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Абдулҳамид Фирдавс 

 

САЊМИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, ПЕШВОИ МИЛЛАТ, 

МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ ОСОРХОНАЊОИ 

ТОЉИКИСТОН 

Яке аз самтҳои муҳими сиёсати фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккули 

афкори бунёдкорӣ ва тарбияи ифтихори миллии сокинони кишвар маҳсуб меша-

вад. Расидан ба ин ҳадафҳоро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тавассути 

фарҳанги миллӣ, аз ҷумла бо роҳи эҳёи мероси таърихию фарҳангии ниёгони 

халқи тоҷик арзёбӣ намудаанд.
1
 

Ибтикороти муҳиме, ки солҳои соҳибистиқлолӣ дар ин самт ба он диққати 

махсус дода шуд, ин ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва бунёди осорхонаҳо дар 

қаламрави ҷумҳурӣ мебошад. Доир ба аҳмияти муњим доштани фаъолияти 

осорхонаҳо дар њаёти љомеа Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон чунин 

ибрози ақида намудаанд: “Халќе, ки ба гузаштааш арљ мегузорад, халќе, ки 

њофизаи ќавии таърихї дорад, њатман осорхона бунёд мекунад”.
2
 

Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фарҳанг” (соли 1997), 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо” (соли 

2004 бо таҳрири нав соли 2012)
3
 заминаи воқеии ҳуқуқӣ барои ба зинаи нави 

рушд ва ба талаботи даврони истиқлол мувофиқ намудани фаъолияти осорхонаҳо, 

шароит муҳайё гардид. 

Ҳарчанд раванди таъсиси нахустин осорхонаҳои таърихӣ - кишваршиносӣ 

дар ҷумҳурӣ ба солҳои 30 – юми асри XX, яъне аз замони Ҳукумати Шӯравӣ 

шурӯъ шуда бошад ҳам, дар замони Истиқлолияти давлатӣ ин ҷараён равнақи 

бештар пайдо намудааст. 

Чунончи дар чанд соли охир осорхонањои нав ва ҷавобгӯ ба фаъолияти 

осорхонавӣ дар шањрњои Душанбе, Бохтар, Хуљанд, Ҳисор, Турсунзода, Кўлоб, 

Роғун, Ваҳдат ва ноњияњои Данғара, Восеъ, Муъминобод, Файзобод, Лахш, 

Ҳамадонӣ, Ховалинг, Зафаробод, Спитамен, Панҷакент ва дигар минтақаҳо ба 

фаъолият оғоз намуданд. Феълан сокинони ҷумҳурӣ ва меҳмонони хориҷӣ аз онҳо 

ба таври васеъ истифода мебаранд. Ин раванд пеш аз њама ба фаъолияти самара-

бахши Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон ва ба мављудияти заминањои муњими таърихї - мероси пурѓановати 

фарњангии тољикон њамбастагии зич дорад. 

Маҳз бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалӣ Раҳмон Осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон 7 сентябри 

соли 2001 дари худро барои қабули тамошобинон боз намуд. Осори таърихии 

осорхонаи мазкур дар натиљаи њафриётњои бостоншиносии ёдгорињои таърихии 
                                                                
1 Эмомалӣ Раҳмонов. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. –Душанбе, 2002. Ҷилди 3. – С.369. 
2 Ахбори ОМТ. – Душанбе, 2014. – №1. – С.4. 
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо” // Садои мардум, 2012. - №86-89. – 6 июл. 
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гўшаву канори кишвар, њанўз аз солњои 30-юми асри XX то ин замон љамъоварї 

шуда, имрўзњо беш аз сад њазорро фаро гирифтаанд. Иддае аз онҳо ба сифати 

шоҳкориҳои башарият, шинохта шудаанд ва мислашон дар дунё дида намешавад. 

Дар ин ҷода, Осорхонаи таърихии вилояти Суғд низ наздики як аср мешавад, 

ки шоҳкориҳои ниёгонро ҳифз намуда, онро ба наслҳои оянда интиқол медиҳад. 

Аммо Осорхона солҳои аввали соҳибистиқлолӣ соҳиби бинои худ ва мувофиқ ба 

меъёрҳои амалкунанда набуд. Хушбахтона моҳи июли соли 2003 хишти нахусти-

ни бинои Осорхонаи таърихии вилояти Суғд гузошта шуд. Сохтмони он ба 

маблағи 3 миллиону 800 ҳазор сомонӣ бунёд шуд, ки 500 ҳазори он махсусан аз 

хазинаи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷудо гардида буд. 

Роҳбари фарҳангпарвари тоҷикон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 23 августи соли 

2006 дар вазъияти тантанавӣ, дар ҳузури аҳли зиёи мамлакат бинои нави осорхо-

наро ифтитоњ намуданд.
1
 

 

7.08.2010. Оғози расмии сохтмони бинои нави Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

Солњои охир пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба яке аз марказњои баргузо-

рии чорабинињои муњими байналмилалї – конфронсу симпозиумњои сатњи 

љањонї табдил ёфтааст. Намояндагони кишварњои ҷаҳон ба ин шањри хуррам зиёд 

ташриф меоваранд. Аз ин рӯ, бо маќсади боз њам хубтару бештар муаррифї на-

мудани таъриху фарҳанги миллати тољик, зарурати таъсиси бинои нави Осорхо-

наи миллии Тољикистон пеш омад. 7–уми августи соли 2010 аз ҷониби Пешвои 
                                                                
1 Иброҳимов И. Осорхона таҳкимбахши ифтихори миллӣ // Ахбори Осорхонаи таърихии вилояти Суғд. – Хуҷанд, 

2016. – №2. – С. 9. 
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миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузош-

тани санги асос ва нома ба наслҳои оянда дар шаҳри Душанбе ба сохтмони бинои 

нави Осорхонаи миллии Тоҷикистон оғози расмӣ бахшида шуд. Президенти киш-

вар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рафти сохтмон ва ороишу таҷҳизи Осорхонаи 

миллии Тоҷикистонро шахсан зери назорати худ қарор дода буданд.
1
 

 

12.10.2012. Шиносоӣ аз рафти сохтмон ва ороишу таҷҳизи Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон 
                                                                
1 Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Сафарҳои дохилӣ. www.president.tj 

http://www.president.tj/
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Натиљаи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон буд, ки бинои муњташаму зебои Осорхо-

наи миллии Тољикистон дар муддати кӯтоҳ бунёд ёфта, Моҳи марти соли 2013 ба 

фаъолият оѓоз намуд. Ҳамакнун дар Осорхонаи миллии Тољикистон имкониятњои 

хуби пешбурди корњои љамъоварию нигањдорї, илмию тањќиќотї ва оммавию 

маърифатї мављуд аст. 

 Бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ҳисор низ санаи 22.09.2015 бинои осорхонаи 

ноҳиявӣ дар вазъияти тантанавӣ ба истифода дода шуд. Ин бинои наву замонавӣ 

ба истиқболи ҷашни 3000 - солагии Ҳисори шодмон бунёд ёфт, ки дорои тамоми 

шароит барои фаъолияти осорхонавӣ мебошад.
1
 

Аз ифтитоҳ ва фаъолияти даҳҳо осорхонаҳои дигар метавон ишора намуд, ки 

онҳо самараи даврони соҳибистиқлолии Ватан буда, бо шарофати Истиқлолияти 

давлатӣ ва заҳматҳои шабонарӯзии Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шудаанд. Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста аз экспозитсияи Осорхонаҳо боздид ба амал 

оварда, доир ба ҳифз ва муаррифии шоистаи мероси ниёгон ба масъулин 

супоришҳои мушаххас ироа доштанд. 

Дар бандњои зерин ифтитоҳ ва боздиди як зумра осорхонаҳои навбунёди 

кишвар аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон оварда шудаанд: 

- 16.11.1996 Боздиди Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз гўшаи намоишии дастовардњо ва осорхонаи 

Саидхоља Урунхољаев дар «Ќасри маданияти Арбоб»-и вилояти Сугд; 

- 17.07.2001 Президенти кишвар дар шаҳри Хоруғи ВМКБ аз экспозитси-

яи осорхонаи таърихӣ - кишваршиносии вилоятии ба номи Қирғизбек 

Хушқадамов шинос гардиданд. Баъд аз боздиди осорхонаи мазкур бо супориши 

Сарвари давлат қарор қабул гардид, ки барои тармими осорхона 50 ҳазор сомонӣ 

ҷудо карда шавад; 

- 7.09.2001 Осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон аз љониби Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри 

Душанбе расман ифтитоњ гардид; 

- 10.09.2002 Боздиди роњбари давлат аз Осорхонаи таърихї-

кишваршиносии шаҳри Истаравшан ба ифтихори 2500 - солагии Истаравшани 

бостонӣ; 

- 23.08.2006 Осорхонаи таърихии Вилояти Суѓд аз љониби Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расман ифтитоњ 

гардид; 

- 10.09.2006 Бахшида ба 2700 - солагии Кўлоби бостонӣ боздид аз Осорхо-

наи таъриху кишваршиносии шаҳри Кўлоб; 

                                                                
1 Сомонаи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон / Сафарҳои дохилӣ. www. president.tj 

http://www.president.tj/node/9959


Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

8 

- 10.09.2008 Бахшида ба 1150-солагии Абуабдуллоњ Рўдакї бинои Осорхо-

наи љумњуриявии таърихї-кишваршиносии ба номи Абуабдулло Рўдакї дар 

шаҳри Панҷакент бо дастгирии Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон тармим гардида буд, бо сифати тоза дари 

худро ба рўи тамошобинон боз кард ва Президенти кишвар аз ин осорхона дидан 

намуданд; 

- 20.11.2009 Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷашни 

70 - солагии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

иштирок ва суханронӣ намуда, ҳамзамон аз осорхонаи донишгоҳ дидан намуданд; 

- 07.08.2010 Бегоҳии рўз Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузоштани санги асос ва нома ба 

наслҳои оянда ба сохтмони Осорхонаи миллии Тоҷикистон оғози расмӣ бахши-

данд; 

- 10.07.2011 Дар маркази маъмурии шаҳри Турсунзода бо иштироки Пеш-

вои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои 

осорхонаи шаҳрӣ ифтитоҳ ёфт; 

- 10.08.2011 Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази вилоя-

ти Хатлон шаҳри Бохтар Осорхонаи вилоятиро ифтитоҳ намуда, бо намунаҳои 

осори таърихию фарҳангии ҳудуди вилоят аз наздик шинос шуданд; 

- 9.12.2011 Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон Осорхонаи нави геологии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд; 

- 16.11.2012 Бахшида ба 20-солагии Иљлосияи 16-уми Шўрои Олї боздиди 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 

Осорхонаи «Ќасри маданияти Арбоб»-и вилояти Суғд; 

