї талќин кардани тарс; тањдиди аз љониби 
милитсия додани љазои љисмонї, ба мактаби махсус љой додан ва 
ѓайра; зоњирнамоии зўроварї нисбати њайвонњо; тањдиди 
партофтани кўдак ё гирифтани он, аз маблаѓи пулї мањрум сохтан 
ва дигар. 

• Људо кардан (изолятсия) – назорати доимї аз болои он ки 
зан ё кўдак бо чї кор машѓул њастанд, бо кї дўстї доранд, бо кї 
вомехўранд, бо кї гап мезананд; манъ кардани муошират бо 
наздикону хешовандон, зиёрати чорабинињои фарњангї ва дигар.  

• Зўроварии љисмонї - зарбулат, шапалоќ, азобу уќубат, аз 
мўйњо кашида бурдан, пучидан ва дигар. 

• Зўроварии рўњї – на танњо бо роњи тарсонидан, тањдид 
кардан, масалан бо роњи иръоб, яъне тањдиди пањн (ошкор) 
кардани маълумотест, ки шаъну шарафи љабрдидаро поймол 
мекунанд, људо кардан, инчунин ба воситаи паст задании шаъну 
шараф, суханони ќабењ, даѓалї содир мешавад; талќиннамоии 
фикре, ки кўдак – аз њама бадтар аст, зан бошад – модар ё њамсари 
бад, дар њузури дигарон паст задан; танќиди доимии кўдак ё зан ва 
дигар. 

 
Лексияи хурд-Сабабњои зўроварї дар оила (10 даќиќа) 
 
Омӯзгор ба таври интерактивӣ, бо назардошти маводи 

назариявии дар боло зикр гардида, сабабҳои зӯроварӣ дар оиларо 
муҳокима мекунад. 

 
Омӯзиши ҳодиса(5 даќиќа) 
Супориш. Мурод ва Муродгул бо хоҳиши якдигар оила барпо 

карданд. Дар рафти зиндагӣ маълум гардид, ки Муродгул нисбати 
Мурод меҳру муҳаббат надорад. Аз нигоњи иќтисодї низ оилаи 
онњо мушкилињои зиёд дошт. Ин њолатро дида, Муродгул аз 
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шавњараш маблаѓи пулї талаб мекард. Мурод дар чунин вазъият 
ба ѓазаб омада, Муродгулро лату кўб мекард. Билохир, оилаи онњо 
барњам хўрд. 

Супориш/саволҳо барои муҳокима дар синф:  
• Сабаб аз бањонаи зўроварї дар оила чї фарќ доранд? 
• Дар мисоли овардашуда чї сабаб ва чї бањонаи зўроварї 

дар оила њисобида мешаванд? 
• Агар Мурод ва Муродгул аз тарафи падару модарашон 

маљбуран аќди никоњ мебастанд, пас дар супориш чї сабаб ва чї 
бањонаи зўроварї дар оила њисобида мешуд? 

 
Муњокимаи умумї ---Тоќатнопазирии 

љомеа нисбат ба зўроварї дар оила (10 
даќиќа) 

Ба муњокимаи умумї «Зўроварии 
хонаводагї љиноят аст! Бетараф нашавед 
…» бароварда мешавад.Барои ин, дар 
аввал филми тасвирї бо номи «Зўроварии 

хонаводагї љиноят аст! Бетараф нашавед …» ба тамошо пешкаш 
мегардад. Баъдан муњокимаи умумии он гузаронида мешавад. 

Дар ваќти муњокимаи ин мавзўъ омӯзгор яке аз маќсадњои 
асосии Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи пешгирии 
зўроварї дар оила» оид ба ташаккули вазъи тоќатнопазирии љомеа 
нисбат ба зўроварї дар оиларо ба хонандањо бояд равшан намояд.  

Дар њолате, ки зўроварї дар оила маълум мегардад, љомеа бояд 
нисбати ин зуњурот бетараф набошад. Дар акси њол сухан дар бораи 
фарњанги пасти њуќуќии љомеа рафта метавонад. Љомеа бояд дар 
самти пешгирии зўроварї дар оила огоњ, сањмгузор ва фаъол бошад. 
Ба ќавли У. Меликов, дар баланд бардоштани савияи фањмиши 
љомеа тарѓиботи риояи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
пешгирии зўроварї дар оила» муњим аст. Он бояд дар шаклњои 
гуногун, аз љумла дар дарсњои тарбиявии мактабњо, фанњои 
алоњидаи муассисањои таълимии олї, барномањои радио ва 
телевизион, китобу маќолањо ва ѓайра сурат бигирад. 

 

Дар љойи хулоса омӯзгор якљоя бо хонандагон аз љањони хирад 
барои мустањкам шудани дониши гирифташуда, маънї ва њикмат 
мегиранд. 
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Дар љањони хирад 
Гуфтањои зеринро маънидод намоед (15 даќиќа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор,  
Дигар узвњоро намонад ќарор. 
Ту к-аз мењнати дигарон беѓамї, 
Нашояд, ки номат нињанд одамї! 
                                    Саъдии Шерозї 
 
«Њељ гоњ марди мўъмин набояд њамсари худро бад бинад ва бо ў душманї ва кина 
варзад. Зеро агар ахлоќ ва рафтореро аз ў нохуш дорад, ахлоќ ва сифатњои 
дигаре аз вай ўро писанд меоянд» 
                                     Пайѓамбар Муњаммад 
 
«Ва ба онњо (яъне занон) бо некї (ва ба таври шоиста) муошират намоед. Агар 
онњоро бад дидед, пас шояд шумо чизеро бад бинед, вале Худованд хайри 
бисѐреро дар он нињода бошад» 
                                     Ќуръон, сураи «Нисо», ояти 19 
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Мавзўи 13. Пешгирии зуроварї дар оила: ањамияти омўзиш 
ва танзими њуќуќии он 

Тавсияҳои методӣ оид ба таълими машғулиятҳои омехта 
(назариявӣ ва амалӣ) 

 
Ваќти људошуда: 2 соат (45 даќ.+45 даќ.) 
Иштирокчиён: Хонандагони синфи 11 
Усулњои дарс: Њамлаи аќлонї, лексияи хурд, 

иљрои супориш, њалли масъала-вазъият, бозии 
наќшдор.  

Маводи таълимї: Тахтаи синфї, бурњои 
рангоранг, ручкањо, дафтарњо. 

 
Муќаддимаи дарс (5 даќиќа) 
Маќсади дарс: 
• Фањмондани ањамияти омўзиши мавзўи пешгирии 

зўроварї дар оила. 
• Ташаккул додани фањмиш оид ба мављуд будани 

проблемаи зўроварї дар оила. 
• Шинос кардани хонандањо бо асосњои њуќуќии пешгирии 

зўроварї дар оила. 
 
