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П Е Ш Г У Ф Т О Р 

Осорхона - оинаи пурҷилоест, ки ҳаёт ва таърихи 

халқ, пирўзиҳо ва нокомиҳои он, дастовардҳои илму 

фарҳанг ва сарнавишти фарзандони номдору 

ифтихорманди миллатро инъикос мекунад. 

Эмомалӣ РАҲМОН 

 

Дар замони соҳибистиқлолӣ Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои рушди ҳарчи бештари фарҳанги 

миллӣ ва ҳифзи мероси ниёгон аҳамияти махсус медиҳад. 

Дар ин замина осорхонаҳо яке аз муҳимтарин 

муассисаҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ба ҳисоб мераванд, ки 

дар ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдошт ва тарғибу ташвиқи 

мероси таърихию фарҳангии ниёгон нақши басо муҳим 

ва назаррас доранд. Аз ин лиҳоз осорхонаҳо дар мадди 

аввал вазифадоранд, ки барои пешбурд ва амалӣ 

намудани сиёсати фарҳангии кишвар ба таври касбӣ 

саҳм гузоранд. Зеро  осорхона  маконест, ки  ба  воситаи  

ёдгорињои худ метавонад ба  њиссиёти тамошобин  

таъсир  гузошта, шахсро  дар  рўњияи  ватандўстї, 

ифтихори  миллї, арљгузории осори  атиќї, зебопарастї 

ва  дарки  олами  нафосат тарбият  намояд. 

Осорхонаҳо дар тули мавҷудияти худ дар баробари 

ҷамъоварӣ ва ҳифзу нигоҳдошти осори таърихӣ, 

инчунин барои рушди фаъолияташон усулҳои илмиеро 

коркард ва тасдиқ кардаанд, ки яке аз онҳо баргузории 

экскурсияҳо мебошад, ки он беҳтарин намуди 
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хизматрасонии осорхонавӣ ва пешбурди корҳои 

тарғиботӣ мебошад.  

Бояд гуфт, ки фаъолияти ҳаматарафаи кормандони 

осорхона тавассути экспозитсия пешкаш шуда, бо 

гузаронидани экскурсия пуратар муаррифӣ мегардад. Аз 

ин лиҳоз, баргузор намудани экскурсияҳо дар осорхона 

як амри зарурист. 

Азбаски экскурсия яке аз навъҳои асосии фаъолияти 

тарғиботии осорхонаҳо мебошад, мо ҳам бо мақсади 

таҳқиқи бештари мавзўи мазкур онро дар доираи як 

дастури илмӣ - методӣ барои роҳбаладон ва ходимони 

имии осорхонаҳо пешниҳод менамоем. 

 

 

 

Зарипов А.Н. 
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МАҚСАД ВА ҲАДАФИ АСОСИИ ЭКСКУРСИЯ 

ДАР ОСОРХОНА 

Вазифаҳои дар назди осорхонаҳо гузоштаи ҷамъият 

бо роҳу усулҳои гуногун ҳалли худро меёбанд. Маќсад 

ва њадафи асосии бунёди ҳамагуна осорхонаҳо 

ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, омӯзиш, тарѓибу ташвиќ ва 

муаррифии мероси таърихию фарњангии ниёгон 

мебошад. Дар воқеъ њама ёдгорињои таърихї, нигорањои 

нодир ва осори гаронарзише, ки имрўз дар осорхонањо 

ҳифз ва нигоњдорї мешаванд, тавассути экскурсия 

(сайри осорхонавї) ба тамошобинон муаррифї 

мегарданд. Дар ин замина ташкилу баргузории 

экскурсияҳо дар осорхона бағоят муҳим аст, зеро 

экскурсия шакли асосии фаъолияти фарҳангӣ-

маърифатии осорхона ба ҳисоб меравад. Чуноне, ки аз 

таҷрибаи кори осорхонавӣ бармеояд гурӯҳҳои 

экскурсионӣ ниҳоят гуногунанд ва кор бо ҳар яке аз 

онҳо талаботи махсусро тақозо менамоянд. Аз ин рў 

зарурати омўзиши махсуси корҳои экскурсионӣ ё худ 

сайрӣ ба миён меояд. Бояд  қайд намуд, ки бо файзи 

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон шумораи 

томошобинони осорхонаҳо сол то сол меафзояд. Ин 

бошад ходимони осорхонаҳоро вазифадор менамояд, ки 

барои қонеъ гардонидани талаботи маънавии онҳо ва 

умуман барои ҷалби бештари тамошобинон кушиш 

намоянд. 

 Роҷеъ ба мафҳум ва моҳияти экскурсия аз ҷониби 

олимон ва мутахассисои соҳаи осорхонашиносӣ 

шаклҳои гуногуни аз ҳам начандон фарқкунадаи 
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таърифи экскурсия пешиҳод гардидааст. Ҷолибтарин 

таърифи экскурсия дар китоби «Осорхонашиносї»-и 

соли 1986 омадааст. «Экскурсия ин бо роњнамоии 

роњбалад аз рўи хатти сайри муайян бо маќсади 

донишомўзї, маърифатї, њадафњои илмию таълимї, 

ќонеъгардонии талаботи зебопарастї ва истифодаи 

пурсамари ваќти холї тамошои дастаљамъии осорхона, 

мавзеъњои таърихї, гушањои табиат, намоишњо ва дигар 

нуќтањои таърихию фарњангист».1 Аз ин таърифи мазкур 

бар меояд, ки гузаронидани экскурсия танњо хоси 

осорхона набуда, балки берун аз он њам ба мисли 

мавзеъњои таърихї, маљмааи ёдгорињои меъморї ва 

дигар гушањои зебои табиат низ гузаронида мешавад. 

Чунин муайяннамоӣ ду мафҳуми бо ҳам алоқаманд 

мебошанд. Аз ин рӯ барои сермаҳсул амалӣ намудани 

фаъолияти экскурсионӣ бояд ба ин ду навъи кор ба 

таври ҷиддӣ муносибат намуд, зеро дар байни ҳама 

корҳои оммавии осорхона экскурсияҳои илман 

асоснокшуда мавқеи махсусро ишғол менамоянд ва 

танҳо экскурсия метавонад бештар аз рӯи нақша ва ва бо 

мақсади муйаян бинандаро бо тамошои осорхона ва 

инчунин ёдгориҳои таърихӣ ва мавзеъҳои зебои табиии 

берун аз он аз наздик шинос намояд. 

 Ба ҳамаи мо маълум аст, ки яке аз машғулиятҳои 

асосии кормандони илмии осорхона, пешбурди 

экскурсия дар сатҳи баланди касбӣ мебошад. Бо ин 

мақсад  ташкили дурусти корҳои экскурсионӣ ва 

истифодаи самараноки экскурсия ҷиҳати такмили 

корҳои тарғиботӣ ва хизматрасонӣ дар осорхонаҳо 
                                                             
1 Левыкина К.Г., Хербста В. Музееведение.  – М.; Высшая школа. 1988. – С. 178. 
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шуъбаҳо ё гурӯҳҳои махсуси корӣ ташкил карда 

мешавад. Зарурати ташкил намудани чунин шуъбаҳо ё 

гурӯҳҳо дар он аст, ки фаъолияти кормандони осорхона 

тавассути экспозитсия пешкаши тамошобин мегардад ва 

экспозитсия бо экскурсияњое, ки аз тарафи роњбаладон 

гузаронида мешаванд, пурратар мегардад. Ва ин 

шуъбаҳо метавонанд ҳамчун маркази ягонаи методӣ-

экскурсионӣ барои кормандони осорхонаҳо ба шумор 

раванд. Экскурсия ба маводе гузаронида мешавад, ки 

мушоҳидаи онҳо имконпазир буда, аҳамияти маърифатӣ 

доранд. Арзиши асосии экскурсияи осорхонавӣ дар 

шайъият ва айнияти он мебошад. Мавод ва нусхаҳои 

аслии осорхонавӣ асоси ҳар як осорхонаро ташкил 

медиҳад. Маводи осорхонавї – ин дарбаргирандаи 

маълумоти аниќи таърихї мебошад, ки тамошобинони 

экспозитсияи осорхона бояд аз он бохабар шаванд. 

 Ҳадаф ва мақсади ниҳоии ҳар як экскурсияи 

осорхонавиро тарғибу ташвиқи таъриху фарҳанги 

умумибашарӣ, саҳми таъриху фарҳанги миллӣ дар 

фарҳанги умумиҷаҳонӣ, дастовардҳои муосири ҷамъият, 

дар руҳияи эҷодкорию зебопарастӣ, сулҳдустиву амният, 

далерию шуҷоат ва соҳиби ахлоқи ҳамида будан, ташкил 

медиҳад. 
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ЭКСКУРСИЯ Ё САЙР ? 