- 12.10.2012 Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо рафти сохтмон ва ороишу таҷҳизи Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон шинос шуданд; 

- 20.03.2013 Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо шукуҳу шаҳомати хоса бо 

иштироки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 

Эмомалї Рањмон ифтитоњ ёфт; 

- 27.10.2013. Дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон аз ҷониби Пешвои мил-

лат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бинои нав ба-

рои осорхонаи ноҳиявӣ ифтитоҳ ёфт; 

- 21.03.2015 Аз ҷониби Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

оромгоҳи рамзии Камоли Хуҷандӣ, ки бо гузашти садсолаҳо пас аз дунёро дар 

ғарибиҳо падрӯд гуфтани ин шоиру орифи ғазалсаро дар зодгоҳаш бунёд ёфтааст, 

мушти хоке рехта шуд, ки аз марқади воқеии ӯ аз шаҳри Табрези Эрон оварда шу-

дааст. Дар паҳлӯи оромгоҳ хона-музеи Камол бунёд ёфт; 

- 22.09.2015 Осорхонаи таърихї-кишваршиносӣ дар шаҳри Њисор бахшида 

ба 3000 – солагии шаҳри Њисор бо иштироки Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ифтитоњ ёфт; 
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- 1.04.2019 Дар ноҳияи Спитамени вилояти Сугд Пешвои миллат, Прези-

денти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон осорхонаи “Курушкада”-

и таърихиро, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд; 

- 7.08.2019 Дар ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон Пешвои миллат, Прези-

денти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои навбунёди Осор-

хонаи таърихӣ-кишваршиносии Қаҳрамони халқи тоҷик - Восеро мавриди 

баҳрабардорӣ қарор доданд; 

- 22.08.2019 Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд бинои Қасри фарҳангро 

мавриди истифода қарор доданд. Дар бинои мазкур осорхона мавҷуд аст. Дар 

осорхона барои огоҳӣ пайдо кардани насли наврасу ҷавон аз таърихи куҳанбунёди 

миллати тоҷик ду ҳазор нигораи таърихӣ, ҳуҷҷатҳо ва расмҳо аз давраҳои гуногун 

ҷамъоварӣ шудааст; 

- 12.09.2019 Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бинои муҳташами Қасри 

фарҳангро ифтитоҳ карданд. Дар Қасри фарҳанг ҳамзамон осорхонаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст. 

- 12.09.2020 Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон Осорхонаи таърихӣ-бостоншиносии Саразмро дар шаҳри 

Панҷакети вилояти Суғд, ки бо тарҳ ва намои зебо ва бо риояи меъёрҳои сохтмо-

нии хос ба арзишҳои меъмории миллӣ  сохта шудааст, ифтитоҳ намуданд. 

- 22.01.2021. Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар бинои таълимии факултетҳои иқтисодӣ ва молиявии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Осорхонаи Пешвои миллатро, ки ба овони 

донишҷӯӣ ва саҳми Сарвари давлат дар рушди минбаъдаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон бахшида шудааст, мавриди истифода қарор доданд. 

Њамин тавр, дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, 

навъҳои гуногуни осорхонаҳо бунёд гашта, қисме аз осорхонаҳо таъмиру азнавсозӣ 

шуданд. Таъсиси осорхонаҳо, ки рамзи пайванди дирӯзу имрӯзу фардо ва баёнгари 

арзишҳои волои маънавии мардум мебошанд, дар раванди ташаккули миллати 

тоҷик низ ба ҳукми анъана даромадааст. Осорхонаҳои нав тибқи меъёрҳои муосир 

бино ёфта, аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо ба шумор мера-

ванд. Ҳамакнун, дар осорхонаҳо имконияти хуби ҷамъоварӣ, омӯзиш, нигоҳдорӣ ва 

муаррифии ёдгориҳои пурарзиши миллати тоҷик фароҳам мебошад. 

Лозим ба таъкид аст, ки дар рушди Осорхонаҳои Тоҷикистон сиёсати 

фарҳангӣ ва ибтикороти фарҳангпарваронаи Пешвои миллат нақши меҳварӣ до-

рад. Ҷавҳари ин сиёсатро пуштибонӣ аз манфиатҳо ва арзишҳои миллӣ ва таъри-

хии тоҷикон дар сатҳи сиёсати давлатӣ ва арҷгузорӣ ба шоҳкориҳои ниёгон таш-

кил медиҳад. Хушбахтона ин сиёсати фарњангї имрӯзҳо боиси рушди фаъолияти 

осорхонавӣ ва муаррифии таъриху фарҳанги волои тоҷикон дар арсаи 

байналмилалӣ гардидааст. 
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Нурматзода Њасан 

 

НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ ЉАМЪОВАРЇ ВА МУАРРИФИИ СОЗЊОИ 

МУСИЌИИ ТОЉИКОН ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Тољикон соњиби таъриху фарњанги бостонї буда, аз даврањои ќадим дар офари-

ниш ва такмилу густариши созњои мусиќї нодиракорињои зиёде кардаанд, ки имрўз 

мањсули пурарзиши эљодии онњо дар осорхонањои бузурги љањон ва Тољикистон 

нигоњдорї ва муаррифї карда мешаванд. Дар воќеъ созњои мусиќї ифодакунандаи 

фарњанги миллии њар як миллат  мањсуб ёфта, њамчун ќисми таркибии њунарњои 

бадеї ба шумор мераванд. Зарурати њифзу муаррифии онњо дар осорхонањо пеш аз 

њама барои васеъ намудани љањонбинии насли наврас оид ба намудњои њунарњои 

бадеї, барои инкишофи эљодиёт, ва аз њама беш тарбияи љавонон дар руњияи 

эњтиром ба њунарњои мардумї, эљодиёти халќ, таърихи пайдоиши созњо ва дарки 

муњимияти ин намуди њунар барои рушди фарњанги миллї равона шудааст. 

 Ќобили зикр аст, ки Осорхонаи миллии Тољикистон дар њифзу муаррифии 

созњои миллї љойгоњи хосса дорад. Осорхонаи мазкур дар заминаи мавод ва 

коллексияњои фонди Осорхонаи миллии ба номи Камолиддин Бењзод дар бинои нав 

ва бошукуњи замонавї таъсис гардида, соли 2013 дари худро ба рўи тамошобинон 

боз намудааст. Дар Осорхонаи миллї 201 адад созњои мусиќии гуногун њифз ва 

муаррифї мешаванд, ки зиёда аз 50 намудро дарбар гирифта, аз тамоми манотиќи 

Ҷумҳурии Тољикистон љамъоварї шудаанд. 

Созњои мусиќї ба ин осорхона дар ду марњила ворид гардидаанд. 

- марњилаи аввал аз солњои 30-юм то солњои 80-уми асри XX; 

- марњилаи дуюм дар даврони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон 

(1991 – 2019). 

Соли 1934 дар шаҳри Сталинобод Осорхонаи таъриху кишваршиносї бунёд 

шуд. Бино ба маълумоти дар рисолаи номзадии муаррих Нуров Г.З. “Формирова-

ние и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ – начало ХХI 

вв.)”
1
 овардашуда, созњои мусиќї ва дигар маводи мардумшиносї дар шумораи 

600 адад барои такмили фонди осорхонаи навбунёд аз тарафи Комитети 

тољикшиносї аз кишвар љамъоварї шудаанд ва то ифтитоњи бинои нави осорхо-

на арзишњои этнографии аз љониби комитети мазкур љамъоваришуда дар Хонаи 

дењќон нигоњдорї мешуданд. Хонаи дењќон охири солњои 20-уми асри гузашта 

таъсис ёфта, њамчун муассисаи фарњангї-тарѓиботї дорои китобхона, толори 

хониши китобу рўзномањо, клуб, утоќи кинонамоишдињї ва ѓ. буд. Инчунин дар 

ин муассиса дар 2 утоќ намоишгоњи дастовардњои соњањои гуногуни хољагии 

халќи љумњурї созмон ёфта буд
2
. Баъд аз ифтитоњи Осорхонаи таъриху 

                                                                
1 Нуров, Г. З. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ-начало ХХI вв.): Дисс… 

канд. истор. наук / Нуров Гулмахмад Зиёевич. – Душанбе, 2011. – С.29. 
2 Из истории культурного строительства в Таджикистане (1924-1941 гг.). – Душанбе: Ирфон, 1966. – Т.1. – С.412 
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кишваршиносї соли 1934 коллексияи осорхонавии Хонаи дењќон ба осорхонаи 

навбунёд интиќол дода шуд. 

Дар натиљаи тањлили асноди дар Бойгонии марказии Љумњурии Тољикистон 

мањфузбуда маълум гардид, ки дар байни коллексияи ашёњое, ки аз Хонаи дењкон ба 

Осорхонаи таърихї-кишваршиносї оварда шудаанд, созњои мусиќї 53 ададро таш-

кил менамуданд.
1
 Аммо, мутаассифона, дар њуљљати мазкур номи шахсоне, ки 

созњои мусиќї аз онњо љамъоварї шудаанд, сабт нагардидааст. Њанўз соли 1937 дар 

рўзномаи «Коммунист Таджикистана» доир ба коллексияи созњои мусиќии Осор-

хонаи таъриху кишваршиносии шањри Сталинобод аввалин гузориш нашр гардид. 

Дар гузориш ќайд шудааст, ки созњои мусиќї беш аз 30 адад, аз ќабили сурнай (Акс 

– 1, минбаъд акс бо њарфи А ишора мешавад), рубоби тољикї (бадахшонї, афѓонї 

А-8), рубоби помирї, думра, дутор (А-14) рубоби ќумрї (А-10), сетор, ѓижаки 

тољикї (камонча) (А-27), ѓижаки бадахшонї (А-28), ќобуз (А-29), чанг (А-30), табл 

(А-35), чанбара (А-37), дутана (табли дуруя) (А-38) ва ѓайра аз љониби собиќ 

сарњадбон Степанов, ки солњои зиёд дар њудуди Бадахшон кор кардааст, аз њудуди 

Бадахшон ва Афѓонистон љамъоварї шудаанд.
2
 Мутаассифона дар маќола номи 

Степанов пурра дарљ нагардидааст, ки ин албатта барои омўзиши таърихи созњои 

мусиќии осорхона муњим аст. Аз эњтимол дур нест, ки Степанов бо супориши Ко-

митети тољикшиносї созњои мусиќиро љамъоварї карда бошад. Дар китоби 

«Чароѓи маърифат»-и Масов Р.М., Абулњаев Р.А. ќайд шудааст, ки “Музей аз олиму 

этнографи маъруф М. С. Андреев, ки солњои зиёд дар Тољикистон зиндагї ва кор 

кардааст, экспонатњои гаронбањо гирифт”.
3
 Маълум аст, ки М.С. Андреев солњои 

20-ум ва 30-юми ќарни ХХ дар њудуди Бадахшони Тољикистон ва Бадахшони 

Афѓонистон экспедитсияњои мардумшиносї гузаронидааст ва эњтимол меравад, ки 

шояд созњои мусиќї аз љониби ин олими бузург ба осорхона дар пайи чунин 

сафарњои илмї љамъоварї шуда бошанд. 