Вазифањои дарс: Дар охири дарсњо доир ба мавзўи «Пешгирии 

зўроварї дар оила: ањамияти омўзиш ва танзими њуќуќии он» 
хонандањо метавонанд фањманд, ки: 

• ањамияти омўзиши мавзўи пешгирии зўроварї дар оила аз 
чї иборат будааст; 

• проблемаи зўроварї дар оила мављуд аст ва он бояд 
пешгирї шавад; 

• оид ба наќши ќонунњои амалкардаи Љумњурии 
Тољикистонро дар самти пешгирии зўроварї дар оила дар чї дида 
мешавад. 

 
Донишњои гирифташуда бояд ба хонандањо кумак расонанд, ки 

онњо бе монеа аз низоми њуќуќї дар самти пешгирии зўроварї дар 
оила ба ќонуни дахлдор рў оварда, њуќуќи худ ва дигар аъзоёни 
оиларо њимоя карда тавонанд. 

 
Њамлаи аќлонї (5 даќиќа): 
• Низоъ дар оила чист ва он аз хушунати хонаводагї чї 

фарќ дорад? 
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• Ба фикри Шумо њодисањои зўроварї дар оила дар 
Тољикистон вомехўранд. Агар ња, пас ин њодисањои номатлуб 
бисёранд ё каманд? 

• Кадом ќонунњои Љумњурии Тољикистонро медонед, ки 
содиршавии зўровариро пешгирї мекунанд? 

 
Иљрои супориш (5 даќиќа) 
Њар як кас андеша карда, бигўяд, ки оила барои ў чї ањамият 

дорад. Ба фикри Шумо барои чї яке аз шартњои мављудияти 
давлати њуќуќбунёд ва демократї ѓамхории оила бояд бошад? 

 
Лексияи хурд (15 даќиќа): 
Асосҳои ҳуқуқии пешгирии зўроварї дар оила сохтори 

мураккабро дорост, ки дар худ меъёрҳои соҳаҳои гуногуни ҳуқуқро 
дар бар мегирад. 

Муқаррароти муҳиме, ки нақш ва аҳамияти фаъолияти 
пешгирикунанда, мазмун ва самти он, мувофиқоии ҳатмї ба 
принсипҳои адолат, инсондўстї, қонуниятро муайян мекунанд, дар 
баъзе санадҳои ҳуқуқии байналхалқї, ки аз ҷониби Тоҷикистон 
эътироф шудааст, мустаҳкам шудаанд. Алалхусус, Эъломияи 
умумии ҳуқуқи башар, Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои 
фитрӣ ва сиесӣ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Баъзе муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аҳамияти базавї барои таъмини ҳуқуқии пешгирии ҷинояткорї ва 
адолати судии ҷиноятї дорад. Моддаи 5 Конститутсия инсон, 
ҳуқуқ ва озодиҳои ўро арзиши олї эълон мекунад ва давлатро 
водор месозад, ки онҳоро риоя ва ҳифз намояд. Иҷро намудани ин 
вазифаи асосї тарзҳои гуногунро дар бар мегирад, алалхусус, аз 
ҷониби мақомоти давлатї пешгирї намудани ҳар гуна кирдорҳои 
ҷиноятие, ки ба ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон таҷовуз карда, 
сазовори ҷазо ҳастанд. Конститутсияи Тоҷикистон ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон ва шаҳрвандро мушаххас мекунад, амалигардонии 

1. Оила ҷузъи табии ва асосии ҷомеа мебошад ва ҳақ дорад, ки аз тарафи ҷомеа 
ва давлат ҳимоя карда шавад. 
 2. Ҳуқуқи мардон ва заноне, ки ба синни никоҳ расидаанд, барои издивоҷ 
кардан ва бунёд намудани оила эътироф карда мешавад. 
 3. Ягон никоҳ наметавонад бидуни ризоияти озодона ва пурраи ашхоси ба 
ақди никоҳ дароянда сурат гирад. 
 
Моддаи 23.  
Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиесӣ. 
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онҳоро кафолат медиҳад, маҳдудияти имконпазир танзим месозад 
ва вазъи шахсиятро муайян мекунад. Ин меъёрҳои 
конститутсиониро бояд тамоми мақомоти давлатї ва созмонҳои 
ҷамъиятї ҳангоми амалисозии дилхоҳ намуди фаъолият, аз ҷумла 
пешгирии зўроварї дар оила ба роҳбарї гиранд. Инчунин 
Конститутсияи Тоҷикистон ба ҷабрдида дастрасї ба судро таъмин 
намуда, ҳуқуқи ўро оид ба товон кардани зарари расонидашуда 
муқаррар мекунад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нақши муҳимро дар танзими пешгирии зўроварї дар оила 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар 
оила» ишғол мекунад. Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро 
вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила танзим намуда, вазифаҳои 
субъектҳои пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оиларо доир ба ошкор, 
пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба он 
мусоидаткунанда муайян менамояд. Тибқи муқаррароти Қонуни 
мазкур пешгирии зӯроварӣ дар оила ҳамчун маҷмӯи чораҳои 
ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилии аз ҷониби субъектҳои 
пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оила амалишавандае фаҳмида 
мешаванд, ки ба ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии 
инсон ва шаҳрванд дар доираи муносибатҳои оилавӣ, ба пешгирии 
зӯроварӣ дар оила, муайян ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои 
ба он мусоидаткунанда равона карда шудаанд. Дар қонун 

Давлат оиларо њамчун асоси љамъият њимоя мекунад.
   Њар кас њуќуќи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоњ 
расидаанд, њуќуќ доранд озодона аќди никоњ банданд. Дар оиладорї ва бекор 
кардани аќди никоњ зану шавњар баробаранд. 
 

Моддаи 33.  
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. 

Ҷабрдида ҳуқуқҳои зеринро дорад: 
• кӯмаки тиббӣ, равонӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро гирад; 
• бо розигии хаттиаш дар марказҳои ёрирасон, марказҳо ё бахшҳои 

офиятбахшии тиббию иҷтимоӣ барои ҷабрдидагон ҷойгир карда шавад; 
• маслиҳатҳои ҳуқуқӣ ва дигар иттилоотро оид ба ҳифзи амнияташ гирад; 
• ба мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ бо мақсади маҳкумкунии ҷамъиятии 

рафтори шахси зӯроварӣ дар оиларо содирнамуда муроҷиат намояд; 
• ба мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура ё суд дар бораи ба ҷавобгарӣ 