Азбаски осорхона муассисаи илмӣ - маърифатӣ 

мебошад, бояд истилоҳот ва ибораву вожаҳои он бар 

асоси меъёрҳои илмӣ ва қонунҳои забоншиносӣ 

баргузида шаванд. Мо бояд донем, ки истилоҳоти 

асосии кори экскурсионӣ ин «экскурсия», «экспозитсия» 

ва «экскурсавод» мебошанд. Дар Тоҷикистон аввалин 

мавод ва сарчашмае, ки вобаста ба фаъолияти 

осорхонавии вожаҳои “экскурсия” ва “сайр” дида 

мешавад, ин асари “Экспозитсия ва экскурсияи 

осорхона”-и директори Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

Шарифзода Абдувалӣ мебошад.2 Тибқи маълумоти 

муаллифи асари мазкур вожаҳои “экскурсия” ва “сайр” 

дар фаъолияти осорхонавии Тоҷикистон баробармаъно 

истифода мешаванд. Вале ҳарду вожа ҳам тоҷикӣ 

нестанд. Аз ин хотир барои мо зарур аст, ки таркиби 

луғавӣ ва истилоҳии ҳарду вожаро муайян намуда, ба 

хонанда маълумоти заруриро пешниҳод намоем. Асли 

вожаи “экскурсия” аз калимаи лотинии “excursiō” 

гирифта шуда ба маънои «саёњат», «тамошо» меояд. 

Вале вожаи мазкур дар забони русӣ аввал (дар асри XIX) 

ба маънои “выбегать”, “военный набег” ва баъдтар ба 

маънои “вылазка”, “поездка” истифода мешуд. Аммо 

дар «Луғути мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ» вожаи 

мазкур ба маънои «гардиши дастаҷамъӣ» истифода 

шудааст.3 Ҳоло дар тамоми осорхонаҳои қаламрави 

Федератсияи Россия ба хамон шакли талаффузи 

                                                             
2 Шарипов А. Экспозитсия ва экскурсияи осорхона. – Душанбе. «Адиб», 2012. – 136 с. 
3 Саиди Ю., Фарҳод Н. Луғати мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ (русӣ-тоҷикӣ), Душанбе. – 2010. – С. 
17. 
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экскурсия мавриди истифодаи аҳли соҳа қарор 

гирифтааст. Дар Тоҷикистон низ вожаи мазкур аз 

забони русӣ мавриди истифодаи кормандони 

осорхонаҳои Тоҷикистон қарор гирирфта, аз замони 

Шӯравӣ то ҳол истифода мешавад.. 

 Дар мавриди вожаи “сайр” бояд ҳаминро қайд 

намоям, ки асли ин вожа аз феъли арабии “سار” гирифта 

шуда, ба маънои “гаштугузор кардан” ва “тамошо 

кардан” меояд. Дар забони русӣ бошад ба маъноҳои 

“ходьба”, “движение”, “марш”, “поведение”, “образ”, 

“действие”, “кожаный пояс”, “ремень”, ва “приводной 

ремень” тарҷума мешавад. Дар асрҳои миёна низ 

истифодаи ин вожа дар назму насри тоҷик бештар ба 

чашм мерасад. 

Аз таҳлил ва муќоисаи вожаҳои фавқуззикр, ки аз 

тарафи вожашиносон ва фарњангшиносони маъруфи 

тоҷику рус пешнињод шудаанд, мебинем, ки мазмуну 

моњияти онҳо аз њамдигар на чандон фарќи калон 

дошта, ба маъноҳои «саёњат», «тамошо» ва «роҳнамоӣ» 

мавриди истифода қарор гирифта аст. Яъне вақте, ки мо 

экскурсия мегуем зери ин мафҳум ба таври умумӣ гурӯҳи 

дастаҷамъона ё муташаккили тамошобинонеро дар 

назар дорем, ки баҳри тамошои осорхона ва ё сайёҳати 

мавзеъҳои берун аз онро дарбар мегирад. Агар хоҳем, ки 

ба таври дақиқ гурӯҳе аз тамошобинони экспозитсияи 

осорхонаро роҳнамоӣ кунем, ибораҳои хело ҷолибу 

шинам ба шакли «сайри осорхонавӣ», «саёњати 

осорхонавӣ» ва «роҳнамои осорхонавӣ» дар забони 
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тоҷикӣ вуҷуд дорад, ки метавон ин ибораҳоро дар 

фаъоияти осорхонавии Тоҷикистон истифода бурд.  

 

РОҲБАЛАД ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ОН 

Агар асоси фаъолияти осорхонаро экспонат (ашёи 

осорхонавӣ) ташкил диҳад, наќши аз он њам дида зарурӣ 

ва калидиро роњбалад ба сомон мерасонад, зеро њама он 

ашёи осорхонавие, ки арзишњои муњими илмї ва 

таърихї доранд, мањз тавассути роњбалад бо тамоми 

хусусияташон ба тамошобин муаррифї мегарданд. Аз 

нигоҳи инҷониб шахси тавзеҳдиҳанда ё шореҳи 

экспозитсияи осорхонаро «роҳбалад», «экскурсавод» ва 

ё ба истилоҳи дигар «роҳнамо» мегуянд. Пеш аз ҳама 

бояд дар назар дошт, ки тамошобин аз кадом ќишри 

љомеае набошад ба Осорхонаҳо махсусан ба 

осорхонаҳои марказӣ бањри шинос шудан бо таъриху 

фарњанги волои гузаштаи худ, бардошти ѓизои маънавї 

ва инчунин гирифтани маълумоти нави таърихї меояд, 

аз ин хотир рисолати роњбалад нињоят масъулиятнок 

буда, вазифадор аст, ки талаботи маънавии 

тамошобинро дар сатњи баланди касбї қонеъ гардонад. 

Њар як экскурсия но вобаста аз он, ки барои ки 

гузаронда мешавад, бояд аз љињати илмї асосонок ва аз 

љињати сиёсї бехато ташкил карда шавад, зеро як хатои 

роњбалад метавонад боиси мушкилоти зиёде гардад. 

Вазифаи асосии роњбалад он аст, ки ба тамошобин 

маълумоти наве дода тавонад. Ба таври дигар, роҳбалад 

мубаллиғи ғояҳоест, ки экспозитсия бо мақсади таблиғи 

онҳо ташкил шудааст. Аз ин сабаб ӯро зарур аст, ки 

тамоми паҳлуҳои маводи экспозитсияро аз худ намояд 
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ва ба тамошобини осорхона на танҳо «тамошо кардан», 

балки «дарк кардан»-ро омӯзонад. Роҳбалад инчунин ба 

экскурсия тайёрӣ дида, тамошобинро на танҳо бо 

экспонат шинос намояд, балки ба ӯ лозим меояд, ки 

аҳамияти таърихии ин ё он давлат ва мақеи ҷамъиятии 

онро дар таъриху фарҳанги тоҷикон маънидод кунад. Аз 

ин хотир, пурра аз худ намудани методҳои экскурсионӣ 

яке аз вазифаҳои зарурии кормандони илмӣ ва 

роҳбаладони осорхона аст, ки мунтазам бо тамошобин 

дар тамосанд. 

Нафаре роњбалад шуда метавонад, ки осорхонаро 

дўст дорад, шавќовар наќл карда тавонад, барои 

омўзиши донишњои нав саъю кўшиш дошта бошад, зеро 

сухани равшану ҷолиби роҳбалад (экскурсавод) дар 

таносуб бо дарки зеҳнии ашёи осорхонавӣ дар тарбияи 

идеавӣ ва маърифатии тамошобинон ва умуман 

намояндагони кишварҳои гуногуни ҷамъиятӣ аҳамияти 

калон дорад. Талаботи асосї ба роњбалад ин аст, 

экспонатњои осорхонаро ба ќадри кофї омўхта бошад, 

диќќати тамошобинро ба худ љалб карда тавонад, 

таърихи Ватани худро наѓз донад, нутќи бурро, одоби 

шоиста ва дониши кофии таърихї дошта бошад, аз 

ўњдаи тањлили воќеањои таърихии гузаштаву имрўза 

баромада тавонад. Илова бар ин, роњбалад бояд чун 

омўзгор асосњои педагогиву психологиро барои њама 

зинањои таълим (кўдакони синни томактабї, 

хонандагони макотиби миёна, донишљуёни макотиби 

Олї, мењмонону сайёњон) аз худ намуда, асосњои кори 

осорхонашиносиро донад. 



Экскурсияи осорхонавї 

_____________________________________________________________________________ 
 

12 
 

Роҳбаладе, ки нав ба кори осорхонавӣ ҷалб карда 

мешавад бояд, дар муддати 15 то 30 рӯзи корӣ танҳо ба 

омӯзиши матни экскурсия ва экспонатҳое, ки дар 

толорҳои экспозитсионӣ ба намоиш гузошта шудаанд, 

машғул шавад. Дар раванди омӯзиш бо истифода аз 

роҳбаладони таҷрибадор ва ходимони илмӣ тамоми 

паҳлуҳои кори экскурсиониро омӯзад, вале матни 

экскурсияро аз ёд накунад. Баъд аз омӯзиш ва ба охир 

расидани вақти муайянгардида, роҳбалад дар назди 

ҳайати комиссия ва сарпарасти соҳа имтиҳони санҷишӣ 

месупорад. Дар ҳолати гузаштан аз имтиҳони санҷишӣ 

роҳбалади навкор ҳуқуқи гузаронидани экскурсияро 

дар толорҳои экспозитсиони осорхона пайдо мекунад.  