Дар мавриди шиносої бошад, њанўз аз рўзњои нахустини фаъолияти Осорхо-

наи таърихӣ-кишваршиносї созњои мусиќї дар толори махсуси њунарњои милии 

тољикон пурра муаррифї карда мешуданд. 

5-уми майи соли 1947 дар шаҳри Сталинобод (њоло Душанбе) Осорхонаи 

давлатии санъати тасвирї ифтитоњ меёбад, ки фаъолияти ин осорхона бо Осор-

хонаи таърихї-кишваршиносї робитаи зич дорад. Наќши Осорхонаи давлатии 

санъати тасвирї низ дар љамъоварї ва њифзу муаррифии созњои мусиќї 

бенињоят калон аст. Осорхона дар ќатори мусавварањои гаронарзиш намунаи 

њунарњои мардумї, махсусан созњои мусиќиро низ љамъоварї менамуд, ки њанўз 

дар рўзњои ибтидои фаъолияташ осорхона аз созтароши машњури Бадахшон со-

кини дењаи Хуфи шаҳри Хоруѓ Сафоев Муродалї (1898-1980) як рубоби 

                                                                
1 Бойгонии марказии Љумњурии Тољикистон. – Ф.461. – Оп.1. – Д.17. – Л.3. 
2 Редчайшая коллекция: о приобретении коллекции музыкальных инструментов народов Горно – Бадахшан в Рес-

публиканским музеем Таджикистана // Коммунист Таджикистана. – 1937. – 18 январь. – С. 4. 
3 Масов, Р. М., Абулњаев, Р. А. Чароѓи маърифат / Р. Масов, Р. А. Абулњаев. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С.60. 
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бадахшонї ва як рубоби тољикї (афѓонї) љамъоварї намуда, муаррифї карда-

аст
1
. Баъдан ба ин осорхона аз Раёсати санъати Вазорати маданияти ЉШС 

Тољикистон ба директори Осорхонаи давлатии санъати тасвирї Маљид 

Хошмуњамедов 8 адад сози мусиќии рубоби тољикї (афѓонї), рубоби 

бадахшонї, 1 адад сурнай, таблу наѓорањои гилин (намуна А-36) ва 2 адад табла-

ки чўбин (А-33) барои нигоњдории доимї супорида мешавад, ки имрўз дар 

Осорхонаи миллї њифз ва муаррифї карда мешаванд
2
. 

Осорхонаи давлатии санъати тасвирї соли 1955 бахшида ба 500-солагии рас-

сом ва минётурнигори шинохтаи тољик Камолиддин Бењзод (1455-1535) номгузорї 

карда шуд
3
. 

Соли 1959 бо Фармони Вазири маданияти Тољикистони Советї №290 аз 4 де-

кабр Осорхонаи давлатии санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод ва Осор-

хонаи таърихї-кишваршиносї муттањид карда шуда, унвони Осорхонаи 

муттањидаи таърихї-кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин 

Бењзодро мегирад
4
. Осорхонаи мазкур аз 32 толор иборат буд. Муттањид намудани 

ду осорхона дар бинои нав ва афзун шудани толорњои он зарурати њарчи бештар 

љамъоварї намудани созњои мусиќиро низ пеш овард. Минбаъд барои њарчи беш-

тар гирдоварї намудани намунањои њунарњои мардумї экспедитсияњои 

мардумшиносї созмон дода мешуданд. Махсусан солњои 60-уми садаи ХХ тавассу-

ти экспедитсияњои мардумшиносї ба Осорхона маводи арзишманди таърихї-

мардумшиносї, аз љумла созњои мусиќї низ ворид гардиданд. 

Њамин тавр, солњои 60-ум ва 80-уми асри ХХ ба осорхона миќдори зиёди 

созњои мусиќї ворид гардиданд. Аз љумла, соли 1961 аз ноҳияи Рўшон як шаштори 

такмилї (А-20), соли 1963 аз оркестри созњои миллии Филармонияи давлатии 

Тољикистон 28 адад созњои мусиќї аз ќабили сози нафасии най (А-2), созњои тории 

рубоби тољикї (афѓонї), рубоби помирї, тор, њафтор, ёздањтор, танбўри 

бадахшонї, дутор-бас (А-16), дутор-контрабас (А-17), ѓижак-бас (А-31), созњои 

зарбии таблакњои сафолин, сози зарбии худсадодињандаи сафолӣ, соли 1964 аз ус-

тои созњои мусиќии Омўзишгоњи мусиќии шањри Ленинобод (њоло Хуљанд) 

Ќодиров Шокирбой як танбўр ва аз шогирди ў Ќодиров Рауф як дутор
5
, соли 1965 

аз кулолгари моњири шаҳри Кўлоб Достаков Саттор ду адад таблак ва як адад табли 

хурди сафолин, њамчунин худи њамон сол њангоми экспедитсияи мардумшиносї аз 

мањаллаи Устоёни дењаи Понѓози ноњияи Ашт як дутори мансуб ба асри 19, солњои 

1966-1968 аз созтароши шаҳри Хоруѓ Сафоев Муродалї 13 адад созњои мусиќии 

даф (А-39)
6
, тўтак , рубоби бадахшонї, рубоби дулонї, танбўри бадахшонї (А-36), 

                                                                
1 Бойгонии марказии Љумњурии Тољикистон. – Ф. 461. – Оп.2. – Д.38. – Л. 63. 
2 Њамон љо. Д. 46. – Л. 15. 
3 Музей изобразытельных искусств (Путеводитель). – Душанбе, 1981. – С.2. 
4 Нуров, Г. З. Формирование и развитие музейного дела в Таджикистане (30-е годы ХХ-начало ХХI вв.): Дисс… 

канд. истор. наук / Нуров Гулмахмад Зиёевич. – Душанбе, 2011. – С.50. 
5 Бойгонии љории Осорхонаи миллии Тољикистон, китоби инвентарї №1. – Л.415. 
6 Нурматзода, Њ. Мероси арзишманд: Оид ба коллексияи созњои мусиќии Сафоев М. дар осорхонањо / Њ. Нурмат-

зода // Адабиёт ва санъат. – 2016. – №43. – 27 октябр. 
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баландмаќом, сетор, доира, лабчанг
1
, солњои 1967-1971 аз корхонаи «Армуѓон»-и 

(њоло номи «Созтарош»-ро ба худ гирифтааст) Вазорати маданияти Љумњурии 

Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ба миќдори 16 адад намудњои гуногуни созњои 

мусиќии дутор, думбра, тор, рубоби ќошќарї (намуна А-9), доира, соли 1986 аз со-

зтароши шаҳри Ќўрѓонтеппа (њоло шаҳри Бохтар) Ќандилов Нусратулло созњои 

мусиќии дутор (2 адад) ва тор
2
 љамъоварї гардидаанд, ки то њанўз дар Осорхонаи 

миллї њифз ва муаррифї карда мешаванд. 

Илова бар ин, соли 1971 думбраи гурўѓлисарои машњури тољик, Њофизи 

Халќии Тољикистон Њикмат Ризо (1894-1990) ва рубоби Њунарманди Халқии 

Иттињоди Шўравї Љўрабек Муродов ба осорхона ворид карда шудаанд, ки њифзу 

муаррифии онњо дар инъикоси таърихи фарњанги мусиќии тољик ањамияти калонро 

молик мебошад. 

Созҳои мусиќии фонди Осорхона бо маќсади њарчи бештар муаррифї гашта-

нашон дар намоишњои умумииттифоќї ва умумиљањонии сайёр борњо дар дохили 

кишвар ва берун аз он дар намоишњои бузург манзури тамошобинон карда шуда-

анд. 

Аз љумла, соли 1964 дар доираи намоиши њунарњои мардумии халќњои 

Иттињод дар Осорхонаи этнографии халќњои Иттињоди Шўравии шањри Санкт-

Петербург,
3
 соли 1970 дар доираи намоиши «Санъати амалии мардуми Тољикистон» 

дар шањри Смоленскии Россия
4
, њамчунин соли 1971 дар намоиши 

умумииттифоќии истењсолоти санъати амалии халќњои Иттињоди Шӯравӣ дар Иё-

лоти Муттаҳидаи Амрико намудњои гуногуни созњои мусиќии осорхона сафарбар 

шуда, бо маќсади шинохти фарњанги мусиќии тољикон дар ин кишварњо ба намоиш 

гузошта шудаанд. 

Аз омўзиши таърихи фаъолияти Осорхона аз солњои 30-ум то солњои 80-уми 

асри ХХ дар кори гирдоварї, нигоњдорї ва оммавигардонии созњои мусиќї пай-

дост, ки осорхона дар ин самт фаъолияти назаррас дорад, вале ин иќдом дар давро-

ни Истиќлолияти давлатии Тољикистон ранги тоза гирифтааст. 

Бо дарназардошти муњимияти гирдоварї, нигоҳдорӣ, омўзиш ва тарѓибу 

ташвиќи созњои мусиќї дар осорхонањо масъалаи мазкур зери назар ва дастгирии 

њамешагии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор гирифтааст. Ќобили зикр 

аст, ки толори созњои мусиќии бинои нави Осорхонаи миллии Тољикистон бевосита 

бо дастури Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон созмон дода шудааст. 

Чуноне, ки шоњиди гуфтањои боло гардидем, дар замони Иттињоди Шўравї дар 

осорхонаи мазкур толори махсуси созњои мусиќї мављуд набуда, дар гўшањои хурд 

муаррифї мешуданд ва бо шарофати истиќлолияти давлатӣ раванди омўзиш ва му-

аррифии созњои мусиќї махсусан дар осорхонањо бештару хубтар гардид. 
                                                                
1 Бойгонии љории Осорхонаи миллии Тољикистон, китоби инвентарї №3. – С. 201. 
2 Бойгонии љории Осорхонаи миллии Тољикистон, китоби воридотї №8. – Л.25. 
3 Бойгонии Осорхонаи миллии Тољикистон. Китоби рўйхати экспонатњо барои намоишњо, солњои 1962-1966. – С.16. 
4 Бойгонии љории Осорхонаи миллии Тољикистон. Китоби инвентарї №6. – С.88. 
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Дар толори созњои мусиќии осорхона наздики 50 намуд созњои мусиќии мар-

думи тољик муаррифї карда мешаванд, ки аз њама минтаќањои Тољикистон 

љамъоварї шудаанд. Ин созњо на танњо аз созтарошони чирадаст љамъоварї шуда-

анд, балки ба устодони номвари санъати мусиќии тољик низ мансубанд. 