кашидани шахси зӯроварӣ дар оиларо содирнамуда муроҷиат намояд. 
Моддаи 6. Њуќуќњои љабрдида 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила». 
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субъектҳои пешгирикунандаи зӯроварӣ дар оила, ки барои 
пешгирии зӯроварӣ дар оила масъул мебошанд, мушаххас карда 
шудаанд, алахусус: мақомоти давлатӣ, мақомоти худфаъолияти 
ҷамъиятӣ, корхона, муассиса, дигар ташкилотҳо ва шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Тибқи Қонун чораҳои фардии пешгирии зӯроварӣ дар оила 
барои таъсиррасонии мақсаднок ба шуур ва рафтори шахси 
зӯроварӣ дар оиларо содирнамуда ҷиҳати пешгирии содир 
намудани ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ӯ ва таъмини амнияти 
ҷабрдида татбиқ карда мешаванд, ки онҳо аз инҳо иборат 
мебошанд: суҳбати хусусияти тарбиявидошта; ба мақомоти корҳои 
дохилӣ овардани шахси зӯроварӣ дар оиларо содирнамуда; 
амрномаи муҳофизатӣ; дастгиркунии маъмурӣ; татбиқи чораҳои 
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 
чораҳои маҷбуркунии дорои хусусияти тиббӣ; бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳрум 
кардан аз ҳуқуқи падарию модарӣ, бекор кардани фарзандхондӣ, 
васоят ё парасторӣ; ҷойгир кардани ҷабрдида дар марказҳои 
ёрирасон, марказҳо ё бахшҳои офиятбахшии тиббию иҷтимоӣ 
барои ҷабрдидагон. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ҷабрдида аз зӯроварӣ дар оила (минбаъд - ҷабрдида) - узви оила, ки ба ӯ аз 
ҷониби дигар узви оила қасдан зарари ҷисмонӣ, маънавӣ ё моддӣ расонида 
шудааст; 

• амрномаи муҳофизатӣ - ҳуҷҷате, ки аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ ба 
шахси зӯроварӣ дар оиларо содирнамуда ё шахсе, ки таҳдиди содир 
намудани онро мекунад, дода мешавад. 

 
Моддаи 1. Мафњумњои асосї 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила». 

 
• ҳимояи ҳуқуқии оила ҳамчун асоси ҷамъият; 
• танзими ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила; 
•  мусоидат намудан ба татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ 

дар оила; 
• ташаккули вазъи тоқатнопазирии ҷомеа нисбат ба зӯроварӣ дар оила; 
• ошкор, пешгирӣ ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба зӯроварӣ дар оила 

мусоидаткунанда; 
• мусоидат ба баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд. 
 

Моддаи 2. Маќсадњои ќонун 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила». 
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Омӯзиши ҳолатҳо (10 даќиќа): 
Вазъияти 1. Шањрванд А. нисбати шавњараш Б. ба милитсия бо 

ариза оид ба аз љониби шавњараш зери лату кўб ќарор гирифтан 
мурољиат намуд. 

Оё њуќуќи шањрванд А. дар вазъияти мазкур аз нигоњи ќонун ё 
ахлоќ вайрон шудаанд?  

 
Вазъияти 2. Њамсарон ба суд бо даъво оид ба таќсими молу 

мулк мурољиат карданд. 
Ба фикри Шумо, парвандаи мазкур ба зўроварї дар оила иртибот 

дорад?  
 
Вазъияти 3. Шањрванд А. ба милитсия нисбати бародари 15-

солааш бо ариза мурољиат карда, хоњиш намуд, ки нисбати ў 
амрномаи муњофизати бароварда шавад.  

Ба фикри Шумо, дар кадом маврид милитсия метавонад ќарори 
мусбиро оид ба ариза ќабул намояд. 

 
Вазифаи хонагї (5 даќиќа) 
Дар љойи хулоса омӯзгор барои дарси оянда ба хонандагон 

вазифаи хонагї бо мазмуни зайл месупорад: Хонандањо бояд аз 
рўи наќшњои муайян (котиби судї, судя, љабрдида, шахси 
содиркардаи зўроварї дар оила, адвокат, шоњидон, коршинос, 
намояндаи шахси ноболиѓон) сањначаи љаласаи судиро оид ба 
баррасии парвандаи зўроварї дар оила омода намуда дар дарси 
оянда онро иљро намоянд. 

 
Бозиии наќшдор (30 даќиќа) 
Котиби судї: 
• Иштироки шахсонро дар љаласаи судї месанљад; 
• Протоколи љаласаи судиро мебарад; 
• Њайати судро эълон мекунад. 
 
Судя (раискунандаи љаласаи судї): 
• Оид ба моњияти парвандаи баррасишаванда эълон 

мекунад; 
• Шахсони ба љавобгарї кашидашударо шинос мекунад; 
• Ба шахсоне, ки дар баррасии парванда иштирок мекунанд, 

њуќуќ ва уњдадорињои онњоро мефањмонад; 
• Љаласаи судиро раисї мекунад; 
• Баъди тањќиќи њамаи њолатњои кор ќарор мебарорад. 
Адвокат: 
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• Дар рафти баррасии парванда ба шахси айбдоршаванда
кумаки њуќуќї мерасонад; 

• Дар њолати зарурї нисбати њаракатњои судя ё дигар
иштирокчиёни љаласа эътироз пешнињод мекунад; 

• Тамоми чорањои бо ќонун пешбинишударо барои исбот
намудани бегуноњии шахси айбдоршаванда ё сабук кардани гуноњи 
ў истифода мебарад. 

Љабрдида: 
• Оид ба моњияти кор баёнот медињад;
• Норозигии худро нисбати шахси дар содир намудани

зўроварї дар оила гунањкор пешнињод мекунад; 
• Дарљаи зарари ба ў расондашударо нишон медињад;
• Товон кардани зарари моддї ва маънавии ба ў

расондашударо талаб мекунад; 
• Далелњои иловагиро барои исбот кардани гуноњи шахси

судшаванда пешнињод мекунад. 

Намояндагони љабрдида ё шахси ба љавобгарї кашидашаванда 
(агар онњо ноболиѓ бошанд): 

• Њуљљатњои тасдиќкунанда доир ба намояндагии ќонунии
онњо пешнињод мекунанд (падару модарон, васї ва парасторон, 
фарзандхонон); 

• Дархост пешнињод мекунанд, парвандаро бо маълумотњои
нав пурра мегардонанд; 

• Дар сурати ноадолатона њисоб кардани ќарори суд, онро
шикоят мекунанд. 

Коршинос: 
• Хулосаи объективиро оид ба саволњое, ки назди ў гузошта

мешаванд, медињад; 
• Њуќуќ дорад, ки ба иштирокчиёни љаласаи судї саволњо

дињад, агар онњо ба мавзўи экспертиза робита дошта бошанд. 