Аз таҷрибаи осорхонавӣ бар меояд, ки баъзан 

роҳбаладони навкор ба якчанд хатогиҳо роҳ медиҳанд. 

Масалан, ҳангоми гузаронидани экскурсия бе робита 

бо экспозитсия мундариљаи мавзўи худро баён мекунад, 

њатто экспонатњоро нишон намедињад. Ва ё баръакс, 

дар бораи њар як экспонат алоњида наќли зиёд мекунад, 

вале мавзўи асосиро пурра наќл намекунад. Инчунин 

ҳангоми нишон додани экспонат ба зернавишти он 

нигоҳ мекунад, ки ин усули гузаронидани экскурсия аз 

он шаҳодат медиҳад, ки роҳбалад барои қабули гурӯҳи 

экскурсионӣ омода нашудааст. Барои ба чунин 

хатогиҳо роҳ надодан роҳбаладро зарур аст, ки матни 

экскурсияро паињам бо зермавзуъњои људогона ва 

саволњои мушаххас омӯхта, мундариҷаи њар як 

мавзуъро бо роњи тањлил ва нишон додани экспонатњои 

маълум ошкор созад. Роњбалад вазифадор аст, ки 
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мундариљаи мавзуъро бо маълумотњои нав ва фактњои 

љолиб дар бораи экспонатҳо шуруъ намуда, баъдан ба 

таври таъсирнок ва маънидорона ба наќл дарояд. 

Барои боз ҳам фањмотар ошкор кардани зермавзуъ 

экспонатњоро љиддї ва мунтазам омӯзад ва экскурсияро 

чунон ба тартиб гузаронад, ки он барои хулосаи 

даркорї баровардани тамошобинон имконпазир 

бошад. 

Экскурсияи осорхонавї набояд ќолабї ва карахт 

бошад, аз ин хотир роњбаладро зарур аст, ки баъд аз 

омӯзиш ва супоридани экскурсия минбаъд низ ба 

омўхтани мавзўи интихобшуда идома диҳад, дар 

экспедитсияҳои бостоншиносӣ иштирок намояд, 

китобњои соҳавии тозанашрро мутолеа намояд, дар 

бораи экспонатњо ба љамъоварї намудани маълумотњои 

иловагї машғул шавад ва барои сайқал додани дараҷаи 

дониши хеш рўзномаю маљаллањои давриро пайваста 

мутолеа намояд. Инчунин роҳбалад бояд муайян созад, 

ки дар рафти гузаронидани экскурсия, кадом бахшҳо ва 

маводњо ба таваљљуњи хоссаи тамошобин судманд 

мебошанд ва кадоме аз онњо дур аз диќќаташон 

мемонанд. Дар баробари ин аз дигар осорхонаҳо дидан 

намуда, роҳбаладонро гуш карда, фактҳои ҷолиб ва 

тарзу усули самаранокии гузаронидани экскурсияро 

омӯзад. Ҳамаи ин омилҳо метавонанд касби 

роҳбаладро такмил диҳанд.   
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Роњбаладони Осорхонаи миллии Тољикистон 

 

ТАРЗИ ДУРУСТ ОМОДА НАМУДАНИ МАТНИ 

ЭКСКУРСИЯ 

Тавре, ки дар боло зикр кардем, экскурсия шакли 

асосӣ ва муҳимтарини кори оммавии осорхона аст, аз ин 

хотир омода намудани экскурсия дар осорхона – ин 

љараёни мураккаби бардавом мебошад. Њар як 

экскурсия новобаста аз он, ки барои кї гузаронида 

мешавад, бояд илман асоснок, аз љињати ѓоявї 

пурмазмун ва аз љињати сиёсї бехато ташкил карда 

шавад. Омодасозї ва пешбурди корҳои экскурсионӣ дар 

осорхона на танњо кори мушкил аст, инчунин устуворї, 

донишњои васеъ ва малакањои махсусро талаб менамояд. 

Барои омодасозии матни экскурсияи осорхонавӣ, пеш 

аз ҳама мавзўи асосии экскурсияро интихоб кардан 

лозим аст, барои ин бояд, вобаста ба мавзўъ бо омўзиши 

адабиёти илмӣ, таърихӣ-кишваршиносӣ ва 

осорхонашиосӣ руй овард ва дар аснои кор метавон аз 

маводњои чопӣ, махсусан рўзномаю маљаллањои 

пештара, ёддоштњои ветеранњои љанг, мењнат, сокинони 
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пешина ва њамаи он касоне, ки иштирокчии бевоситаи 

ин ё он њодисаанд, самаранок истифода намуд. 

Њамзамон  пеш аз њама аз миёни маводњо бояд он чизеро 

интихоб кард, ки ба экскурсияи минбаъда дохил 

мешавад. Дар баробари омӯзиш ва истифодаи адабиёти 

соҳавӣ, инчунин бояд экспозитсияи осорхонаро 

бодиќќат аз назар гузаронида, экспонатҳои ба мавзуъ 

дахлдорро омӯхта, оид ба номи ашё, сана ва ҷои бозёфти 

хар яки онҳо маълумотҳои асосиро сабт намояд. 

Сарчашмаи асосии ин маълумотњо китоби инвентарї ва 

рўйхатњои сайёре мебошанд, ки дар давраи экспедитсия 

пур карда шудаанд. Албатта донистани таърихи ҳар як 

экспонате, ки дар экспозитсияи осорхона гузошта 

шудааст, ҳатмӣ ва зарурӣ мебошад. Дар ин бора мумкин 

аст аз роњбарияти осорхона, кормандони фонд, 

иштирокчиёни экспедитсияҳои бостоншиносӣ  маълумоти 

дақиқ гирифт. Пас аз оне, ки дар бораи њар як экспонат 

маълумоти зарурӣ дастрас шуд, дар асоси маълумотҳои 

ҷамъовардашуда, экскурсия ва матни асосии он тартиб 

дода мешавад. 

Матни мазкур дар асоси њамон пайдарњамӣ ва 

даврабандие, ки намоиши объектњо ба амал омадааст 

тартиб дода шуда, дар он мазмуну мантиқи баёни мавод 

ва асоснокии сухан мавзӯи меҳварии он бояд бошад. Дар 

ќисмати ибтидоии матни экскурсия баёнияи мухтасар 

дар бораи осорхона дода мешавад (кай ифтитоҳ ёфтани 

осорхона, масоҳати умумии он, ќисматњои асосии 

экспозитсия) инчунин мавзўъ ва маќсади экскурсия баён 

мегардад. Матн бояд буррою фањмо ва кўтоњ бошад, то 

ин, ки тамошобинонро ба дарки љиддии мавод водор 
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созад. Ин омил боиси имконияти баланд бардоштани 

таъсири илмии экскурсия шуда метавонад. Матни 

экскурсия метавонад хеле васеъ ва ё хеле 

махсусгардонидашуда бошад ва он барои шуъбаҳои 

алоҳидаи осорхона истифода бурда мешавад. Матни 

экскурсияи осорхонавӣ наметавонад доимӣ ё карахт 

бимонад, зеро осорхона вазифадор аст, ки вобаста 

тақозои замон экспозитсияро таҷдид намуда, 

проблемаҳо ва ё мавзӯъҳои актуалиро иникос намояд. 

Қисмати асосии матн бошад мувофиқи ашёи дар 

намоиш қарор дошта шуруъ мешавад. Хусусияти хоси 

кори экскурсионӣ ин гуфтугӯи роҳбалад бо тамошобини 

осорхона мебошад. Аз ин рӯ роҳбалад бо нақли равшану 

возеҳ аз мавзуи асосӣ шуруъ намуда, ба зермавзуъҳо 

мепайвандад. Инчунин роҳбаладро зарур аст, ки дар 

рафти гузаронидани экскурсия бештар ба нигораҳои 

аслӣ таваҷҷуҳи тамошобинро ҷалб намояд, зеро аслӣ 

будани экспонатҳои экспозитсия ҳиссиёти омӯзиши 

амиқи мавзӯъро дар шахс бедор менамояд. Аз ин хотир 

пурра аз худ намудани методҳои экскурсионӣ яке аз 

вазифаҳои зарурии кормандони илмӣ ва роҳбаладони 

осорхона аст, ки мунтазам бо тамошобин дар тамосанд.  

Қисмати хотимавии матн бошад ба тариқи саволу 

ҷавоб миёни роҳбалад ва тамошобин сурат мегирад. 