Аз љумла, дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллї танбўри устодони 

санъати мусиќии классикии “Шашмаќом” - Содирхон Њофиз (1847-1931, А-23), 

танбўри Бобоќул Файзуллоев (1897-1964, А-24) ва танбўри Ќосимов Њошим (1889-

1964, А-25) ба маърази тамошо гузошта шудаанд. Бидуни шак, дар осорхонањо 

љамъоварї ва муаррифї намудани созњои мусиќии чунин шахсиятњои бузург барои 

омўзиш ва муаррифии фарњанги мусиќии тољикон басо муњим арзёбї мегардад. 

Љолибтарин созњое, ки имрўзњо дар Осорхонаи миллии Тољикистон 

нигоњдорї ва муаррифї карда мешаванд, рубобњои гуногуни бадахшонї, ба мо-

нанди рубоб бо навиштаљоти “Оллоњ” (А-11), гултор, торруд, масруд*, рубоби 

ќумрї (А-12), рубоб дар шакли тољ ва нишони Љумњурии Тољикистон (А-13), ба-

ландзиком, баландмаќом, рубоб дар шакли лира, ситор ва ѓайра мебошанд, ки 

созњои мазкур аз љониби созтароши дењаи Андароби ноњияи Ишкошим Масайн 

Масайнов сохта шудаанд. Созњои мазкур дар ду марњила, яъне бори нахуст соли 

2010 бо дастури Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон 8 адад ва соли 

2011 маротибаи дуюм ба миќдори 15 адад аз љониби Осорхонаи миллии 

Тољикистон ба номи Камолиддин Бењзод харидорї шудаанд ва њоло њифзу 

муаррифї карда мешаванд. 

Дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллии Тољикистон 1 адад сози 

мусиќии тор, 2 адад думбра (намуна, А-18) ва 2 адад сози зарбии таблак (А-34) ба 

намоиш гузошта шудаанд, ки аз љониби созтароши моњири ноњияи Ховалинг Усто 

Ѓуломи Ќодир бо санъати баланди касбї тањия шудаанд ва созњои мазкур моњи 

марти соли 2013 барои ѓанї гардидани коллексияи созњои мусиќии миллї ба Осор-

хонаи миллї ворид карда шудаанд. 

Њамчунин дар толори созњои мусиќї 8 адад сози нафасии карнай (А-4), гов-

дум (каљкарнай А-5) буќ (А-6), ва шайпур (А-7) низ муаррифї мешаванд, ки 

созњои мазкур бо пешнињоди директори Осорхона Шарифзода Абдувалї аз 

љониби мисгари истаравшанї Усто Мирзо Мансуров солњои 2012-2013 сохта шу-

да, ба Осорхона ворид гардидаанд. Ќобили зикр аст, ки таърихи пайдоиши баъзе 

намуди ин созњо, ба мисли говдум (каљкарнай) аз замони Њахоманишињо (558-330 

то мелод) сарчашма мегирад. Созњои карнай, шайпур ва буќ бошад, дар замони 

Сосониён (224-659) хеле маъмул буданд. Доир ба таърихи созњои мусиќии ин дав-

ра санъатшинос, профессор Аскаралї Раљабов дар як таълифоташ маълумоти 

љолиб додааст
1
. 

Њунармандони ноњияи Нуробод низ дар офариниши њунарњои халќї, ба хусус 

созњои мусиќї мањорати баланди касбї доранд. Созњои мусиќии сокини њамин 

                                                                
1 Раљабов, А. Созњои мусиќии замони Сосониён / А. Раљабов // Искусство таджикского народа. – Душанбе: Дониш, 

1979. – Вып.4. – С.188-201. 
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ноњия Вањобов Отаљон бо нафосату шакли љолибашон дар Осорхонаи миллї њифзу 

муаррифї мешаванд. 27-уми сентябри соли 2016 Асосгузори сулњу вањдати миллї-

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 

зимни сафари корӣ ба ноҳияи Нуробод 8 адад созњои мусиќии миллї, аз ќабили: 

думбра, дутор (А-15), сетор (А-19), сељўр (А-22), чорљўр, њаштљўр, соз ва ѓижаки 

(А-29) Усто Вањобро аз намоиши дастовардњои сокинони ноњия харидорї намуда, 

ба Осорхонаи миллии Тољикистон хадя намуданд, ки ин созњо туњфањои арзишман-

ди Пешвои миллат мањсуб меёбанд. 

Санаи 22-юми декабри соли 2017 дар Паёми Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рахмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2018 соли «Рушди 

сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон гардид. Бахшида ба ин сол њунарманди шањри 

Кўлоб Њайдаров Саиднодир як доираи бузургро бо андозаи 1,5х1,5м сохтааст, ки 

дар доираи яке аз намоишњои њунарњои мардумї дар Осорхонаи миллї харида шу-

да, айни њол дар толори созњои мусиќии Осорхонаи миллї ба намоиш гузошта шу-

дааст. Инчунин, аз љониби Њайдаров С. ба Осорхона як адад лабчанг ва як ѓижаки 

тунукагини сохти бадахшонї туњфа гардидааст, ки ин созњои мусиќї низ дар фонди 

Осорхона нигоњдорї карда мешаванд. 

Дар Осорхонаи миллї дар баробари љамъоварї, њифз ва экспозитсиякунонии 

созњои мусиќии миллї инчунин дар чорабинињои гуногун бо љалби навозандагони 

моњир созњои мусиќї низ навохта мешаванд. Яке аз чунин намудњои муаррифии 

созњои мусиќї дар осорхона тавассути чорабинии њамасолаи «Шабе дар осорхона» 

сурат мегирад. Чорабинии мазкур њар сол бахшида ба Рўзи байналмилалии 

осорхонањо (18-май) дар Осорхонаи миллї ботантана таљлил мегардад ва дар дои-

раи он бо љалби навозандагони касбї созњои мусиќии миллї навохта мешаванд. Ба 

хусус, соли 2013 дар чорабинии «Шабе дар осорхона» барномаи «Навои созњои 

миллї» тањия гардид, ки дар барнома навозандагони ансамбли фолклории «Само»-

и назди Осорхонаи созњои мусиќии миллии Г. Завќибекови шањри Душанбе 

Шавќмуњаммад Пулотов ва Ѓуломшо Сафаров дар толори созњои мусиќии Осорхо-

наи миллї навозиши якчанд созњои мусиќї, махсусан рубобњои бадахшониро ба 

тамошобинони наврас нишон доданд ва иштирокдорони ин барнома аз он як љањон 

лаззати маънавї ва фароѓатї - фарњангї гирифтанд. 

Аз соли 2015 њамасола карнайнавозон ва доирадастони муассисањои таълимии 

соњаи санъат дар чорабинии «Шабе дар осорхона» љалб карда шуда, ќабл аз 

ифтитоњи чорабинї карнайнавозї мекунанд. Яъне ин њамон анъанаи ќадимаи 

тољикон аст, ки дар даврони истиќлолият эњё шудаву ташаккул меёбад. Аз љониби 

дигар, дар чорабинии «Шабе дар осорхона» санъаткорони муассисањои фарњангї ба 

чорабинї љалб карда шуда, тавассути созњои мусиќї бањри тамошобинон сурудњои 

ватандўстї месароянд. 

Охири соли 2015 ва ибтидои соли 2016 бо иќдоми директори Осорхона Ша-

рифзода Абдувалї 2 намоиш: «Табиат ва фарњанги Яѓноб дар Осорхонаи миллии 

Тољикистон» ва «Анъана ва рўзгори яѓнобиён дар Осорхонаи миллї» манзури та-
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мошобинон гардонида шуд, ки аз љонибї муаллифи ин сатрњо дар ифтитоњи ин 

намоишњо бо истифода аз навозиши сози мусиќии тор ба забони яѓнобї (суѓдї) 

сурудњо сароида шуданд. Яъне дар ин маврид низ наќши Осорхонаи миллї дар му-

аррифии фарњанги мусиќии тољик муассир аст. 

Ќобили ёдоварист, ки солњои пеш таќрибан наздики 50% созњои мусиќии 

фонди Осорхонаи миллї таъмирталаб буданд. Махсусан, ба ин гурўњ созњои 

мусиќие, ки аз нахустин рўзњои фаъолияти Осорхона то солњои 80-уми ќарни гу-

зашта ворид гардиданд, шомил мебошанд. Дар замони Иттињоди Шўравї ягон ма-

ротиба ин созњо тармим нашуда буданд. Танњо соли 2016 бо ташаббуси директори 

Осорхона Шарифзода Абдувалї устоди санъат Зокиров Назир ба Осорхона ба кор 

љалб карда шуда, номбурда созњои мусиќии осорхонаро тармим кард, ки баъд аз 

тармим якчанд созњои мусиќии дорои ањамияти таърихї ба намоишгоњи Осорхона 

барои муаррифї гузошта шуданд. 

Њамин тавр, аз омўзиши коллексияи созњои мусиќии Осорхона маълум гардид, 

ки воќеан њам фаъолияти Осорхонаи миллии Тољикистон чун дигар арзишњои 

миллї дар кори гирдоварї ва њифзу муаррифии осори мусиќии мардуми тољик 

наќши калидї дорад ва муаррифии созњои мусиќї тавассути осорхона дар шинохти 

фарњанги мусиќии мардуми тољик ва инъикоси он басо ањамияти вижа дорад. Вале 

минбаъд созњои мусиќии ќўшнай, барбат, сато ва ќонунро, ки њамчун созњои 

ќадима то замони мо такмил ёфта, омада расидаанд, љамъоварї намуда, дар радифи 

дигар созњои мусиќии миллї муаррифї намудан зурур мебошад. 
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Созњои мусиќӣ аз коллексияҳои Осорхонаи миллии Тољикистон 

 
 

1 2 

  
3 4 

 

 

5 6 

 

 
 7 

 

  
 

 

 
 

8 9 10 11 12 13 

1. Сурнай КП-242, 2. Найи майда КП-95588/1, 3. Тутак (найи чўпонї) РМИ-3148/1, 4. Карнай КВ-15492/2, 5. 