Шахсе, ки зўроварї дар оиларо содир намудааст: 
• Ба ошкор намудани њаќиќат набояд монеа шавад;
• Њуќуќ ба њимояи худро ё шахсан худаш ё ба воситаи

адвокат амалї мегардонад; 
• Баёнот медињад, далелњо ва дархостњо пешнињод мекунад.
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Шоњидон: 
• Ба њайси шоњид худи љабрдида низ баромад карда

метавонад, корманди милитсия, ки протоколи њуќуќвайронкуниро 
тартиб додаст, холисон ва ѓайра; 

• Шоњидони ноболиѓ ё кўдакони хурдсол низ дар суд ба
њайси шоњид пурсида шуда метавонанд, аммо бо иштирокии 
њатмии падару модар ё омӯзгорон; 

• Тамоми њолатњои доир ба њодисаи зўроварї дар оила ба
онњо маълумбударо дуруст хабар дињанд, агар маълумотро аз 
шахси дигар гирифтаанд, бояд сарчашмаи маълумотро нишон 
дињанд ё далели хаттиро пешнињод намоянд. 

Хулосабарорї намоед (5 даќиќа): 
Баъди мурофиаи судии гузаронидашуда хулоса бароред: 
• Наќши Шумо дар маљлиси судї маъќул шуд (ё нашуд)?
• Оё дониши њуќуќие, ки гирифтед дар маљлиси судї

истифода бурда тавонистед? 
• Шумо чї фикр доред, оё ќарори ќабулшуда одилона буд?

Љавоби худро асоснок намоед. 
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Мавзӯи 14: Оқибатҳои зуроварӣ дар оила ва 
ҷавобгарӣ барои он 

Мавод барои омӯзгор (назария) 

Зӯроврӣ дар оила оқибатҳои зиёди манфӣ ва вазнини 
дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат, бевосита (барои ҷабрдидагон) ва 
бавосита (барои шахсоне, ки ҳангоми зӯроварӣ ҳузур доранд) 
дорад. Зӯроварӣ дар оила ҳисси бехатариро барои тамоми аъзоёни 
оила ва бовариашон ба атрофиёнро кам мекунад. Оқибатҳои 
манфӣ ҳам барои ҷабрдидагону аъзоёни оила ва ҳам барои худи 
ҷабрдиҳанда ва кулли ҷомеа мушоҳида мешаванд.  

Оқибатҳоро дар сатҳҳои ҷисмонӣ, равонӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
дидан мумкин аст: 

Оқибатҳои ҷисмонӣ барои ҷабрдидагон 
Агар сухан дар бораи вазъи саломатӣ равад, ба бадани 

ҷабрдида осебҳои дараҷаҳои гуногуни вазнинӣ расонида шуданаш 
мумкин аст, ки барои барқарор кардани онҳо вақт ва захираҳои 
зиёд лозим мешаванд. Вобаста аз дараҷаи вазнинӣ, осебҳои бадан 
ба оқибатҳои кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат, ба маибӣ, қисман ё 
пурра гум кардани коршоямӣ ё ҳатто марги ҷабрдида оварда 
расонида метавонанд.  

Оқибатҳои равонӣ барои ҷабрдидагон  
Дар ин ҳолат, ҷабрдида аз сабаби бераҳмии таҳаммулкардааш, 

як қатор таконҳои равонии муваққатӣ ё мунтазам, ба мисли 
рӯҳафтодагии шадид ё доимӣ, тарс, бехобӣ ё хобҳои даҳшатовар ва 
ғайраро аз сар гузаронида метавонад. Вобаста аз шадидӣ ва 
дарозмуддатии амалиёти зӯроварӣ, шахсият ва рафтори ҷабрдида 
тағйир ёфта, ба кӯшишҳои худкушӣ оварданаш мумкин аст. Баъзе 
намудҳои вобастагӣ низ шояд пайдо шаванд (ҷабрдида паноҳгоҳи 
худро дар истеъмоли машрубот ё маводи мухадир мебинад).  

Оқибатҳои иқтисодӣ барои ҷабрдидагон  
Вазъияти касбӣ ва иқтисодии ҷабрдида аз сабаби набудани кор 

ё аз даст додани он, дар натиҷаи ба кор баромадан иҷозат надодан 
ва саҳнаҳои рашки шарик, ва ҳамчунин, аз сабаби ғайриимкон 
будани кори комил дар оқибати зӯроварии ҷисмонӣ, зарар 
диданаш мумкин аст. Даромади нокофӣ ё набудани он сабаби 
вобастагии молиявии ҷабрдида аз ҷабрдиҳанда мегардад, алахусус 
ҳангоми набудани манъбаҳои иловагии даромад (агар шарик 
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кӯдакони аз ӯ вобаста дошта бошад, вазъият боз ҳам вазнинтар 
мегардад). Ҷабрдидагоне, ки кори худро нигоҳ дошта тавонанд, 
дар тамаркуз кардани диққати худ мушкилӣ мекашанд ва аз сабаби 
фишори руҳие, ки аз тарафи ҷабрдиҳанда мебинанд, ба натиҷаҳое, 
ки дигарон аз онҳо интизоранд, ноил гашта наметавонанд.   

 
Оқибатҳои иҷтимоӣ барои ҷабрдидагон  
Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ҷабрдида мунтазам ва оқибат пурра 

аз хонавода, дӯстон ва аъзоёни ҷомеа ҷудо карда мешавад. 
Маҳдудкунии иҷтимоӣ яке аз омилҳои ҷиддитарине мебошад, ки 
бемуваффақиятии кӯшишҳои аз таҳти таъсири шарик баромаданро 
муайян мекунад.    

 
Оқибатҳои зӯроварӣ дар оила барои ҷабрдиҳандагон – ба 

ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ кашида шудан, ҳабс шудан; аз даст 
додани шаъну шараф; аз тарафи аъзоёни ҷомеа ё дӯстон рад шудан 
ва оқибат, майзада ва нашъаманд гаштан; майли худкушӣ кардан.  

 
Оқибатҳои зӯроварӣ дар оила барои ҷомеа  
Оқибатҳои аз ҳама паҳнгардида барои ҷомеа умуман инҳоянд: - 

хароҷоти иловагӣ барои таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, 
хароҷот барои ҳифзи ҳуқуқӣ, санҷишҳои тиббӣ ва табобати 
ҷабрдидагон; - хароҷот барои таъминоти ҷабрдиҳандагон дар 
муассисаҳои пенитенсиарӣ (маҳбасҳо); стереотипҳо ва ҷазо 
надодани ҷабрдиҳандагон ба сустшавии нақши зан дар ҷомеа ва 
кам шудани саҳми ӯ дар ташаккули ҷомеа мусоидат мекунад; - 
вайроншавии оилаҳо/талоқҳо, тарбияи нокомили фарзандон. 

 
Тавсияҳои методӣ оид ба таълими мавзӯи “Оқибатҳои 
зуроварӣ дар оила ва ҷавобгарӣ барои он” (дарси амалӣ) 
 
Ваќти људошуда: 1 соат (45 даќ.) 
Иштирокчиён: Хонандагони синфи 11. 
Усулњои дарс: Њамлаи аќлонї, лексияи хурд, муњокимаи умумї, 

иљро намудани супориш, њал кардани масъала-вазъият дар 
гурўњњои хурд. 