Матни экскурсия маводи зарурӣ ва ҷамъбастие 

мебошад, ки аз ҷониби ходимони илмии осорхона 

тартиб дода шуда, дар Шӯрои илмии муассиса баррасӣ 

гардида, барои истифодаи хизматӣ иҷозат дода мешавад. 
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Ҳар як осорхона барои доштани матни экскурсия 

вазифадор аст. 

Нишона ва аломатҳои умумии экскурсия аз инҳо 

иборатанд: 

- мављуд будани тамошобин; 

- мављуд будани роњбалад; 

- мављуд будани объектњои экскурсионї (осорхона, 

мавзењои сайёњї, таърихї); 

- њаракати иштирокчиёни экскурсия аз рўи хатти 

сайри муайян; 

- муайян будани мавзўи экскурсия; 

- ширкати фаъоли иштирокчиён (мушоњида, омўзиш,). 

Дар ҳолати иҷро нашудани яке аз ин аломатҳои дар 

боло зикршуда, экскурсия номидани чорабинии 

гузаронидашуда номумкин аст. 

 
Пешбурди экскурсия ба сайёҳони хориҷӣ 
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Пешбурди экскурсия ба меҳмонони хориҷӣ 

Дар ин ду аксе, ки аз ҷониби роҳбаладони Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон ба меҳмонон гузаронида шудааст, ҳама 

қонуниятҳои экскурсия риоя гардидаст. 

 

МЕТОДИ ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСКУРСИЯ 

Методи гузаронидани экскурсия ба он равона карда 

шудааст, ки роњбаладон ва ходимони илмии осорхонаҳо 

мазмуну мундариља ва тарзу усули гузаронидани онро 

омӯзанд ва дар фаъоияти осорхонавии худ мавриди 

истифода қарор диҳанд. Сифати гузаронидани экскурсия  

пеш аз ҳама, ба тайёрии хуби роҳбалад ва корманди 

илмӣ вобаста аст. Тибқи маълумоти сарчашмаҳо 

тартиби гузаронидани экскурсия дар осорхона аз рӯи 

хатсайри муайян оғоз меёбад. 

Хатсайр - ин роњи њаракати гурӯњи тамошобин аз як 

объекти экскурсионї ба объекти дигар мебошад, ки 



Экскурсияи осорхонавї 

_____________________________________________________________________________ 
 

19 
 

бевосита ба мавзўи экскурсия ва љойгиршавии экспонат 

вобаста мебошад. Роҳбалад ба экскурсия тайёрӣ дида, 

бояд донад, ки кадом гурӯҳ аз экскурсия мегузарад. Ҳар 

як экскурсияе, ки дар осорхона гузаронида мешавад аз 

ҷиҳати мафҳум ва сохт ба таври гуногун сурат мегирад. 

 Олимони соҳаи педагогикаи осорхонашиносӣ 

экскурсияро аз рӯи характери мавзӯъ, таркиби гурӯҳ, 

хоҳиши гурӯҳ ва сатҳи огоҳии аъзои гурӯҳ аз фарҳанги 

осорхонавӣ ба гурӯҳҳо ҷудо менамоянд. Вале ҳама 

намуди экскурсияҳо як хусусияти умумӣ доранд. Ин 

умумият дар он зоҳир мешавад, ки ҳамаи онҳо дар такя 

ба як методи асосӣ, методи экскурсионӣ гузаронида 

мешаванд. Ҷиҳати хоси методи экскурсионӣ муносибати 

бевосита доштани роҳбалад бо гурӯҳи ба тамошои 

осорхона омада мебошад. Ҳар як экскурсия таркиби ба 

худ хос дошта он асосан аз се қисм  иборат аст: суҳбати 

муқаддимавӣ, рафти экскурсия ва суҳбати хулосавӣ. 

Агар ба экскурсия аз нуќтаи назари педагогї назар 

кунем (њар як экскурсия то андозаи муайяне маќсадњои 

илмию таълимиро пайгирї менамояд), баъзан ин яке аз 

навъњои таълим мебошад, ки барои азхуд кардани 

илмњои нав ва ё такмил додани донишњои мављуда 

имкониятњо фароњам меорад. Барои њамин методикаи 

экскурсионї ба љараёнњои маълум, шакл ва методњои 

педагогикаи њозира, инчунин маълумотњои илми 

психология такя мекунад. Методњои умумии пешбурди 

экскурсия, ки нисбатан бештар мавриди истифодаи 

мутахассисони соҳаи осорхонашиносӣ қарор 

гирифтааст, ин методи нишон додан ва нақл кардан 

мебошад.  
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Ҳангоми гузарондани экскурсия методи нишон 

додани объектҳо асоси кори экскурсионӣ ба шумор 

рафта, дар мувофиќат бо матни омодашудаи илмӣ - 

методї гузаронида мешавад. Ин методро бояд дар 

нуќтае амалї кард, ки дар он љо объект нисбатан равшан 

ва диќќатљалбкунанда гузошта шудааст. Тамошобинон 

бояд экспонати дар намоиш буда ва худи роњбаладро 

хуб дида тавонанд ва овози ўро бе шиддат шунаванд. 

Барои њамин нуќтањои асосии таваќќуфи гурӯњ ва љои 

роњбалад дар назди њар як витрина ва стендҳо бояд 

пешакї муайян карда шавад. Вобаста бо љой дар назди 

витрина ишорачўбро бояд дар дасти рост ва ё дасти чап 

тарзе гирифт, ки њамаваќт рӯ ба рўи тамошобин ќарор 

дошта бошад. Роҳбалад ба хубӣ тарзи гузаронидани 

экскурсия, идора намудани гурӯҳро донад ба монанди 

пайдарҳамии нақл, ҳангоми ҳикоя намудан, нишон 

додани экспонат, пайванди ҷумлаҳо, аз як мавзўъ ба 

мавзўи дигар гузаштан, аз як толор ба толори дигар 

роҳнамоӣ намудан ва дуруст истифода бурдани 

ишорачубро донад.    

Дар вақти нишон додани ҳар як экспонат имову 

ишораи роҳбалад зарур буда, бояд ба мундариља ва 

вазни наќл мутобиќат кунанд. Асосан роҳбалад ҳангоми 

нақл кардан бояд, ба маводњои дар экспозитсия ба 

намоиш гузошташуда такя карда, баъе мавзеъҳои 

њодисаро аз нав барќарор созад. Масалан, дар асоси ашё 

ва коллексияҳои шахсї, аксњо, њуљљатњо ва мукофотњои 

ќањрамони љанг роњбалад метавонад чењраи зоҳирии 

инсон, тарљумаи њоли љангии ў ва њатто манзараи фавти 

шахси мазкурро аз нав офарад, яъне таљдид кунад. 
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Роҳбалад набояд фармуш созад, ки кадом як ёдгорие, 

ки аҳамияти махсуси миллӣ доранд, бояд таваҷҷуҳи 

тамошобинонро ба он бештар ҷалб намояд. Масалан, 

вақте, ки дар толори аҳди биринҷи шуъбаи таърихи 

бостон ва асрҳои миёна, дар бораи ёдгории “Саразм” 

нақл мекунад, бояд дар бораи аҳамияти илмию таърихӣ 

ва умумиҷаҳонӣ доштани он, бозёфтҳои нодири он дар 

муқоиса ба замони ҳозира, маданияти шаҳрсозӣ дар он 

давра ва ғ. бо истифода аз маводҳои ёририрасон ба 

монанди аксҳо, амсила ва диорама, инчунин бо ёрии 

ибораҳои «ин љо», «дар ин љо», «аз ин љо» ҷараёни 

ҳодисаро нақл намояд. Агар дар рафти экскурсия 

зарурати муќоисаи нишонањои гуногуни њамон як 

экспонат ва ё гуруњи экспонатњо байни якдигар пеш ояд, 

роҳбалад метавонад аз усули муќоисакунї истифода 

намояд. Масалан, акси шаҳри Душанбе солҳои 1924 дар 

муқоиса ба замони ҳозира барои ба хулоса омадани 

тамошобин оид ба хусусиятњои ба амал омадани 

дигаргунињо дар ҷомеа, ёрӣ мерасонад. 

Методи нақл ё суҳбат кардани роҳбалад бо 

тамошобини осорхона, қисми ҷудонашавндаи экскурсия 

мебошад. Ин усул бештар суҳбати озоду зиндаи 

роҳбаладро тақозо менамояд, чунин тарзи суҳбат имкон 

медиҳад, ки тамошобинон донишу малакаи худро нишон 

диҳанд. Дар баробари ин хусусият ва хислатњои хоси њар 

як гурӯњро ба назар гирифта, дар ҳама њолатҳои маълум 

шакл ва ваќти суњбатро амиќ андешидан зарур аст. 