Говдум КВ-14159/1, 6. Буќ КВ-15491/1, 7. Шайпур КВ-14157/1, 8. Рубоби тољикї (афѓонї) КП–210, 9. Рубоби 

ќошѓарї КП-7393/1, 10. Рубоби ќумрї КП-220, 11. Рубоб бо навиштаљоти «Оллоњ» КВ-13348, 12. Рубоби ќумрї 

КВ-13465. 13. Рубоб дар шакли тољ ва нишони Љумњурии Тољикистон КВ-13466. 
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КП-8145/10, 
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26. Танбўри бадахшонї КП- 4738, 27. Ѓижаки тољикї (камонча) КП-222, 28. Ѓижаки бадахшонї 

КП-226, 29. Ѓижак КВ-15494/1, 30. Ќобуз КП- 221, 31. Ѓижак-бас КП-9558/1, 32. Чанг КП-244, 

33. Таблаки чўбин КП-1522/1, 34.Таблак КП-237, 35. Табл КП-234, 36. Ќўшнаѓора, 37. Чанбара 

(чиндаул) КП-231, 38. Дутана (табли дуруя)-Б/Р, 39. Даф  РМИ –2918/3. 
END 
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Зарипов Алишер 

 

ВИЖАГИҲОИ САРФИИ ИСТИЛОҲОТИ ОСОРХОНАШИНОСӢ 

ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Яке аз роҳҳои ғановати захираи луғавии ҳар як забон бо усули сарфӣ 

(морфологӣ) сохтани истилоҳоти соҳа ба шумор меравад. Дар дарозои таърих 

пайдоиш ва ташаккулу рушди забони тоҷикӣ, пешванду пасвандҳо ҳамчун яке аз 

воситаҳои асосӣ барои сохтани калимаҳои нав дар ғановат бахшидани таркиби 

луғавии забон ҷойгоҳи махсусро касб кардаанд. 

Бо ёрии пешванду пасванд сохтани калимаҳои нав таърихи тӯлонӣ дорад, 

аммо теъдоди пешвандҳо нисбати пасвандҳо дар забони форсӣ-тоҷикӣ нисбатан 

камтар аст. Сарфи назар аз ин пешвандҳо дар раванди умумии вожасозии забони 

тоҷикӣ нақши бо арзишеро иҷро карда, дар пурғановат сохтани таркиби луғавӣ 

хидмати босазое доранд. Истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун бахши 

ҷудонопазири таркиби луғавии забон дар тӯли мавҷудияти худ, бо истифода аз 

имконоту доираҳои забон ҳамвора дар рушду такомул буданд. Дар  раванди руш-

ду такомул пешванду пасвандҳо низ дар канор намонданд. Бинобарин аз нигоҳи 

сохт истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро, ки бо роҳи морфологӣ сохта шудаанд, 

ба чунин тарз гуруҳбандӣ намудем: 

Бо пешванд сохта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ 
Мавриди зикр аст, ки на ҳама пешвандҳое, ки имрӯз дар забони тоҷикӣ 

мавҷуданд, дар сохтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ширкат мекунанд. Аз 

ин рӯ, мо танҳо пешвандҳоеро, ки дар раванди пайдоиши истилоҳоти 

осорхонашиносӣ нақш доранд, мавриди таҳлил қарор медиҳем: 

а) бо пешванди –боз. (ф.м. aboz ва арас). Пешванди боз бо асосҳои феъл 

ҳамроҳ гардида, маънои такрор ёфтани амал ва ба ҳолати аввал баргаштанро ифо-

да мекунад: 

Боз+ёфт - ашёи таърихие, ки дар натиҷаи ҳафриёти бостоншиносӣ ба даст 

омада, дар фонди осорхона ҳифз ва нигоҳдорӣ мешавад. 

Боз+дид - гурӯҳе аз тамошобиноне, ки ба таври дастаҷамъона ё инфиродӣ 

барои шиносоӣ аз таъриху фарҳанг ба осорхона ворид мешаванд. 

Боз+гӯ - маҷмӯи осори таърихӣ, ки баёнгари таъриху тамаддуни як миллат 

дар гузашта мебошад. 

Боз+созӣ – навсозӣ ва ё дигаргунсозии экспозитсияи осорхонавӣ. 

Боз+дошт - дастгир кардани гурӯҳи одамоне, ки ба рабудани ашёи 

осорхонавӣ машғуланд. 

Боз+нависӣ - баргардон намудани китобу дастхатҳои нодири осорхона. 

Боз+хонӣ - хондани асари қадима барои таҳқиқу пажӯҳиш. 

Боз+шуморӣ – аз нав ҳисоб кардан ва ё дубора шуморидани ашё ва коллек-

сияи осорхонавӣ. 
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б) бо пешванди –зер. Пешванди зер аслан бо исм ва аҳёнан бо асосҳои феъл 

ҳамроҳ шуда, ба маънои қисмати поёнии ҳар чизе далолат мекунанд: 

Зер+бино - 1. Поя ва ё асос, ки дар қисмати поёни қасру кушкҳо сохта меша-

вад. 2. Ошёнаи зеризаминии осорхона, ки дар он ашёи фондии осорхона 

нигоҳдорӣ мешаванд. 

Зер+навишт - навиштаҷоти кӯтоҳе, ки дар қисмати поёни ашёи осорхонавӣ 

дар экспозитсия гузошта мешавад. 

Зер+мон - таҷҳизоти намоишии осорхонавиест, ки дар болои он шаёи 

осорхонавӣ гузошта мешавад. 

Зер+сутун - пояи сангиест, ки барои мустаҳкам нигоҳ доштани сутун ҳам 

қасру қалъаҳо дар қисмати поёнии онҳо сохта мешавад. 

в) бо пешванди –бо. (ф. м. аbāg - // арāк, ф.н. аbā // bā). Аслан пешванди бо 

бо исмҳои маънидор ҳамроҳ шуда, калимаҳое месозад, ки ифодакунандаи маънои 

дороӣ ва соҳибият мебошанд: 

Бо+тантана - ифтитоҳи намоиши осорхонавӣ, ки бо иштироки меҳмонони 

воломақом ва гурӯҳи зиёди тамошобинон  сурат мегирад. 

Бо+азамат - биное, ки бо санъати баланди меъморӣ барои фаъолияти 

осорхонавӣ бунёд гардидааст. 

Бо+арзиш - ашёи осорхонаве, ки арзиши баланди илмӣ ва таърихӣ дорад. 

Бо+таҷриба - корманди собиқадори осорхона, ки самтҳои асосии фаъолияти 

осорхонавиро хуб медонад. 

Бо+ҳунар - шахсе, ки дорои ҳунарҳои гуногуни соҳавӣ - рассомӣ, кулолгарӣ, 

мисгарӣ ва ғайра мебошад. 

Бо+тартиб – аз рӯи тартиби муайян гурӯҳбандӣ намудани ашё ва 

коллексияҳоро дар фонди осорхона. 

Бо+тафсил – тавсифи илмӣ намудани ашёи осорхонавӣ батафсил, пурра, му-

каммал ва бо тамоми ҷузъиёташ. 

Бо+таъсир – гузаронидани экскурсияи таъсирбахш аз ҷониби роҳбаладони 

осорхона. 

Бо+фароғат – тамошои фарҳангӣ-фароғатии осорхона. 

д) бо пешванди – бе. (ф.м. аве - // аре). Пешванди бе ҳамчун воситаи вожасоз 

ба маънои набудани аломату хосияти чизе далолат мекунад. Вожаи бе - ро мурат-

тибони “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин маънидод намудаанд: 1 بي . 

пешванди инкорӣ бидуни…; ғайр аз, ғайри…; бе ин (он) ҳам бидуни ин (он) ҳам; 

бе он ки… пайвандаки тобеъкунанда ба ҷои он ки…, ин корро накарда…; бе ҳеҷ 

ташвиш бидуни камтарин ташвиш, бемалол. 2. пешв. бо исм омада, сифат месо-

зад, ки ба аломат ва хислате доро набудани предметро ифода мекунад: безарар, 

бекор, беғубор ва ғ. 3. пешв. бо як гурӯҳ исмҳо, инчунин бо баъзе феълҳо омада, 

зарф месозад: беихтиёр, беибо, беист ва ғ.
1
 Ин пешванд дар истилоҳоти соҳаи 

                                                                
1 Фарҳанги тафсирии забони тољикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. (Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сан-

гинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон)., Душанбе, 2008. – С. 161. 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

23 

осорхонашиносӣ сифат ва зарфҳое месозад, ки ба аломат ва хусусияте молик на-

буданро мефаҳмонад; 

Бе+арзиш - ашёи осорхонавие, ки аз ҷиҳати илмӣ ва таърихӣ арзиши муҳим 

надорад. 

Бе+бозгашт – ҷиҳати такмил додани фонди осорхонаҳои навбунёд ба таври 

бебозгашт додани ашёи таърихӣ ба онҳо. 

Бе+иллат – ашёи таърихе, ки дар он ягон айбу нуқсон дида намешавад ва ба 

ҳамон шакли аслии худ боқӣ мондааст. 

Бе+қайд – ашёи таърихие, ки дар китобҳои расмии осорхона (китоби 

воридотӣ, китоби инвентарӣ) ба қайд гирифта нашудааст. 

Бе+сифат – ашёи таърихие, ки аз ҷиҳати шаклу сохт бесифат ва ғайрикасбӣ 

сохта шудааст. 

Бе+назир – осори таърихии бемислу монанд, беҳамто. 

Ҳамин тариқ гуфта метавонем, ки агар чанде дар сохтани истилоҳоти соҳаи 

осорхонашиносӣ мавқеи пешвандҳо кам ҳам бошанд, аммо ба таври дақиқу амиқ 

дар сохтани баъзе истилоҳоти соҳаи мазкур нақши муайян доранд. 

Бо пасванд сохта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ 
Пасвандҳо яке аз унсурҳои фаъоли калимасозӣ буда, ҳамеша пас аз реша ё 

асоси вожа меояд. Перомуни нақши пасвандҳо дар сохтани вожаҳои забони 

тоҷикӣ забоншиноси тоҷик Ш. Рустамов дар асари худ «Калимасозии исм дар за-

бони адабии ҳозираи тоҷик» фикру андешаҳои хешро муфассал баён намуда, 

сермаҳсул будани онро низ таъкид месозад.
1
 

Чигунае, ки дар гузашта таъкид намудем, теъдоди пасвандҳо аз пешвандҳо ба 

маротиб бештар аст. Ҳамчунин нақши пасвандҳо дар офаридани вожаҳои 

истилоҳӣ нисбат ба пешвандҳо равшантар ба назар мерасад. Дар офариниши 

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносии забони тоҷикӣ албатта на ҳамаи пасвандҳо 

ширкат меварзанд. Аммо пасвандҳое аз қабили, гоҳ, дон, гар, иш, бон, анда, ӣ, 

истон ва ғайра аз ҷумлаи пасвандҳое мебошанд, ки дар сохтани истилоҳоти 

осорхонашиносӣ нақши қобили мулоҳизаеро анҷом медиҳанд. 

а) бо пасванди –гоҳ. Тибқи маълумоти муаллифи «Ғиёс-ул-луғот» пасванди 

“гоҳ” дар асл калимаи мустақилмаъно буда, "маънии тахти подшоҳӣ,...маънои 

вақту ҷой, хайма ва ба маънои дови қимор" - ро доштааст.
2
 Дар мавриди ин пас-

ванд байни олимон андешаҳо мухталифанд. Забоншиносон В.А. Лившиц ва Л.П. 