Маводи таълимї:Тахтаи синфї, бурњои рангоранг, китобчањои 
таблиѓотї ва филмњои тавсирї доир ба мавзўъ («Чаро борон 
борид?»; «Маќсади мо: муњофизат ва нигоњ доштани оила»), 
ручкањо, дафтарњо.  
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Муќаддимаи дарс (5 даќиќа) 

Маќсади дарс: Шинос кардани хонандањо бо оќибатњои 
гуногуни зўроварї дар оила ва љавобгарињои њуќуќии мављудбуда. 

Вазифањои дарс: Дар охири дарсњо аз рўи мавзўи «Оќибатњои 
зўроварї дар оила ва љавобгарии њуќуќї барои он» хонандањо 
метавонанд фањманд, ки:  

• кадом оќибатњо дар натиљаи зўроварї дар оила ба миён
омада метавонанд; 

• намуди љавобгарии њуќуќї барои содир намудани
зўроварї дар оила мављуд аст; 

• љавобгарињои гражданї, маъмурї ва љиноятї аз њамдигар
чї фарќ доранд; 

• рафтори худро бањри содир накардани зўроварї дар оила
бояд назорат кард. 

Оќибатњо дар натиљаи зўроварї дар оила 

Њамлаи аќлонї (5 даќиќа) 
• Ба фикри Шумо, дар натиљаи содир

кардани зўроварї дар оила кадом оќибатњо 
ба миён омада метавонанд? 

• Ба фикри Шумо кињо бештар
љабрдидагони зўроварї дар оила шуда 
метавонанд? 

Лексияи хурд: Оќибатњои зўроварї дар оила (5 даќиќа) 
Зўроварї дар оила ба оќибатњои гуногун оварда расонда 

метавонад. Дар умум тамоми оќибатњои зўроварї дар оиларо ба се 
гурўњ људо намудан мумкин аст, масалан: 

1) оќибатњое, ки ба шахсият иртибот доранд, аз љумла, дидани
зарари маънавї, љисмонї ва моддї аз љониби аъзои оила 
(љабрдида); 

2) оќибатњое, ки ба љамъият таъсир мерасонанд, аз љумла,
барњам хўрдани оила; дар натиљаи аз насл ба насл гузаштани 
зўроварї дар оила, решањои он дар љомеа устувор мегарданд; 
асосњои љомеа суст мегарданд; 

3) оќибатњое, ки ба давлат таъсир мерасонанд, аз љумла, дар
натиљаи татбиќи љавобгарии њуќуќї механизми муайяни 
њокимияти давлатї ба кор дароварда мешавад, ки харољоти 
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муайянро талаб менамояд ва фаъолияти маќомоти њокимияти 
давлатиро аз иљрои вазифањои муњим бозмедорад. 

Аз сабабе, ки зўроварї дар оила ба љомеа зарари љиддї ва 
калон мерасонад, аз ин рў, давлат барои содир кардани зўроварї 
дар оила нисбати шахси гунањкор (зўровар) љавобгарии гуногун 
муќаррар мекунад, аз љумла, љавобгарии гражданї, љавобгарии 
маъмурї, љавобгарии љиноятї.  

Љавобгарии гражданї. 
Љавобгарии гражданї нисбат ба дигар намудњои љавобгарии 

њуќуќї сабуктар ба њисоб меравад. Дар мисоли зўроварї дар оила, 
љавобгарии гражданї барои тањќир, паст задани шаъну шараф ва 
номи нек, дахолат кардан ба њаёти шахсї, расонидани зарари 
љисмонї ба миён омада метавонад. 

Ќонуни гражданї њаёт ва саломатӣ, эътибори шахсӣ, шаъну 
шараф, масунияти шахсӣ, номусу номи нек, эътибори корӣ, 
дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи 
ҷойивазкунӣ ва интихоби озоди истиқомату маҳалли зист, ҳуқуқи 
доштани ном, дигар ҳуқуқҳои шахсии ғайримоддӣ ва неъматҳои 
дигари ғайримоддӣ (ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки њар як 
неъмати ѓайримоддии номбаршуда дар тахтаи синфї ќайд 
намояд), ки ба шаҳрванд аз рӯзи таваллуд ё бо ҳукми қонун 
тааллуқ доранд, зери њимоя ќарор медињад. Њангоми поймол 
гардидани онњо љавобгарии гражданї татбиќ мегардад, ки он бо 
роњи љуброн кардани зарари маънавї амалї мегардад. 

 
 

 

 

Љавобгарии маъмурї 
Љавобгарии маъмурї на барои љиноят, балки барои содир 

намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба миён омада метавонад. 
Њам љиноят ва њам њуќуќвайронкунии маъмурї кирдорњои 
гунањкоронаи зиддињуќуќї мебошанд. Фарќияти онњо дар он 

«Агар ба шаҳрванд дар натиҷаи амалҳои вайронкунандаи ҳуқуқи шахсии 
ғайримоддии ӯ ё ба неъматҳои дигари ғайримоддии шаҳрванд таҳдидкунанда 
зиёни маънавӣ (азобу шиканҷаи ҷисмонӣ ё рӯҳӣ) расонида шуда бошад, 
инчунин дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун суд метавонад шахси 
ҳуқуқвайронкардаро вазифадор созад, ки ин зиёнро ҷуброн намояд». 

Моддаи 171. Љуброн кардани зарари маънавї 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 1) 
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зоњир мегардад, ки дараљаи хавфнокии љиноят нисбати 
њуќуќвайронкунии маъмурї ба љамъият зиёдтар мебошад. 

Оё одамкуширо бо вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ аз 
љониби пиёдагардон баробар шуморидан мумкин аст, ё тањќирро 
бо таљовуз ба номус? 

 
 
 

 

Меъёрњои њуќуќи маъмурї, ки љавобгарии маъмуриро нисбати 
шахсони содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї, пешбинї 
мекунанд, дар њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд наќши 
муњимро мебозанд. 

Хатари њуќуќвайронкунии маъмурї дар он дида мешавад, ки 
агар он сариваќт пешгирї нашавад, ба љиноят оварда расонда 

метавонад. 
Муњокимаи умумї (10 даќиќа) 
Ба муњокимаи умумї филми тавсирї 

«Чаро борон борид?» бароварда 
мешавад. 

 
 

 
 

Иљро намудани супориш (10 даќиќа) 
Супориш. Ба кадом аз неъматњои ѓайримоддии дар боло 

овардашуда бо њаракатњои зерин зарар расонда мешавад:  
• тањќир кардан;
• расонидани зарари љисмонї;
• масхара кардан;

Ҷавобгарии маъмурӣ як намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, барои содир 
намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати шахси воқеӣ, ки аз ҷониби судя, 
мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) татбиқ карда мешавад. 