Талаботи асосӣ ва муњими касбии роњбалад санъати 

баланди суханварї мебошад. Сухан бояд аз ҷиҳати илмӣ 
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асоснок ва љињати грамматикї дуруст, боваринок, 

равшан ва ифоданок бошад. Дар раванди экскурсия 

истифодаи суханони умумї, ќолабї ва иборањои 

забонзадашуда тамоман нораво аст. Пурмаъноии наќл, 

лањни зебову ширин ва интихоби дурусти суръат, гарави 

бомуваффаќият гузаронидани экскурсия мебошанд. Яке 

аз принсипҳои асосӣ ва муҳими ҳар як экскурсия, иҷро 

гардидани меъёрҳои вақт аз ҷониби роҳбалад аст. 

Назорат намудани ваќт бояд дар асоси омӯзиши методї, 

ки дар он ваќти барои њар зермавзўъ зарурбуда аниќ 

муайян карда шудааст, амалї гардад. Давомнокии ҳама 

намудҳои экскурсия бояд, аз ҷониби роҳбаладон дақиқ 

ва пурра муайян карада шавад. Бо истифода аз таҷрибаи 

осорхонавӣ гуфта метавонем, ки давомнокии экскурсия 

барои хонандагони макотиби миёна аз 30 то 45 дақиқа, 

барои донишҷуёни Донишкадаҳои Олӣ аз 45 то 60 

дақиқа ва барои насли калонсол аз 1,5 то 2 соатро дар 

бар мегирад. 

 

НАМУДҲОИ УМУМИИ ЭКСКУРСИЯ  

Экскурсияҳое, ки дар осорхона гузаронида мешаванд 

аз рӯи шакл ва мазмун гуногун мебошанд. Дар замони 

муосир мутахассисони сохаи осорхонашиносӣ намудҳои 

экскурсияро, ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намудаанд: 

1. Аз рӯи мазмуну мундариҷа; 

2. Аз рӯи ҳайат ва таркиби гурӯҳи тамошобин; 

3. Аз рӯи макони гузаронидани экскурсия; 

4. Аз рӯи тарзи ҳаракат; 

5. Аз рӯи давомнокии экскурсия; 
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6. Аз рӯи пешбурди экскурсия. 

Экскурсия аз рӯи мазмуну мундариҷа ба мавзуӣ ва 

тафсирӣ ҷудо мешаванд. Ҳарду намуди экскурсия 

характери шартӣ доранд, зеро асоси ин ду намуди 

экскурсияро мавзўи муайян ташкил медиҳад. Аммо дар 

ниҳоди онҳо баъзе хусусиятҳое, ниҳон аст, ки барои 

фаъолияти экскурсионии осорхона муҳим мебошанд. 

Экскурсияи мавзӯӣ - дар як мавзўи нисбатан маҳдуди 

аниқ вобаста ба маводи як шуъба ё якчанд шуъбаи 

экспозитсия гузаронида мешавад. Бояд қайд намуд, ки 

экскурсияи мавзўӣ мавзуи аниқ, пурра таъиншуда ва аз 

ҷиҳати солшумори маҳдудро тавсиф менамояд. Ин 

хусусиятҳо кушодани амиқу ҳаматарафаи мавзуъро 

талаб менамоянд. Яъне, чи қадаре, ки мавзуъ аниқу 

маҳдуд бошад роҳбаладро лозим меояд, ки ҳамон қадар 

бештар доир ба ҷузъиёти ин мавзуъ барои тамошобинон 

нақл намояд.  

Мақсади ташкили экскурсияи мавзўӣ он аст, ки дар 

рафти он мавзўи аниқ дар асоси ашёи осорхонавӣ пурра 

фаҳмонда мешавад. Дар аксар вақт экскурсияҳои мавзўӣ 

бо мақсадҳои таълимӣ барои хонандагон 

(мактаббачагон, донишҷуён) ва калонсолон 

(шунавандагони системаи маориф, донишкадаҳои олӣ) 

гузаронида мешаванд. Вале баландшавии дараҷаи 

фарҳангнокии тамошобинон ва зиёд шудани талаботи 

онҳо барои худомўзи ба он оварда мерасонад, ки 

осорхонаҳо дар мавзуъҳои хеле маҳдуду аниқ экскурсия 

ташкил менамоянд. Инчунин зарур меояд, ки барои 

ҳайати оммавии тамошобинон (мисол, шаҳвандони 
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маҳаллӣ, сайёҳон) ҳатто дар як масъала, ки онро онҳо 

аниқу дақиқ фаҳмидан мехоҳанд экскурсия ташкил карда 

шавад. 

Экскурсияи тафсирӣ - тамоми экспозитсияи осорхона 

ё шуъбаҳои асосии он ва гоҳе фонди осорхона ба таври 

на онқадар амиқ нишон дода мешавад. Хусусияти асосии 

экскурсияи тафсирӣ ин аст, ки он ба ягон мавзуъ маҳдуд 

нашуда, балки як чорчубаи васеъи солшуморию 

мавзуиро фаро гирифта, асоси онро маводи гуногуни 

осорхонавӣ ташкил медиҳад. Мисол, дар рафти 

экскурсияи тафсирӣ тамошобин дар Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон бо таърихи халқи тоҷик, аз замонҳои 

қадимтарин то замони муосир, бо табиат, фарҳанг, 

маориф, санъат, меъморӣ, тарақиёти муосири саноат, 

кишоварзӣ ва ғайра шинос мешавад. Ҷиҳати хоси 

экскурсияи тафсирӣ дар он аст, ки ҳама давраҳои 

таърихиро дарбар гирифта, тамошобинонро бо ҳама 

ёдгориҳои давраҳои гуногун шинос менамояд. Масалан, 

дар як экскурсияи тафсирии шуъбаи таърихи бостон ва 

асрҳои миёна, тамошобини закӣ метавонад аз ҳаёт ва 

фаъолияти одамони асри санг, тарзи истифода намудани 

олотҳои сангӣ, муҳимтарин бошишгоҳҳои ин давра ва 

дигар зуҳуроти фарҳангӣ ва ҳунарӣ мавриди шиносоӣ 

қарор гирад. Ба ин нигоҳ накарда, ҳар як экскурсияи 

тафсирӣ метавонад мавзўи марказӣ дошта бошад. Мисол 

экскурсияи тафсирӣ дар мавзуъҳои «Осорхона-ганҷинаи 

ёдгроиҳои таърихӣ-фарҳангӣ», «Осорхона муаррифгари 

таърихи халқи тоҷик аз замонҳои қадим то имрўз» ё 
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«Инкишофи кулолгарӣ аз замонҳои қадим то асри 20» ва 

ғайра. 

Бисёрмавзӯъ будани экскурсияи тафсирӣ маънои онро 

надорад, ки ин намуди экскурсияи осорхонавӣ аз 

мавзуъҳо ё қисмҳои ҷудогона таркиб ёфтааст, балки 

роҳбаладро лозим аст, ки дар рафти экскурсияи тафсирӣ 

ҳама мавзўъҳоро бо ҳам пайваст карда тавонад ва ҳама 

гуна ҳодисаҳои ба соҳаҳои бисёри ҷамъиятиро ҳамчун 

зуҳуроти инкишофи ҷамъиятӣ фаҳмонад. Агар 

экскурсияи мавзўӣ дар як бахши на он қадар калони 

экспозитсияе, ки шумораи маҳдуди нигораҳо дорад, ба 

таври амиқу дақиқ дар як мавзуъ гузаронида шавад, 

экскурсияи тафсирӣ дар толорҳои зиёди экспозитсионие, 

ки шумораи зиёди нигораҳо дорад, гузаронида мешавад. 

Аз сабаби оне, ки дар экскурсияи тафсирӣ масъала ва 

маводи зиёду гуногунро ҷо додан зарур аст, лозим 

меояд, ки дар рафти он барои фаҳмондадиҳи 

мухтасарию фишурдагии гуфтор ба таври хушбаёнӣ ва 

хушгуфторию равшангуӣ риоя карда шавад. 

Экскурсия аз рӯи ҳайат ва таркиби тамошобин ба 

экскурсияҳои ҷудогона барои кудакону наврасони 

томактабӣ, барои хонандагони синфҳои гуногуни 

макотиби миёна, барои донишҷуёни донишкадаҳои олӣ 

ва барои сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ гурӯҳбандӣ 

мешавад. Зеро омӯзиши нишонаҳои махсуси ҳар як гурӯҳ 

барои назария ва методи фаъолияти экскурсионӣ дар 

осорхона аҳамияти махсус дорад. 