Смирнова онро ба гурӯҳи калимаҳои мураккаб шомил кардаанд. Инчунин забон-

шинос Қосимов О. аз хусуси дар асл воҳиди луғавии мустақилмаъно будани пас-

ванди - гоҳ ва бо унсури луғавии дигар ё полуаффикси – када ҳамвазифа гардида-

ни он изҳори ақида кардааст.
3
 Ин пасванд яке аз пасвандҳои фаъоли забони 

                                                                
1 Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик. Душанбе, Дониш. –  1972. – С. 86. 
2 Ромпурӣ, Муҳаммад Гиёсуддин. Ғиёс-ул-луғот. Ҷилди 2. – Душанбе, 1987. – С. 188. 
3 Касымов О.Х. Лексические единицы kada и goh в "Шахнаме" // Ахбороти Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Силсилаи филология ва шарқшиносӣ. – 2009. – № 2. – С. 13. 
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тоҷикӣ дар исмсозии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ маҳсуб меёбад. Пасванди 

мазкур ба калимаҳои гуногун ҳамроҳ гардида, исмҳоеро сохтааст, ки мафҳуми 

маконро мефаҳмонанд: 

Намоиш+гоҳ - маконе, ки дар онҷо маҷмӯи осори таърихӣ ва ҳунарӣ ба на-

моиш гузошта мешаванд. 

Бошиш+гоҳ - ҳар ҷое, ки тӯли вақти кӯтоҳ ё дурудароз инсони ибтидоӣ он 

ҷойро ҳамчун маскани доимӣ ва ё макони зисти муваққатии худ қарор медод. 

Тармим+гоҳ - ҷое, ки дар он ашёи осорхонавии тахрибшуда, тармим ва 

барқарор карда мешавад; 

Маҳфӯз+гоҳ - ҷое, ки дар он ашё ва осори таърихӣ аз ҳама газандҳо эмин 

нигоҳ дошта мешавад. 

Шабон+гоҳ - унвони чорабинии фарҳангӣ-фароғатӣ, ки 18-май бахшида ба 

рӯзи байналмилалии осорхонаҳо таҷлил мегардад. 

Оташ+гоҳ, парастиш+гоҳ - ибодатгоҳи зардуштиён ё маъбади оташпарастӣ, 

ки дар он оташ меафрӯзанд. 

Озмоиш+гоҳ - маконе, ки бо таҷҳизоти соҳавӣ муҷаҳҳаз буда, дар он ашёи 

осорхонавӣ реставратсия ва консерватсия (тармиму таҳким) карда мешавад. 

Ҷома+гоҳ - ҷои махсусе, ки барои нигоҳ доштани либосҳои болопӯши тамо-

шобини осорхона хизмат менамояд; 

Хазина+гоҳ - ҷое, ки ашё ва коллексияи муҳими таърихӣ-осорхонавӣ нигоҳ 

дошта мешавад. 

Мамнуъ+гоҳ - мавзеи махсус, ки барои парвариш ва афзоиши навъҳои гуно-

гуни ҳайвоноту набототи нодир таъсис ёфта, дар он шикор ва буридани дарахтон 

манъ аст. 

Лозим ба ёдоварист, ки вожаи “мамнуъгоҳ” -ро ба он хотир ҳамчун истилоҳи 

осорхонавӣ донистем, ки дар фаъолияти осорхонаҳо барои инъикоси гӯшаҳои зебои 

табиат диорамаҳои мамнуъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо ба шакли бадеӣ сохта шудаанд. 

Ором+гоҳ, дафн+гоҳ - мақбара ё дахма, ки дар он ҷасади инсон гуронида 

мешавад. 

б) бо пасванди –дон. Ин пасванд яке аз пасвандҳои маъмули калимасоз дар 

забони тоҷикӣ ба шумор рафта, ҳанӯз дар забони порсии миёна дар калимасозӣ 

фаъолона ширкат доштааст. Масалан, пасванди – дон дар забони форсии миёна 

дар шакли - odān, форсии қадим ба гунаи *-dāna- ҷойгоҳ, “макон” 

(ҳиндуаврупоӣ *dhē-no-) ба кор рафта, аз решаи dā- “ниҳодан, қарор додан” 

сарчашма гирифтааст. Ҳанӯз дар даврони қадим бо – дон сохташавии вожаи 

daiva-dāna - мушоҳида мешавад, ки маънои “ҷойгоҳи девон, маъбади девон, 

буткада”-ро ифода мекард.
1
 Пасванди мазкур бо калимаҳо ҳамроҳ шуда, маънои 

макон ва зарфиятро ифода мекунад. Бо пасванди “дон” чунин истилоҳоти 

осорхонашиносӣ сохта шудааст: 

                                                                
1 Ҳикматуллоева Н.А. Нақши вомвожаҳои англисӣ дар калимасозии забони адабии тоҷикӣ. // Ҳикматуллоева Н.А. / 

Номаи донишгоҳ. №3 (56), – 2018. – С. 119. 
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Хум+дон - курра ё коргоҳеро гӯянд, ки дар он зарфҳои гуногуни сафолӣ пух-

та мешавад. 

Устухон+дон – уста+дон - ҷое, ки зардуштиён устухонҳои мурдаҳои худро 

дар он мегузоштанд. 

Сурма+дон - зарфе, дар он сурма нигоҳ дошта мешавад. Қадимтарин сурма-

дони сангӣ, ки аз ҳудуди Тоҷикистон ёфт гардидааст, мансуб ба замони давлатдо-

рии Кушониён (I-IV мелодӣ) буда, он дар экспозитсияи Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудаасст. Вожаи сурмадон дар назму наср низ 

мавқеи хосса дорад. 

Ҳар ки андозад назар бар номаам гардад хамӯш, 

Ҳама аз милу давот аз сурмадон бошад маро. 

(Сайидо) 

Бухур+дон - зарфи филизие, ки ба шаклҳои гуногуни зооморфӣ сохта шуда, 

барои дуд кардани хушбӯиҳо дар маъбадҳо истифода мешавад. 

Қалам+дон - қуттии махсуси дарозрӯя, ки дар он қаламу сиёҳӣ ва қаламқат 

нигоҳ дошта мешавад. 

Ҷузв+дон - ҷилди чармӣ ё картонӣ, ки барои нигоҳ доштани коғаз истифода 

мешавад. 

Ранг+дон, сиёҳи+дон - зарфи хурде, ки аз мис, нуқра ва сафол сохта шуда, 

барои нигоҳ доштани сиёҳӣ ва ранги хатнависӣ истифода мешавад. 

Тир+дон - қуттӣ барои нигоҳ доштани тир. 

Туф+дон - зарфи махсусе, ки барои андохтани оби даҳон истифода мешавад. 

Бояд гуфт, ки намунаҳои гуногуни туфдонҳои мисии асрҳои ХIХ-ХХ дар экспо-

зитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудаанд. 

Ғалла+дон - қуттии махсус барои нигоҳ доштани ғалладонаҳо (ҷав, гандум); 

Об+дон - зарфи махсус барои нигоҳ доштани об; 

Бор+дон – зарфе, ки ҳунармандон маҳсулоти худро дар он мегузоранд. 

Симоб+дон – зарфи махсусе, ки барои гирифтани симоб (моеъи филизӣ) ис-

тифода мешавад. 

Танга+дон – ҳамёни махсусе, ки аз матоъ духта шуда, дар он танга меандо-

занд. 

Намак+дон – зарфи хурде, ки ба он намак меандозанд. 

Сочма+дон – халтачаи махсусе, ки дар он сочма (гулӯлачаҳои қурғошимӣ) 

меандозанд. 

Заҳр+дон – зарфи хурди миссӣ ё биринҷие, ки дар он заҳр ва дигар маводи 

беҳушкунанда меандозанд. 

Гул+дон – зарфи махсуси гилӣ, ки дар он об андохта, гулҳои чидашударо ме-

гузоранд. 

Тоба+дон - равзанае, ки аз он ҷо ба хона ҳаво ва рӯшноӣ медарояд. 

Калимаҳои мазкур вожаҳои умумиистеъмолӣ мебошанд, ки бо пайваст гар-

дидани пасванди дон ба онҳо хусусиятҳои истилоҳиро ба худ касб кардаанд. 
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в) бо пасванди –гар. Аслан пасванди гар бо исму сифатҳо ҳамроҳ шуда, 

истилоҳоте месозад, ки ба шуғл ва сифати ашхос вобастагӣ дорад. 

Ба андешаи муҳаққиқ О. Қосимов дар такя ба дигар муҳаққиқон: Дар забони 

форсии миёна ин пасванд дар шакли «-gar» ва «-kar», ба назар мерасад ва ҳамчун 

ҷузъи дуюми калимаҳои мураккаби форсии қадими «-kara» аз «kar» «кардан» ис-

тифода шудааст.
1
 Ин пасванд дар адабиёти классикӣ дар калимасозӣ мавқеи усту-

вор дошта, дар охири исм омада, сифати фоилӣ месозад. Истифодаи пасванди 

мазкур дар сохтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ чашмрас мебошад: 

Тармим+гар - шахсе, ки ашё ва коллексияи осорхонавии тахрибшударо 

таъмир ва барқарор месозад. 

Намоиш+гар - шахсе, ки ашё ва коллексияи осорхонавиро ба намоиш мегу-

зорад. 

Ороиш+гар - шахсе, ки ороиши бадеии экспозитсияи осорхонавиро ба тан-

зим медарорад. 

Тамошо+гар - шахсе, ки баҳри боздид ва шиносоӣ аз мероси таърихӣ-

фарҳангӣ ба осорхона ташриф меорад. 

Муарриф+гар - корманди масъули осорхона, ки тамошобинонро ба ашёи 

осорхонавӣ шинос менамояд. 

Эҳдо+гар - шахс ва ё ташкилоте, ки ашё ва коллексияҳои арзишманди таъри-

хиро ба таври ройгон ба ихтиёри осорхона месупорад. 

Гардиш+гар - шахсе, ки аз осорхонаҳо, мавзеъҳои таърихӣ ва дигар 

объектҳои сайёҳӣ дидан мекунад. 

Ҳифозат+гар - шахси масъули осорхона, ки ашё ва коллексияи осорхонавиро 

ҳифз ва нигоҳдорӣ менамояд. 

Омӯзиш+гар - шахсе, ки ба таҳқиқ ва пажуҳиши ашё ва коллексияи 

осорхонавӣ машғул аст. 

Тавсиф+гар – ходими илмии осорхона, ки ҳар як ашёи осорхонавиро ба 

коллексияҳо ҷудо намуда, оид ба сарчашма, ҷойи нигоҳдорӣ ва замони воридша-

вии ашё ба осорхона, шакли ашё, маводи сохт, вазн, андоза ва ҳолати ашё тавсифи 

илмӣ менамояд. 