Моддаи 22. Мафњуми љавобгарии маъмурї 
Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии Љумњурии Тољикистон 

Ба ҷавобгарии маъмурӣ шахси воқеие кашида мешавад, ки ҳангоми содир 

намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ синни ў ба шонздаҳ расида бошад. 

Моддаи 24. Синну солее, ки љавобгарии маъмурии шахси воќеї фаро мерасад 
Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурии Љумњурии Тољикистон 
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• маљбур кардани гирифтани насаби шавњар; 
• ѓайриќонунї љамъоварии иттилоот дар бораи аъзои оила. 
 
Бояд ќайд намуд, ки тамоми њуќуќвайронкунињое, ки њуќуќ, 

озодї ва манфиатњои ќонунии ноболиѓонро поймол мекунанд, дар 
айни њол, тибќи талаботи ќонунгузории амалкунанда њамчун иљро 
накардани уњдадорињои парасторї ва тарбияи ноболиѓон шарњ 
дода мешавад. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Љавобгарии љиноятї 
Љиноят бо љавобгарї дар робитаи зич ќарор дорад. Дар 

давлати њуќуќбунёд нафаре нест, ки нисбати ў талаботи ќонун 
пањн нагардад.  

Барои вайрон кардани њар як талаботи ќонун одам бояд ба 
љавобгарї кашида шавад. Дар акси њол дар шуури 
њуќуќвайронкунанда тасаввурот оиди бе љазо мондан, иљозат 
будани њама чиз ташаккул меёбад. 

Ќонуни љиноятї њангоми содир кардани кирдори ба љамъият 
хавфнок амалї мегардад. Шахсе, ки љиноят содир мекунад бо 
гуноњи худ ба вазъияти номусоид ва ногувор барои худ гирифтор 
мешавад.  

Љавобгарии љиноятї бо Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї мешавад. Масалан: 
  

Барои аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони қонунии ноболиғон, 

омўзгор ё дигар корманди муассисаи таълимӣ ё тарбиявӣ иҷро накардани 

ўҳдадориҳои парасторӣ, тарбиявӣ, таълимӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

ноболиғон ҳангоми набудани аломати ҷиноят, - огоҳӣ дода мешавад ё ба 

андозаи аз як то се нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 90. Аз тарафи падару модар ё дигар намояндагони қонунии ноболиғон 

иҷро накардани ўҳдадориҳои парасторӣ ва тарбияи ноболиғон 
Кодекси њуќуќвайронкунињои маъмурї Љумњурии Тољикистон 

Љавобгарии маъмурї барои содир намудани кирдори қасдонаи дорои хусусияти 

шањвонӣ дар муносибатҳои оилавӣ, агар ин кирдор боиси поймол шудани ҳуқуқ 

ва озодиҳои аъзои оила гардад, ба миён намеояд. Чунин кирдорњо дар њамаи 

њолатњо љиноят њисобида мешавад! 
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[Дар давомаш роҳҳои(вариантҳои)гузаронидани дарси амалӣ 
оварда шудаанд. Омӯзгор яке аз роҳҳои мувофиқтарро барои 
гузаронидани дарс интихоб мекунад.] 

Њалли масъала-вазъият дар гурўњњои хурд (21 даќиќа) 
Барои њалли масъала-вазъиятњо иштирокчиёнро ба се гурўњњои 

хурди њар кадоме иборат аз 5-7 нафар људо кардан лозим. 
Барои њалли масъала 5 даќиќа ва муаррифии њар гурўњ 2 даќиќа 

Љавобгарии љиноятї – ин оќибати њуќуќии кирдори содиршудаи ба љамъият 

хавфнок, ки дар мањкум намудан, аз озодї мањрум кардан ё дигар чораи 

таъсиррасонии њуќуќї инъикос ёфта, дар асоси њукми судї нисбати шахсе, ки 

дар содир кардани љиноят гунањкор аст, ба миён меояд. 

Лату кўб ё содир намудани ҳаракати дигари зўроварӣ, ки дарди ҷисмонӣ 
расонидаанд, вале боиси оқибатҳои дар моддаи 112 ҳамин Кодекс зикршуда 
нагардидаанд, - бо корҳои ҳатмӣ ба мўҳлати то яксаду бист соат ё бо ҷарима ба 
андозаи то сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то 
ду сол ҷазо дода мешавад. 
Моддаи 116. Лату кўб Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон  

Ба исқоти ҳамл маҷбур сохтани зан, агар дар натиҷа исқоти ҳамл ба амал 
бароварда шавад, – бо корҳои ислоҳӣ ба мўҳлати то ду сол ё маҳрум сохтан аз 
озодӣ ба ҳамин мўҳлат ҷазо дода мешавад. 
Моддаи 124. Ба исќоти њамл маљбур сохтани зан Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон  

1) Бо роҳи таҳдид, муомилаи бераҳмона ё пастзании мунтазами шаъну
эътибори шахси ҷабрдида ба худкушӣ ё сўиқасди худкушӣ расонидани шахс, - 

бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз се то панҷ сол ҷазо дода 
мешавад. 

2) Ҳамин кирдор нисбати шахсе,ки аз ҷиҳати моддӣ ё аз ҷиҳати дигар
тобеи гунаҳгор мебошад ё ин ки дар ҳаққи ноболиғ содир шудааст,- 
 бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад. 
Моддаи 109. Ба худкушї расондан  
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон  
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Вазъияти 1.: Модар ва хоњарони М. њамсари ўро ба исқоти ҳамл 
маҷбур сохтан. 

• Оё модар ва хоњарони М. ба љавобгарии љиноятї кашида
мешаванд? 

• Агар дар натиљаи маљбур сохтан исќоти њамл ба амал
бароварда шавад, модар ва хоњарони М. ба кадом намуди 
љавобгарии њуќуќї кашида мешаванд? 

• Агар дар натиљаи маљбур сохтан исќоти њамл ба амал
бароварда нашавад, модар ва хоњарони М. ба кадом намуди 
љавобгарии њуќуќї кашида мешаванд? 

Вазъияти 2.: Бо маќсади тарбия барои гирифтани бањои 2 аз 
фанни «Физика» падар фарзанди ноболиѓи худро ба рўяш ду 
шаппотї зада, нисбаташ гапњои ќабењ гуфт. 

• Ба кадом намуди љавобгарии њуќуќї падар метавонад
кашида шавад? 

• Дар кадом њолат ба падар (ё модар) иљозат дода мешавад,
ки фарзанди ноболиѓи худро бо маќсади тарбия лату кўб намоянд? 

• Дар натиљаи содир кардани чунин кирдори падар кадом
оќибатњо ба миён омада метавонад? 

Вазъияти 3.: Шавњар аз њамсари худ талаб намуд, ки ў тањсили 
худро дар Коллељи тиббї ќатъ намуда, минбаъд аз хона дигар 
набарояд. 