Экскурсия барои кудакону наврасони синни 

томактабӣ. Яке аз вазифаҳои муҳими осорхона ин пеш аз 
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ҳама мухотаби худ қарор додани кудакону наврасон ва 

ба ин васила ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба тамошои 

осорхона мебошад. Дар воқеъ кудакон монанди 

ниҳолҳои тозаву осебпазире ҳастанд, ки руҳи латиф 

доранд. Агар роҳбалад ё ходими илмии осорхона аз рӯи 

тахассус бо меҳрубонию муҳаббат ба ин насли наврас 

экскурсия гузаронад, онҳо низ шефтаи осорхона шуда, 

ба яке аз тамошобинони ҳамешагии осорхона бадал 

мегарданд. Ҳадафи асосии гузаронидани экскурсия ба ин 

қишри ҷомеа (кудакону наврасон) пеш аз ҳама дар 

замири онҳо бедор намудани ҳисси баланди ватандустӣ 

ва худогоҳии миллӣ мебошад. Ҳар насле, ки аҳамияти 

бештаре ба таърих ва мероси фарҳангии кишвар 

бидиҳад, ояндаи нек ва дурахшон дорад. Ин ҳадафҳо 

замоне амалӣ хоҳанд гашт, ки роҳбалади осорхона ба 

ояндаи ин насли наврас нигоҳи нек дошта, муҳимтарин 

арзишҳои фарҳангиро ба онҳо омӯзонад ва таваққуъ 

дошта бошад, ки ба зудӣ натиҷаи самарабахше ба даст 

меоварад.  

       Ҳангоми гузаронидани экскурсия ба кудакону 

наврасон роҳбаладон ё ходимони илмии осорхона бояд 

кушиш намоянд, ки тамошои осорхона барои онҳо ба 

яке аз беҳтарин хотираҳо табдил ёбад. Зарур нест, ки дар 

як тамошо тамоми осорхона ва ашёи осорхонавӣ барои 

кудакон тавзеҳ дода шавад. Гоҳо як мавзӯъ метавонад 

таваҷҷуҳи кудаконро ҷалб намояд ва роҳбалад низ бояд 

дар ҳамон мавзӯъ тамаркуз карда, ба кунҷковии кудак 

диққат диҳад. Дар сайрҳои дигар кудак метавонад 

фурсати тамошои тамоми бахшҳои дигари осорхонаро 
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пайдо намояд. Роҳбалад бояд бо забони содда ва қобили 

фаҳм барои кудакон экскурсия гузаронад. Зеро мегуянд: 

Чун бо кудаке сару корат фитод, 

Пас забони кудакӣ бояд кушод. 

 
Пешбурди экскурсия барои кудакон  

Ҳатто ҳангоме, ки кудак аз ӯ суоле мепурсад кушиш 

намояд, каме хам шуда худро ҳамқади кудак намуда, ба 

суолҳои он посух диҳад. Гоҳо лозим аст, ки роҳбалад 

такрор ба такрор низом ва қоидаҳои тамошои 

осорхонаро ба онҳо гушзад кунад, зеро кудакон аз 

тариқи такрору тамрин ёд мегиранд. 

Инчунин барои ҷалби ҳарчи бештари диққати 

кудакону наврасон ба тамошои осорхона, роҳбалад 

метавонад аз қиссаҳои таърихӣ ё шеърҳои ҷаззоб низ ба 

онҳо нақл намояд. Масалан вақте, ки дар толори “Асри 

санг” дар бораи пайдоиши оташ ҳарф мезанад 

метавонад қиссаи “Шоҳ Ҳушанг” – ро дар мавриди 
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пайдоиши оташ ба кудакон нақл намояд. Ё ин ки дар 

бораи ёдгории “Меҳроби Искодар” метавонад ин 

манзумаро, ки бо қалами муҳаққиқи катибаи куфии он 

нигошта шудааст, қироат намояд: 

Як нишони пурмуаммои ниёгонам туӣ, 

Ёдгори беҳтарини аҳди Сомонам туӣ. 

Як равоқи гулнишону пурмунаққаш чун баҳор, 

Сафҳаи эъҷози устоди Зарафшонам туӣ. 

Шакли ҳарфат куфию таъбири зебо аз намоз, 

Як ҳадис аз сарвари пешвои имонам туӣ. 

Аз тамошоят шавад равшан чароғи маърифат, 

Чашмаи илҳому зеби даври шоёнам туӣ. 

Дар ҷаҳон бисёр буд аз гилу гаҷ меҳробҳо, 

Кас надид меҳроби чубин, он чи медонам туӣ. 

Баҳри кирмон мағзи чубат гарчи буд ҳалвои хуб, 

Баъди тармим поктар аз дурру марҷонам туӣ. 

Муттақиё рӯ ба меҳроб овару гӯ ин сухан, 

Ифтихори тоҷикону Тоҷикистонам туӣ.. 

(Муттақӣ) 

Ҳамчунин роҳбалад метавонад тафовутҳои ҷинсиятии 

онҳоро ба назар гирифта барои писарон достонҳои 

таърихию ҳаммосӣ ва ё кишваркушоиҳои подшоҳон ва 

барои духтарон бошад моҷароҳои ошиқонаи таърихиро 

қисса намояд. Чунин қиссагӯиҳо низ метавонад дар 

муаррифии мероси таърихӣ-фарҳангӣ нақши муҳим 

дошта бошанд. 
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Пешбурди экскурсия барои кудакон 

Роҳбалад ҳангоми гузаронидани экскурсия ба 

кудакони сини томактабӣ, бояд қобилияти идрок ва 

эљодиёти бадеии онҳоро ба назар гирифта, як ќатор усулњои 

методиро ба кор барад: 

- тамошои осорхона на зиёдтар аз 3 – 4 маротиба дар 

як сол бо давомноокии 45 – 50 дақиқа бошад, зеро 

шакли асосии фаъолияти кўдаки синни томактабї бозї 

ва эљодиёти тасвирнамудаи ў мебошад. 

- самаранокии экскурсия дар он зоҳир мегардад, ки 

аз ҷониби роҳбалад барои кудакон шароити хуби 

осорхонавӣ фароҳам оварда шавад, зеро овози 

баланд дар толор, њаракат ва суњбатњои 

тамошобинон, овози роњбалади гурӯњи дигар ва 

монанди инњо диќќати онҳоро парешон сохта, 
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боиси зуд мондашавии кудакон мегарданд ва  

сифати азхудкунии мавзӯъро низ хеле паст мекунад. 

- Роҳбалад бояд мавзӯъ ва хусусиятҳои хоси 

гузаронидани экскурсияро ба инобат гирифта, 

мавзӯъҳоро дар доираи шавқу рағбати кудакон 

муайян намуда, бо сатҳи фаҳмиши маводи 

даркшаванда гузаронад. Масалан дар шуъбаи 

табиат вақте, ки дар бораи ҳайвоноти нодир суҳбат 

мекунад, ба кудакон “овози хирс” ё “ҷаҳидани 

харгӯш” - ро фаҳмонад, зеро истифодаи усули 

ќиёскунї дарки ёдгориро осонтар ва мондашавии 

кўдаконро камтар менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки кудакон бояд пас аз тамошои 

осорхона ҳисси хушҳолӣ дошта бошанд ва барои дубора 

тамошо намудани осорхона волидонашонро ташвиқ 

намоянд. Муҳим нест, ки кудакон дар якбор тамошои 

осорхона ҳама давраҳои таърихиро омӯзанд, вале муҳим 

он аст, ки баъд аз боздиди осорхона онҳоро ҳисссиёти 

хушҳолӣ фаро гирифта ва аз ин боздид ба унвони яке аз 

беҳтарин рӯзҳои умрашон ёд кунанд. Воқеан агар 

ҳадафи нигоҳдории ашё дар осорхонаҳо ва нақши 

осорхонаҳо дар ҷомеа барои кудакон дуруст фаҳмонида 

шавад, онҳо низ бо эҳсоси масъулият ва диди нав ба 

осорхонаҳо нигоҳ хоҳанд кард.  

Экскурсия барои хонандагони макотиби миёна. Барои 

ин гурӯҳи тамошобини осорхона низ бояд, экскурсия аз 

ҷиҳати илмӣ соддатар ва фаҳмотар бошад, зеро 

тафаккури илмию таърихӣ ва базаи иттилоотии 

хонандагони макотиби миёна нисбати донишҷуёни 
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макотиби олӣ номукаммалтар мебошад. Аз ин хотир 

ҳангоми гузаронидани экскурсия ба чунин гурӯҳи 

тамошобинон роҳбаладро зарур аст, ки ин хусусиятҳоро 

ба назар гирифта ба андозаи дарки фаҳмиши онҳо 

суҳбат намояд. Хонандагони макотиби миёна яке аз 

категорияҳои сершумори тамошобинони осорхона ба 

ҳисоб мераванд, зеро онҳо ба осорхона ба таври 

муташаккилона ва ё дастаҷамъона меоянд. Аз ин лиҳоз 

ба онҳо экскурсияи мавзуӣ, ки характери таълимӣ-

нақшавӣ дорад гузаронида мешавад. Экскурсияи 

мактаббачагон пеш аз ҳама ба гузаштани маводи 

нақшавӣ дар мактаб алоқаманд аст. Имконияти 

экспозитсияи худро ба инобат гирифта осорхона 

вазифадор аст, ки барои чунин мактаббачагон 

экскурсияи таълимӣ – нақшавиро дар асоси маводи 

осорхонавӣ, дар такя бо нақшаи таълимии мактаб ва 

китобҳои дарсӣ ташкил намояд.   