Таблиғ+гар - корманди масъули осорхона, ки моҳият ва мазмуни ашёи 

осорхонавӣ ва арзишҳои фарҳангиро тавассути васоити ахбори омма ва 

сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҷомеа мерасонад. 

Ковиш+гар – шахсе, ки барои ёфтани осори атиқа бар асоси усулҳои илмӣ 

ковиш мегузаронад. 

Нигор+гар – шахсе, ки ба нигоргарӣ (наққошӣ, сураткашӣ,) шуғл дорад. 

Зар+гар – шахсе, ки ҳунари истеҳсоли маснуоти бадеӣ аз маводи филизӣ 

дошта, аз тиллову нуқра асбобу олоти зинат месозад. 

Мис+гар – шахсе, ки аз мис асбоби рӯзгор, аслиҳа ва ашёи гуногун месозад. 

Сафол+гар – шахсе, ки бо истифода аз гил зарфҳои гуногуни сафолӣ месозад. 

                                                                
1 Касимов О.Х. Лексика и словаобразование в “Шахнаме” Абулкасима Фирдоуси. – Душанбе: Дониш, 2016. – С. 51. 
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Оҳан+гар - ҳунарманде, ки оҳанро дар кура сурх карда, аз он олоту афзорҳои 

гуногун (теша, табар, дос ва ғайра) месозад. 

Дуред+гар – устои чӯбтарош (наҷҷор). 

Бояд гуфт, ки истилоҳоти заргар, мисгар, сафолгар, оҳангар, дуредгар ва 

ғайраро, ки ба дорандагии касбу шуғле далолат мекунанд, ба гурӯҳи истилоҳоти 

соҳаи осорхонашиносӣ дохил намудем, зеро маҳсули офаридаи онҳо дар 

осорхонаҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ мешаванд. 

г) бо пасванди –иш. (ф.м. isn, эр.б. *-is-na)  дар забони авастоӣ дучор намеша-

вад. Пасванди –иш бо асоси замони ҳозираи феъл исми амал месозад, вале кам-

маҳсул мебошад. Ин пасванд дар сохтани истилоҳоти осорхонашиносӣ фаъол аст: 

Намо+иш - ба маърази тамошо гузоштани ашёи осорхонавӣ. 

Ков+иш - ҷустуҷӯи ашёи нодири таърихӣ. 

Нигор+иш - кашидани нақшу нигор, расм, сурат. 

Омӯз+иш, пажӯҳ+иш - мавриди таҳқиқ қарор додани ашёи осорхонавӣ. 

Пайдо+иш - таърихи бозёфти ашёи осорхонавӣ. 

Пӯш+иш - сир ё луоб давонидани рӯи зарфҳои сафолӣ. 

Гард+иш - гардиши дохилии ашёи осорхонавӣ тибқи санади қабул ва боздод. 

Арз+иш - қимати илмӣ ва таърихии ашёи осорхонавӣ. 

ғ) бо пасванди –бон. (ф.м – bān, ф.б *pāna - ё *pāvan)  дар забони муосири 

тоҷик исмсоз буда, аз исмҳои мушаххас исмҳое месозад, ки касбу кор, 

машғулиятро ифода намуда, маънии назоратро дорад. Дар забони тоҷикӣ 

ҳамроҳгардии пасванди мазкур ба вожаҳои осорхонашиносӣ хело кам ба назар 

мерасад: 

Нигоҳ+бон - шахси масъуле, ки ҳолати толорҳои экспозитсионии осорхона 

ва экспонатҳоро аз ламс кардан, шикастан, дуздидан ва ғайра муҳофизат мекунад. 

д) бо пасванди – анда. (ф. м. – andag, эр. б. and – ant). яке аз пасвандҳои 

маъмули калимасоз дар забони тоҷикӣ мебошад. Маълум аст, ки пасванди –анда 

аз асоси замони ҳозираи феъл сифати феълии замони ҳозира месозад, ки он амал ё 

ҳолатеро мефаҳмонад, ки ҳамчун аломати предмет дар яке аз замонҳо воқеъ ме-

шавад. Ш. Рустамов дар асари худ “Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм” қайд 

кардааст, ки пасванди - анда сифати феълии тарзи фоил месозад ва ба исми 

ҷондор тааллуқ дорад. Маҳз аз ҳамин сабаб аст, ки сифатҳои феълии исмшуда бо 

пасванди - анда хеле зиёданд.
1
 

Бо пасванди - анда чунин истилоҳоти осорхонашиносӣ сохта шудааст: 

Шарҳдиҳ+анда - шахси масъули гузаронидани экскурсия дар осорхона. 

Бақайдгир+анда - шахси масъули шуъбаи бақайдгирӣ ва феҳристнигорӣ, ки 

ашёи ба осорхона ворид шударо дар китобҳои махсус ба қайд мегирад. 

Бин+анда - тамошобини осорхона. 

Ҷамъовар+анда - корманди осорхона, ки ашёи нодири таърихиро ҷамъоварӣ 

менамояд. 

                                                                
1Рустамов Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутк ва мавқеи исм. – Душанбе, 1972. – С. 51. 
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Нигоҳдор+анда – шахси масъули фонд, ки ҳифзу нигоҳдории ашёи арзиш-

манди таърихиро ба зима дорад. 

ё) бо пасвандди –ӣ. Пасванди –ӣ-и исмсоз асли худро аз – ih - и забони пор-

сии миёна гирифтааст, ки решаи он, дар навбати худ, ба iya – δwa - забони эронии 

бостон мерасад. Ин пасванд аз ҷумлаи пасвандҳои зоё ва сермаҳсули вожасозии 

забони форсӣ-тоҷикӣ буда, дар сохтани истилоҳоти осорхонашиносӣ низ нақши 

бориз гузоштааст: 

Навсоз+ӣ - нусхаи ашёи осорхонавӣ, ки айнан аз маводи аслӣ ва бо ҳамон 

услуб дар асоси мутобиқат ба андозаи он омода шудааст. 

Бозсоз+ӣ - барқарорсозии ашёи тахрибшуда. 

Ороиш+ӣ - вижагиҳои ороиши бадеии экспозитсияи осорхона. 

Намоиш+ӣ - толори намоишӣ. 

Қолаб+ӣ - шакли таҷдидшудаи ашёи осорхонавӣ бо аломатҳои махсуси он, 

ки мухолифи ашёи аслӣ аст. 

Саҳнасоз+ӣ - омода намудани макони баргузории намоиш. 

Ёдгор+ӣ - маҷмӯи арзишҳои таърихию фарҳангӣ. 

ж) бо пасванди –истон. (эр.б. *-stāna-, ав. ф.б. stāna- “ҷой”, аз решаи *stā- 

“истодан”) аз исмҳои мушахассу маънӣ исми макон месозад. Ин пасванди макон-

соз дар забони тоҷикӣ таърихи беш аз ҳазорсола дошта, ба калима маънои афзу-

нии он чизеро дар ҷое мефаҳмонад. Дар муқоиса ба дигар пасвандҳои маконсоз 

пасванди мазкур дар истилоҳоти осорхонашиносӣ кам истифода гардидааст. Чу-

нончи дар ҷараёни таҳқиқ аз таркиби истилоҳоти осорхонашиносӣ ҳамагӣ ду ка-

лимаро дарёфтем, ки бо пасванди –истон сохта шудааст: 

Нигор+истон – ҷое, ки дар он осори санъати тасвирӣ ва ё галерияи расмҳо ба 

намоиш гузошта мешавад. 

Чеҳраи боғ зи наққоши баҳор, 

Ба некӯӣ чу нигористон аст. 

(Анварӣ) 

 

Хум+истон – ҷое, ки дар он хумҳои хурду калон гузошта мешаванд. 

Ошиқе тавбашикаста ҳамчу ман, 

Аз тавофи хумистон омад бирун. 

(Ҳоқонӣ) 

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили таркиби истилоҳоти сохтаи осорхона-

шиносӣ маълум гардид, ки яке аз роҳҳои асосии истилоҳофарии соҳаи 

осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ роҳи морфологии калимасозӣ (тавассути 

пешванду пасвандҳо) ба ҳисоб меравад. Теъдоди басо зиёди унсурҳои луғавӣ 

махсусан истилоҳоти осорхонашиносӣ дар натиҷаи бо роҳи ҳамроҳшавии пас-

ванду пешвандҳо ба исмҳо ташаккул ёфта, ба ин восита таркиби луғавии забони 

тоҷикӣ ғанитар гаштааст. 
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Кенҷаев Фаридун 

 

ФАЪОЛИЯТИ ЭКСКУРСИОНӢ ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛИ 2018 

 

Экскурсия дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон воситаи муҳими муаррифии 

ҳамаи ёдгориҳои таърихӣ, экспонатҳои нодир ва осори гаронарзише, ки имрўз дар 

осорхона нигоҳдорӣ мешаванд, ба ҳисоб меравад. 

Осорхонаи миллии Тољикистон корҳои экскурсиониро дар доираи фаъолияти 

оммавӣ-маърифатӣ дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст, зеро экскурсия дар осорхо-

на воситаи муҳим баҳри шинос намудани тамошобинони ватанию хориҷӣ бо 

дирӯзу имрӯзи миллати тоҷик мебошад. 

Бањри муаррифии табиат, таърих, фарњанг ва санъати миллати тољик ва 

дастовардњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон Осорхонаи миллии 

Тољикистон соли 2018 њаматарафа саъю кўшиш намуда, тавонист дар доираи 

фаъолияти оммавӣ-маърифатии хеш шањрвандони зиёди ватанию хориљиро ба та-

мошои ин махзани ёдгорињои нодири таърихию фарњангї љалб намояд. 

Дар Осорхонаи миллии Тољикистон баҳри пешбурди экскурсия ба 

меҳмонони дохилию хориҷӣ шуъбаи экскурсионӣ ва оммавӣ фаъолият мекунад, 

ки кормандони шуъбаи мазкур ва дигар кормандони илмии Осорхонаи миллӣ та-

биат ва мероси миллии таърихию фарњангиро ба меҳмонон дар шакли 

экспозитсионї муаррифӣ менамоянд. 

Яқинан дар ҳамаи осорхонаҳои кишвар фаъолияти экскурсионӣ ба роҳ монда 

шудааст. Аммо хусусияти асосӣ ва бартарии гузаронидани экскурсия дар Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон дар он аст, ки кормандони илмии Осорхона дар баробари 

пешбурди экскурсия бо забони тоҷикӣ, инчунин бо забонҳои хориҷӣ: аз қабили 

русӣ, англисӣ, арабӣ, ҳиндӣ ва урду дар сатҳи баланди касбӣ ба меҳмонони 

хориҷӣ сайри осорхонавӣ мегузаронанд. 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун як ниҳоди муҳими фарҳангии кишвар 

ҳамарўза дари худро барои тамошобинони ватанию хориҷӣ кушода менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки ҳама он намояндагоне, ки аз кишварҳои хориҷ баҳри ишти-

рок дар чорабиниҳои гуногуни давлатӣ ба Тоҷикистон меоянд, ҳатман аз 

муассисаҳои фарҳангии кишвар низ дидан менамоянд. 