• Оё шавњар њуќуќ дорад, ки аз њамсараш чунин талаб
намояд? 

• Ба фикри Шумо, чї гуна ќарор аз љониби маќомоти
салоњиятдор бояд бароварда шавад? 

• Дар вазъияти мазкур кадом намуди љавобгарии њуќуќї ба
миён меояд? 

Муњокимаи умумї (10 даќиќа) 
Бо маќсади мустањкам кардани мавзўъ 

ба муњокима филми тавсирї «Маќсади 
мо: муњофизат ва нигоњ доштани оила» 
(филми мазкур оид ба љавобгарї) 
бароварда мешавад. 
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Дар љамъбаст барои худсанљї саволњои зеринро дињед (4 дакиќа): 

 
 
Худро санљед! 

• Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои содир 
кардани зўроварї дар оила кадом љавобгарињои њуќуќиро 
муќаррар кардааст? 

• Љавобгарии гражданї барои содир кардани кадом намуди 
зўроварї дар оила ба миён меояд? 

• Љавобгарии маъмурї барои содир кардани кадом намуди 
зўроварї ба миён омада метавонад? 

• Љавобгарии љиноятї барои содир кардани кадом намуди 
зўроварї ба миён омада метавонад? 

• Оќибатњои зўроварї дар оиларо номбар кунед. 
 
Омӯзгор ҳамчунин таъкид мекунад, ки ҷабрдиҳанда (шахсе, ки 

ҳуқуқшиканӣ мекунад– зӯроварӣ дар оила содир мекунад) аксари 
вақт саъй мекунад шахси ҷабрдидаро айбдор кунад\ тамоми гуноҳ 
ё қисми онро ба зиммаи ҷабрдида гузорад (гӯё, ки ҷабрдида 
ҷабрдиҳандаро ангехтааст). Аз нуқтаи назари қонун, ҷабрдида 
ягон гуноҳ барои зӯроварии нисбаташ содиршуда, надорад. Кулли 
гуноҳ (ва ҷавобгарӣ) бояд дар дӯши шахсе бошад, ки зӯровариро 
содир кардааст (сарфи назар аз он, ки мард ё зан онро содир 
кардааст). Ба зӯроварӣ дар оила ҳеҷ узре нест. 
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Омӯзгор, ҳамчунин, метавонад мувофиқи ихтиёри худ, дар 
чорчӯбаи мавзӯи “зӯроварӣ дар оила, оқибатҳои он” (ки дар синфи 
11 омӯхта мешаванд) якчанд ҳодисаҳои фарзиро барои муҳокима 
дар гурӯҳҳо истифода барад. 

Ҳодисаи Элвира:  
Элвираро дар синни 19-солагӣ ба шавҳар доданд. Шавҳараш бо 

суханон, ки худ оиларо таъмин мекунад, ба ӯ давом додаи таҳсил дар 
донишгоҳро манъ мекунад. Баъд аз як сол Элвира фарзанд таваллуд 
мекунад. Аз сабаби он, ки дар як хонавода бо додарони шавҳараш ва 
оилаҳои онҳо, ва инчунин падару модари шаваҳараш зиндагӣ мекард, 
маҷбур буд, ки барои тамоми оила хӯррок пазад. Дар набудани 
шавҳараш ба ӯ мисли канизак муомила мекарданд. Элвира намехост, 
ки дар оила ягон масъала бошад, бинобар ин ба пастзанӣ ва 
гунаҳкоркунии мунтазами хушдоманаш тоқат мекард. Хушдоман 
ҳар як қадами арӯсашро назорат мекард ва мунтазам ӯро сарзаниш 
карда, мегуфт, ки Элвира, ба вуҷуди кӯшишҳояш, аз ӯҳдаи кор 
намебарояд. Хушдоман намегузошт, ки Элвира аз дарвоза берун 
барояд ва ба касе занг занад.  

Элвира бо шавҳараш аҳл буд, ӯ бетоқатона шавҳарашро аз кор 
интизор мешуд, чунки онҳо метавонистан дар утоқашон дар танҳоӣ 
ва якҷоя нақшаи хароҷоташонро ва дигар нақшаҳои оилавиро 
муҳокима кунанд, дар ин ҳолатҳо Элвира ҳеҷ гоҳ ба шавҳараш аз 
хушдоманаш шикоят намекард. Илова бар ин, ӯ ҳеҷ гоҳ ба 
хушдоманаш дағалӣ намекард. Дар яке аз чунин рӯзҳо, вақте, ки 
Элвира ба назди хушдоманаш барои шикастани кӯзаи хрусталӣ 
узрхоҳӣ меояд, хушдоманаш «таркида»,нисбати ӯ суханҳои қабеҳ 
мегӯяд ва дод мезанад, ки Элвира ҷомадонашро ҷамъ карда, “ба чор 
тараф бе фарзандонаш равад”.  

Шумо ин вазъиятро чӣ тавр баҳо медиҳед– оё ин зӯроварӣ дар 
оила аст ё не? Агар ҲА бошад, пас ин кадом намуди зӯроварист? Дар 
ин ҷо кӣ ҷабрдида ва кӣ ҷабрдиҳанда аст? 

Ҳодисаи Гулнора: 
Гулнора ба назди равоншинос барои машварат ба Маркази 

дастгирии занон меояд ва нақл мекунад, ки ҳамроҳи шавҳараш дар 
ақди никоҳ 23 сол боз зиндагӣ дорад ва се фарзанди хеле хуб ҳам 
доранд. Гулнора ба муносибатҳояш бо шавҳараш ҳамчун 
муносибатҳои мутаносиб (ҳамоҳанг) баҳо медиҳад, онҳо бо ҳам, то 
ба Маскав рафтани шавҳараш чанд сол пеш, хуб буданд. Кор дар 
ширкати сохтмонӣ дар Россия вазнин буд, лекин даромади устувор 
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меовард ва имкон медод, ки оиларо аз ҷиҳати молиявӣ таъмин кунад. 
Мутаасифона, шавҳараш корашро аз даст медиҳад, ва маҷбур 
мешавад, ки ба деҳа пас гардад.  

Гулнора гуфт, ки баъди ҷудоии дарозмуддат, шавҳараш шаби 
аввали баргаштанаш аҷиб рафтор мекунад. Ӯ занашро маҷбур 
мекунад, ки ҷизҳоеро кунад, ки барои ӯ дардовар ва нофорам буданд. 
Дар ҷавоб ба ҳайронии Гулнора, шавҳараш мегӯяд, ки занаш “бояд ҳар 
чизеро, ки ӯ гӯяд, иҷро кунад”. Вақте, ки Гулнора кӯшиш мекунад, ки 
рад кунад, шавҳараш таҷовузи номусаш мекунад. Чунин ҳолат як сол 
давом дорад. Як рӯз ӯ ҳатто маҷбур шуд, ки ба духтур, аз сабаби 
вайроншавии саломатиаш, муроҷиат кунад. 