 
Пешбурди экскурсия барои хонандагони мактаб 
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Бояд гуфт, ки гузаронидани экскурсияи таълимӣ - 

нақшавӣ ҳатто дар як мавзуъ, мисол «Сохти ҷамъияти 

ибтидоӣ дар кишвари мо» барои мактаббачагон ва 

донишҷуён фарқ менамояд. Зеро дар аввал нақшаи 

таълимии онҳо фарқ менамояд. Дуюм сатҳи идроки онҳо 

гуногун аст. Сеюм донишҷуён аллакай дар ин мавзуъ 

тасаввуроти бештаре доранд, яъне базаи иттилоотии 

онҳо нисбати мактаббачагон муккамал аст. Барои ҳамин 

роҳбаладро зарур аст, ки мақсади ниҳоии ин 

экскурсияро ба мактаббачагон фаҳмонад. Дар рафти ин 

экскурсия қонунияти рафти таърихӣ ва вобастагии он аз 

дараҷаи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда ба онҳо 

фаҳмонида мешавад.  

 
Пешбурди экскурсия барои хонандагони мактаб 

Мақсад аз ташкил намудани чунин экскурсияҳо пеш 

аз ҳама инкишофу васеъ ва аниқ намудани дониши 

хонандагон мебошад, ки дар рафти соатҳои дарсӣ аз худ 
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намудаанд. Мисол, хонандагони фанни таърих ҳангоми 

дарси таърих дар бораи таърихи давлати Сомониён 

тасаввуроти ибтидоӣ ва умумӣ пайдо менамоянд. Аммо 

вақте, ки онҳо дар осорхона гаҷпораҳо, зарфҳои сафолӣ, 

кандакориҳои рӯи чуб ва сиккаҳои тиллоӣ, нуқрагӣ ва 

миссии сомониро мебинанд, дониши онҳо доир ба рушду 

тараққиёти давлати Сомониён аниқтар мешавад.  

Хонандагони мактаб набояд осорхонаро ба унвони 

маконе барои вақтгузаронӣ ва ё фирор аз дарс 

бишморанд, балки осорхона бояд ба маконе табдил 

шавад, ки он чизеро ки хонандагон дар мактаб 

меомӯзанд, дар осорхона бо чашми сар бубинанд. Ба 

ибораи дигар идомаи омӯзиши мактаб бояд дар 

осорхона сурат гирад. Осорхонаҳо ва макотиби миёна 

метавонанд мукаммалкунандаи донишҳои назариявӣ ва 

амалии хонандагон ба ҳисоб раванд, зеро омӯзиш дар 

мактаб тариқи суҳбатҳои шифоҳӣ сурат мегирад, аммо 

дар осорхона бошад хонандагон бо ашёи воқеӣ сару кор 

мегиранд. Ин ду ниҳоди фарҳангӣ дар ҳамкорӣ бо 

якдигар метавонанд мавқеияти муносиби омӯзишро 

барои хонандагон фароҳам оваранд. Ҳатто муаллимону 

омӯзгорон метавонанд бо истифода аз фазои мусоиди 

осорхона, бахше аз дарсҳои худро дар онҷо дар 

муқобили ашёи воқеӣ ба хонандагон гузаронанд, ки ин 

усули дарсгузарӣ хело муфидтар ва хотирмонтар хоҳад 

буд. 
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Пешбурди экскурсия барои хонандагони мактаб 

Тамошои ашёи осорхонавӣ ба хонандагони макотиби 

миёна таъсири мусбати тарбиявӣ мерасонад. Дар 

ҷараёни гузаронидани экскурсия роҳбалад бояд, баъзе 

маълумотҳои заруриро ба монанди ашёи таърихӣ аз 

тарафи кї? ва барои чї? дар кадом шароитњо сохта 

шудааст? дар рўзгор кадом вазифаро иљро мекунад? 

моњияти ў дар ташаккули иљтимоии љамъият ва дигар 

хусусиятњои маводи осорхонавии он ба таври дақиқ ва 

мушаххас ба хонандагон баён намояд. Ҳадаф аз зикр 

намудани ҳама ин маълумотҳо дар тафаккури 

тамошобинон бедор сохтани шуури таърихї мебошад.  

Гоҳе мешавад, ки теъдоди хонандагони мактаб зиёд 

аст ва онҳо бо сарусадоҳои баланд барои гузаронидани 

экскурсия мушкилӣ эҷод мекунанд. Барои рафъи ин 

мушкилӣ муаллимону омӯзгоронро зарур аст, ки дар 
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якҷоягӣ бо роҳбалад бо истифода аз усулҳои методӣ 

шароити муносиберо барои онҳо фароҳам оваранд. Дар 

чунин ҳолат шояд, роҳбалад барои расонидани 

маълумоти нав ба хонандагон муваффақ нашавад, аммо 

агар аз байни хонандагон як нафарашон ҳам маълумоте 

гирифта бошад, кофӣ аст.  Пас аз тамошои осорхона 

роҳбалад бояд бо чеҳраи кушода аз хонандагон даъват 

ба амал оварад, то дар рӯзҳои дигар бо ҳамроҳии 

волидонашон ба тамошои осорхона биёянд. 

Экскурсия барои сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ – тарз 

ва усули хоси худро тақозо дорад. Албатта як қисми 

таркибии тамошобини осорхонаро сайёҳон ва 

меҳмонони хориҷи ташкил медиҳад, ки онҳо асосан 

барои он ба осорхона меоянд, ки доир ба таърих, 

фарҳанг, расму оин ва анъанаҳои шаҳр ва ё кишваре, ки 

онҳо омадаанд тасаввурот ё маълумоти умумӣ пайдо 

намоянд. Ба чунин гурӯҳи тамошобин, роҳбалад бояд 

хусусиятҳои хоси онҳоро ба назар гирифта, дар сатҳи 

баланди касбӣ экскурсия гузаронад.  
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Пешбурди экскурсия барои сайёҳони хориҷӣ 

Барои сайёҳон мақсади ташкили экскурсия дигар аст, 

ва вобаста ба дигар будани мақсад интихоби нигораҳо 

ва гуиши нақл низ дигар мешавад. Ҳар як роҳбалад 

илова ба мақсади умумии ташкили экскурсия барои 

сайёҳон хоҳишу шавқи ҳар як гурӯҳи сайёҳонро ба 

инобат гирад. Роҳбаладро лозим меояд, ки бо сайёҳон 

доир ба таъсиси осорхона ташкили маҷмуаҳои он, 

беҳтарин нигораҳои он бо ҳисси баланди ифтихор нақл 

намояд ва бо назардошти он, ки онҳҳо ба шаҳр ё кишвар 

бори нахуст ташриф овардаанд, онҳоро бо таърихи 

гузашта ва инчунин дастовардҳои муосири кишвар 

шинос намояд. Албатта, таркиби меҳмонони хориҷӣ 

наметавонад якхела бошанд. Масалан гурӯҳе аз онҳо 

ҳамчун сайёҳ барои шиносоӣ бо ёдгориҳо ва мавзеъҳои 

таърихӣ меоянд. Гурӯҳи дигар бошад ба сафари хидматӣ 
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барои иштирок дар ягон симпозиум ё конфронс 

омадаанд. Шояд гурӯҳи дигар барои истироҳат ба 

истироҳатгоҳҳо омада бошанд. Аз ин лиҳоз ҳангоми 

гузаронидани экскурсия хусусиятҳои хоси ҳар як 

меҳмонро ба назар гирифтан лозим аст. 

 
Пешбури экскурсия аз ҷониби директори  

Осорхонаи миллии Тоҷикистон Шарифзода А. ба Раиси Ҳукумати иҷроияи 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон доктор Абдулло Абдулло 
 

Ҳангоми кор бо меҳмононе, ки  бо ёриии тарҷумон 

экскурсия гузаронида мешавад, роҳбаладро мебояд ба 

нақли худ махсусан эътибор диҳад. Маълумот доир ба 

нигораҳо фишурдаву пурмазмун буда, тавсифи илмии  

нигораҳо бояд ба таври дақиқ риоя карда шавад. Дар 

таҷрибаи фаъоияти осорхонавӣ бисёр ҳолатҳое 

мешаванд, ки баъзе тарҷумонхо забони хориҷиро хуб 

медонанд. Аммо ҳангоми тарҷумаи истилоҳ ва 

мафҳумҳои таърихӣ- осорхонавӣ заҳмат мекашанд ё 

маънии аслии сухан ё нигораро аниқ тарҷума карда 
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наметавонанд, ки ин боиси нофаҳмиҳои тамошобинони 

хориҷӣ мешавад. Барои ба ин мушкилот дучор нашудан 

имрӯз дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон роҳбаладони 

забондон кору фаъолият менамоянд, ки ҳамарӯза ба 

меҳмонони хориҷӣ дар сатҳи баланди касбӣ экскурсия 

мегузаронанд. 

Экскурсия аз рӯи макони гузарнидан ба экскурсияҳои 

комплексӣ, истеҳсолӣ ва берун аз осорхона ҷудо 

мешаванд.  

Экскурсияи комплексӣ намуди махсуси экскурсияи 

осорхонавӣ мебошад, ки он дар экспозитсияи 

осорхонавӣ ва ёдгориҳои дар шароити табиӣ воқеъ буда, 

гузаронида мешавад. Ин навъи экскурсияҳо метавонанд 

гуногун бошанд. Дар баъзе ҳолатҳо асоси экскурсияи 

комплексиро экспозитсияи осорхона, ки бо нишон 

додани ёдгориҳои берун аз осорхона такмил меёбад 

ташкил медиҳад. Чунин экскурсияҳо аз ҷониби осорхона 

доир ба таърихи шаҳр дар мавзуъҳои таърихӣ-инқилобӣ, 

ҳарбӣ-таърихӣ инчунин доир ба ҳаёту фаъолияти 

шахсони машҳур гузаронида мешаванд. Мавзуъҳои дар 

асоси маводи экспозитсия кушодашуда бо шиносшавии 

ба ёдгориҳои дар ҳудуди шаҳр буда, такмил меёбанд. 

Экскурсияи комплексӣ дар худ хусусиятҳои сайри 

осорхонавӣ ва берун аз осорхонаро якҷоя намуда талаб 

менамояд, ки роҳбалад методҳои гузаронидани ҳам 

сайри осорхонавӣ ҳам сайри берун аз осорхонаро аз худ 

намуда онҳоро барои шунавандаҳо фаҳмонда дода 

тавонад. 
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Экскурсияи комплексӣ ин на танҳо якҷоя намудани ду 

экскурсия балки экскурсияи навест, ки мавзуъ, мақсад ва 

хатти ягона дорад. Дар чунин экскурсияҳо интихоби 

нигораҳо ва тақсими аниқи мундариҷа ба қисми 

осорхонавӣ ва сайри осорхонавӣ хеле муҳим аст. 

Махсусан дар гузаронидани экскурсияи комплексӣ гум 

накардани алоқа байни қисми осорхонавӣ ва қисми 

берун аз осорхонавӣ аҳамияти калон дорад. Роҳбалад 

бояд коре кунад, ки дар байни ин ду қисми сайри 

комплексӣ холигӣ ба вуҷуд наояд. Барои гузаронидани 

экскурсияи комплексӣ одатан дуюним се соат ҷудо 

мешавад. Роҳбаладро зарур аст, ки ин вақтро вобаста ба 

нигораҳои осорхона ва ёдгориҳои берун аз осорхона 

буда, тақсим карда тавонад. Инчунин лозим аст, ки 

ҳангоми гузарриш аз як мавод ба маводи дигар ё аз як 

қисм ба қисми дигари экскурсия, мавзуъ тағир наёфта 

моҳияти ташкили экскурсия халалдор нагардад. 

Экскурсияи истеҳсолӣ як намуди экскурсияи техникӣ 

мебошад, ки дар корхонаҳои саноатию кишоварзӣ, 

истгоҳҳои барқӣ, бандарҳо ва соҳаи алоҳидаи техникаю 

истеҳсолот бахшидашуда, гузаронида мешавад. Ҳангоми 

гузаронидани экскурсияи истеҳсолӣ тамошобин 

метавонад бо тамошои сехҳо, намоишгоҳҳо, осорхонаи 

корхона, ки дар онҷо маводи инъикоскунандаи таърихи 

корхона мавҷуд аст, инчунин аз фаъолияти корхона, 

тарзи ташкили кор ба ҷараёни технологияи муосир ва 

инъикоси он аз наздик шинос шавад. Экскурсияҳои 

истеҳсолӣ аз зумраи экскурсияҳои комплексӣ мебошанд. 

Нишон додани ашёи осорхонавӣ бо нишон додани 
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ҷараёни истеҳсолот дар асл ҳаракати дастгоҳи 

муҳаррикҳо муштарак мешавад. Албатта экскурсияҳои 

техникӣ аз ҷониби ашхоси маълумоти техникӣ дошта 

гузаронида мешаванд ва зарур аст, ки ба тайёрии 

методологии онҳо бештар диққат дода шавад. 

Экскурсияи берун аз осорхона яке аз намудҳои 

махсуси экскурсия мебошад, ки онро осорхона ташкил 

менамояд. Мавзўи экскурсияҳои беруна метавонад 

гуногун бошад, ба монанди: экскурсия дар табиат: 

ботаникӣ, зоологӣ, геологӣ, экскурсия дар ёдгориҳои 

таърихӣ: фарҳангию таърихӣ; экскурсияи мемориалӣ-

биографӣ – дар ҷойҳо ва биноҳои ба ҳаёту фаолияти 

ашхосӣ машҳур ё воқеаҳои таърихӣ алоқаманд; 

экскурсия ба обектҳои иқтисодиёту саноат алоқаманд – 

сохтмонҳо, хоҷагиҳои пешқадам ва ғайра.  

 
Экскурсияи берун аз Осорхона 
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Экскурсияҳои берун аз осорхона аксар вақт илова 

барои нишон додани ҷойҳои таърихию ёдгорӣ бо ҷамъ 

намудани маводи нав аз ҷониби роҳбаладон барои 

осорхона анҷом меёбад. Дар баробари ин экскурсияи 

берун аз осорхона, пеш аз ҳама давоми экскурсия дар 

экспозитсияи осорхона мебошад. Мисол ҳангоми 

тамошои экспозитсияи шуъбаи табиати Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон дар зеҳни тамошобин, як таасуроти 

хуб боқӣ мемонад ва ҳангоми ташкили экскурсияи берун 

аз осорхона бо тамошои манзараҳои табиат ё дигар 

бахшҳои табиӣ ин таасуроти тамошобинон нисбати 

табиати Тоҷикистон афзоиш меёбад. Зеро тамошобин 

нигораҳои дар шароити осорхонавӣ - экспозитсия 

дидаро аз нав дар шароити табииашон мебинад, ки 

албата таъсири зеҳнии онҳо зиёдтар аст.  

Хулоса, экскурсияи берун аз осорхона - яке аз 

намудҳои илмӣ – маърифатии коргузории осорхонаҳо 

буда, ба мавзеъҳои таърихӣ, маҷмааи ёдгориҳои 

меъморӣ, гўшаҳои табиат, ташкил карда мешаванд. 
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Ҷадвали 

тартиби бақайдгирии экскурсия дар  

Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

 

Меҳмонони дохилӣ 

Кӣ гузаронд? Кенљаев Фаридун 

Аз кучо? ш. Ҳисор, макткби №84  

Шумора 24 - нафар 

Унвони гурӯҳ (синф, курс) Синфи - 7 

Роҳбари гурӯҳи 

тамошобинон 

Шерова С. 

Сана  28.04.2018 Вақт 10:36 

Эзоҳ Ройгон  

 

Меҳмонони хориҷӣ 

Кӣ гузаронд? Зарипов Алишер 

Аз кучо? Аморати Муттаҳидаи Араб 

Шумора 2 - нафар 

Унвони гурӯҳ (синф, курс) Раиси Департаменти 

фарҳанги Шориқа 

Роҳбари гурӯҳи 

тамошобинон 

Эшев Камолиддин 

Сана  24.04.2018 Вақт  09:00 

Эзоҳ Тариқи мактуби расмӣ 
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Х У Л О С А 

Дар натиҷаи таҳқиқ ва омӯзиши сарчашмаҳои лозима 

мо паҳлуҳои гуногуни фаъолияти экскурсионии 

осорхонаро омӯхта, кушиш намудем, ки аз таърих ва 

методологияи гузаронидани экскурсия дар осорхона 

воқиф гардида, барои роҳбаладон ва ходимони илмии 

осорхонаҳо дастури илмӣ – методии онро таҳия намоем, 

зеро ташкил ва гузаронидани  экскурсияҳо яке аз роҳҳои 

ҷалби тамошобин ба тамошои осорхона аст. 

Умуман экскурсияҳои осорхонавӣ ба паҳншавии 

донишҳои таърихӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ 

мусоидат карда, дар тарбияи ахлоқӣ, сиёсӣ ва эстетики 

наслҳои гуногун, ки ба сифати тамошобин ба тамошои 

осорхона меоянд, нақши бориз доранд. 

Албатта, ташкили дурусти экскурсияи осорхонавӣ ба 

мо имконият медиҳад, ки таърихи кишварро ба таври 

касбӣ ба намояндагони қишрҳои гуонгуни ҷамъият 

муаррифӣ намоем ва дар тарғибу ташвиқи фарҳанги 

миллӣ саҳмгузор бошем. 
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АКСҲО АЗ ҶАРАЁНИ ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСКУРСИЯ  

ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
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