Оё ин зӯроварӣ дар оила аст ё не? Агар ҲА бошад, пас кадом 
намуди зӯроварист?  

Ҳодисаи Мунира: 
Мунира дар 20-солагиаш ба шавҳар мебарояд. Дар давоми 12 соли 

ҳаёти якҷояашон онҳо се фарзандро таваллуд мекунанд. Зиндагиашон 
мушкил аст, чунки шавҳараш дар сохтмон кор мекунаду маоши хурд 
дорад ва зимистон тамоман кор намекунад, дар ин ҳолат ба онҳо 
бародарии калонии шавҳараш ёрӣ мерасонад. Бори аввал шавҳараш 
Мунираро вақте мезанад, ки фарзандии калониашон бемор мешавад, 
чунки шавҳараш ба ғазаб меояд, ки пул барои табобаташ ёфтан 
наметавонад ва ба ҳама ҷиз Мунираро гунаҳкор мекунад. Чӣ кореро, 
ки Мунира накунад, ҳамааш бад асту шавҳараш ӯро мезанад ва ҳар 
дафъа бераҳмонатар мешавад. Якчанд бор ӯ ба духтурхона меафтад 
ва шавҳараш маҷбур мешавад, ки барои табобаташ маблағ сарф 
кунад. Аз сабаби лату кӯби сараш, сари Мунира мунтазам чунон дард 
мекунад, ки дилбеҳузур мешавад. Вақте, ки сараш дард мекунад, 
шавҳараш мегӯяд, ки ӯ худ гунаҳкор аст, набояд дар сари қаҳраш пеши 
роҳаш афтад ва набояд кӯдаконро, дар ҳолате, ки ӯ “тарбияташон 
мекунад”(мезанад), тарафдорӣ кунад.  

Шумо ин вазъиятро чӣ тавр баҳо медиҳед– оё ин зӯроварӣ дар 
оила аст ё не? Агар ҲА бошад, пас ин кадом намуди зӯроварист? Дар 
ин ҷо кӣ ҷабрдида ва кӣ ҷабрдиҳанда аст? Оё шавҳари Мунира бо ин 
рафтораш ва худсафедкуниҳояш ҳақ аст? 
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Хулоса 

Дар давраи сиёсати фарогирандаи давлатӣ оид ба пешбарии 
баробарҳуқуқии гендерӣ ва пешгирии ҳама гуна шакли зӯроварӣ 
дар ҷомеа, нақши муассисаи таълими дар пешбарии донишҳои 
замонавї дар байни ҷавонон, ки ба барҳам додани стереотипҳои 
гендерӣ, баланд бардоштани саводнокии ҳуқуқӣ ва қабули 
моделҳои рафторе, ки ба ҳама гуна шакли зӯроварї, мусоидат 
мекунад, калидӣ мебошад. Дар овони наврас тағйиротњои зиёдеро 
аз сар мегузарад, ки сатҳҳои мураккабтари тафаккур (фикрронӣ) 
ва фаъолият таъсир расида дар онҳо худмуайянкунӣ ва балоғат, ва 
ҳамчунин ташаккул ёфтани малакаҳои рафторе, ки ба 
муносибатҳои мутаносиб дар оила ва ҷомеа мусоидат мекунанд, 
мерасонад. Аз ин ҷиҳат, дастури методӣ «Ҷанбаҳои тарбиявию 
таълимии баробарҳуқуқии гендерӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оила», 
ки аз тарафи кормандони муассисаҳои таълимї шудааст, ва ба 
омўзгорони фанҳои таълимї“Асосҳои давлат ва ҳуқуқ”, “Одоби 
муошират ва рӯзгордорӣ”, “Маърифати оиладорӣ”, ва “Ҳуқуқи 
инсон”, кӯмак мерасонад. Маҳз дар чорчӯбаи ин фанҳо масъалаҳои 
баробарии гендерӣ ва тарбияи муносибатҳои мутаносиб дар оила 
омӯзонида мешаванд. Омузишӣ дарсҳои назариявӣ ва амалӣ, 
истифодаи усулҳои интерактивӣ барои таълими ин мавзӯҳо, 
имконият барои ташаккули малакаҳои нав дар хонандагонро 
медиҳанд ва ба дастгирии фазои кушоду равшан ва эътимоднок 
дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат мекунанд. Муаллифон, 
ҳамчунин, умедворанд, ки маводи назариявие, ки ба дастур дохил 
карда шудааст, ҳамчун манбаъи иттилоотӣ ҳангоми ташкили 
маҷлисҳои падару модарон дар мавзӯи “Пешгирии зӯроварӣ 
нисбати кӯдакон дар оила” мусоидат мекунад.  
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Маъхазҳои адабӣ 

1. Violence reduction in schools – How to make a difference. (Кам
кардани зӯроварӣ дар мактабҳо – Чӣ тавр бояд вазъиятро тағйир 
дод) A handbook (2006) coord.: Chris Gittins, Council of Europe 
Publishing / http:/ / www.coe.int/ t/ dg3/ children/ pdf/ 
ViolenceHandbook_en.pdf  

2. Дастур оид ба офиятбахшии психологии чабридадхои зуроварӣ
дар оила (дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯёни ихтисоси 
психология).-САҲА (Дафтар дар Точикистон).-Душанбе, 2016. 

3. В.Альбисетти. Терапия муҳаббати ҳамсарон. Чӣ тавр якҷоя
тамоми умр зиндагӣ кард. Москва, 2001. 

4. Муқобилат ба зӯроварӣ дар оила – дастури таълимии
ахборотӣ барои ходимони хадамотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва марказҳои 
таълимии ҶТ.- Душанбе, 2016
http://www.osce.org/tg/tajikistan/248211?download=true 

5. Луғати тафсирии истилоҳоти гендерӣ. Тартибдиҳанда:
М.Давлатова. – Душанбе; «Адиб», - 2005. – С.24 

6. Кори иҷтимоӣ. Луғати муфассали энциклопедии тоҷикӣ-
русӣ.- Душанбе, 2010.- С. 92-93. 

7. Б.Раҳмонов, Х.Зиёев. Одоби муошират ва рӯзгордорӣ
(китоби таълимӣ тарбиявӣ дарсӣ барои синфи 9, Маориф, 2015 

8. Х.Раҳимзода, Л.Назирӣ ва дигарон. Маърифати оиладорӣ
(китобя дарсӣ барои синфи 10. – Душанбе, Маориф, 2015, 192 саҳифа 

9. М.Маҳмудов, М.Рахимов. Асосҳои давлат ва ҳуқуқ (китоби
дарсӣ барои синфзои 8-9) 

10. Т.Зиёева ва дигарон. Ҳуқуқи инсон (китоби дарсӣ барои
синфҳои 10-11) 
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