Ҳамарӯза шумораи зиёди тамошобинон аз ҷумла сайёҳони хориҷӣ аз 

толорҳои экспозитсионии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан менамоянд. Соли 

2018, ки аз ҷониби Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон “Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ” эълон гардида буд, таҳлили фаъолияти экскурсионии Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон дар ин сол бомаврид мебошад. 

Аз таҳлили рақамҳо дар соли 2018 бармеояд, ки саҳми Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон дар самти муаррифии таърих, фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ, 
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дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби бештари 

сайёҳон қобили мулоҳиза аст. 

Дар давоми соли 2018 ҳамагӣ 115861 нафар тамошобини дохилӣ ва хориҷӣ аз 

экспозитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид намудааст. Аз љониби 

роњбаладон ва кормандони илмии Осорхона бошад, ба 11402 нафари онҳо 1697 

экскурсия гузаронида шудааст. Аз шумораи умумии тамошобинони Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон дар соли 2018 111359 нафари онҳоро тамошобинони дохилӣ 

ташкил дода, ба 7958 нафари онҳо 934 сайри осорхонавӣ гузаронида шудааст. 

Дар баробари ин, 4502 нафар сайёҳ ва меҳмони хориҷӣ дар ин сол аз Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон дидан намудааст, ки ин рақам нисбат ба соли 2017 1261 

нафар (яъне 39%) зиёд мебошад. Ба 3444 нафар ё худ ба 76,5%-и онҳо 763 сайри 

осорхонавӣ гузаронида шуд, ки нисбат ба соли қаблӣ 89 адад (13%) экскурсия 

бештар мебошад. Шумораи тамошобинони хориҷӣ дар рафти экскурсиҳо низ ба 

миқдори 1142 нафар (50%) афзудааст. 

Ҳамчунин дар давоми соли сипаришуда (2018) беш аз 37 гурӯҳи меҳмонони 

сатҳи олӣ ва давлатӣ ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф оварданд, ки шу-

мораи онҳо низ нисбат ба соли 2017 20 гурӯҳ зиёд мебошад. Аз зумраи онҳо боз-

диди Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, собиқ Прези-

денти Ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун Ҳусейн, муовини раиси Кумитаи 

доимии Маҷлиси умумихитойии вакилони мардумии Ҷумҳурии Халқии Хитой 

Алекен Еминбахэ, Котиби Шӯрои амнияти миллии Ҷумҳурии Ҳиндустон 

Ралҷиндер Кҳанна, Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Корея 

Ли Ён Ҳо, Раиси Департаменти фарҳангии Ҳукумати Аморати Шарҷа ва 

ҳамзамон Президенти Институти Шарҷа оид ба мероси Муттаҳидаи Араб Абду-

лазиз Ал Мусаллам, Раиси корхонаҳои истеҳсоли лавозимотҳои ҷангии 

Ҷумҳурии Исломии Покистон Содиқ Алӣ, Сардори Сарситоди муттаҳидаи 

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Покистон, генерали артиш Зубайр 

Маҳмуд Ҳаёт, Мудири кулли Кумитаи танзими кумакҳои хайриявии Давлати 

Қатар Иброҳим Абдуллоҳ ал-Дуҳаймӣ, Президенти Маркази тадқиқоти глобалӣ 

ва стратегии Ҷумҳурии Исломии Покистон Сайид Холид Амир Ҷаъфарӣ, Пре-

зиденти Ҷамъияти байналмилалии прокурорҳо Герхард Ярош ва Вазири корҳои 

дохилии Ҷумҳурии Қирғизистон Қунушалиев Кашкар Астаканович
1
 мавриди 

зикри хос мебошанд. 

Дар давоми соли 2017 ҳамагӣ намояндагони 50 кишвари олам аз экспозитси-

яи Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан намуданд
2
. Ин рақам дар соли 2018 бо-

шад 20% афзуда, бар замми 50 кившар боз намояндагони 10 кившари дигари олам 

ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф овардаанд. Яъне, бар асоси тањлили 

оморї дар давоми як соли сипаришуда намояндагони беш аз 60 кишвари мухта-

лифи 5 қитъаи олам аз экспозитсияи Осорхонаи миллии Тољикистон боздид наму-
                                                                
1 Меҳмонони фахрии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар соли 2018 (Маводи оммавӣ-маърифатӣ барои кормандони 

осорхона) – Душанбе, 2019. – С. 14. 
2 Қайди экскурсияҳо дар МД ОМТ дар нимсолаи дуюми соли 2017. – Душанбе, 2018. – С. 272. 
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данд. Аз зумраи онҳо шаҳрвандони кишварҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ка-

нада, Бразилия, Британияи Кабир, Фаронса, Олмон, Шветсария, Ҳолланд, 

кишварҳои назди Балтика, Миср, Мозамбик, Аморати Муттаҳидаи Араб, Араби-

стони Саудӣ, кишварҳои Осиёи Марказӣ, Россия, Ҳиндустон, Хитой, Корея, 

Ҷопон, Индонезия, Филиппин ва Австралия мебошанд. 

 

 

Гузаронидани сайри осорхонавӣ ба меҳмони сатҳи олӣ 
 

Бояд зикр намуд, ки бори нахуст дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон фаъо-

лияти экскурсиёнӣ чунин таҳлили амиқ гардида, бар асоси он шумораи 

экскурсияҳои хориҷӣ ба шаҳрвандони ҳар як кишвари олам муайян карда шуд. 

Дар асоси ин таҳлил муайян гардид, ки дар давоми соли 2018 роҳбаладони Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон ба шаҳрвандони Федератсияи Россия - 160, Ҷумҳурии 

Мардумии Хитой - 125, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико - 81, Ҷумҳурии Қазоқистон - 

42 ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон - 41 экскурсия гузаронидаанд
1
. Баъд аз кившарҳои 

зикршуда Ҷумҳурии Федеролии Олмон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Исло-

мии Эрон, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Британияи Кабир паиҳам ба даҳгонаи аввал 

ворид мегарданд. Дар ин радабандӣ кишварҳои дигар ба монанди Ҷумҳурии Ис-

ломии Покистон, Ҷумҳурии Корея, Аморати Муттаҳидаи Араб, Конфедератсияи 
                                                                
1 Қайди экскурсияҳо дар МД ОМТ дар соли 2018.– Душанбе, 2019. – С. 528. 
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Шветсария, Ҷумҳурии Белорус, Ҷумҳурии Италия, Шоҳигарии Дания, Ҷумҳурии 

Австрия, Ҷумҳурии Туркия, Ҷумҳурии Чехия, Давлати Исроил, Иттиҳоди Австра-

лия, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Португалия, Ҷумҳурии Украина 

ва Ҷумҳурии Фаронса зинаҳои баъдиро ишғол менамоянд. 

Дар давоми соли 2018 аз ҷониби роҳбаладони Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

ба тамошобинони ватанию хориҷӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, арабӣ, урду 

ва ҳиндӣ экскурсияҳо гузаронида шудаанд. Ба роҳ мондани экскурсияҳо бо 

забонҳои хориҷӣ дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон яке аз воситаи муҳими му-

аррифии мероси қадимаи таърихию фарҳангии халқи тоҷик ва дастовардҳои за-

мони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб меравад. 

 
 

Гузаронидани сайри осорхонавӣ ба меҳмонони ватанӣ 
 

Бояд зикр намуд, ки роҳбаладон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон яке аз 

нақшҳои калидиро ба анҷом расонида, масъулияти баланд доранд. Зеро маҳз 

роҳбаладон он ашёҳои арзиши таърихӣ доштае, ки дар экспозитсия ба маърази 

томошо гузошта шудаанд, бо истифода аз дониш, маҳорат ва малакаи хеш ба та-

мошобинон онҳоро муаррифӣ менамояд. Маҳз ба воситаи роҳбаладон 

экспонатҳои экспозитсия бо тамоми сифатҳои махсусашон ба тамошобин шинос 

карда мешаванд. 

Дар маҷмӯъ, давоми соли 2018 роҳбарият ва кормандони Осорхонаи мил-

лии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ доданд, то шумораи бештари сайёҳони дохилӣ 

ва хориҷӣ ба тамошои ин махзани таърихи ниёгон ҷалб ва ба онҳо осори 

таърихию фарҳангии кишвари азизамон Тоҷикистон муаррифӣ карда шавад. 
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Маврид ба зикр аст, ки ҳар як сайёҳ ва меҳмонони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ворид мегардад, баҳри огаҳӣ пайдо намудан аз таърихи гузаштаи 

миллати тоҷик аввалан аз осорхонаҳо боздид менамоянд. Зеро осорхона маконе 

мебошад, ки дар он гузаштаи миллат ҳифз ва муаррифӣ карда мешавад. 

Аз ин рӯ, роҳбаладонро зарур мебошад, то дониш, малака ва маҳорати хешро 

тақвият бахшида, кӯшиш ба харҷ диҳанд экспозитсияи Осорхонаи миллии 

Тоҷикистонро, ки инъикосгари таърих ва фарҳанги кившар мебошад, дар сатҳи 

баланди касбӣ ба меҳмонони ватанию хориҷӣ муаррифӣ намоянд. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
1. Қайди экскурсияҳо дар МД ОМТ дар нимсолаи дуюми соли 2017 – Ду-

шанбе, 2018. – 276 с. 

2. Қайди экскурсияҳо дар МД ОМТ дар соли 2018. – Душанбе, 2019. - 534 с. 

3. Меҳмонони фахрии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар соли 2018 (Маводи 

оммавӣ-маърифатӣ барои кормандони осорхона). – Душанбе, 2019. - 40 с. 

4. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи «Соли рушди 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани соли 2018, Душанбе, 29 декабри 

соли 2017, №977. Низоми дастрасӣ: www.president.tj 
END 
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Мавлоназарова Хуморбегим 

 

ХУСУСИЯТЊОИ ЭКСКУРСИЯ ДАР ШУЪБАИ ТАБИАТИ 

ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Тољикистон алњаќ як неъмати худодод, як порча замини бињишти рўи замин 

аст. Мисли сарзамини мо табиати нотакрор, обҳои софу зулол, чашмањои ширин, 

кӯњњои зебову сарбаланди дорои сарватњои бои зеризаминї дар ягон гўшаи олам 

вуљуд надорад. Пас месазад, ки бо чунин диёри зебоманзар ифтихор намоем, ме-

сазад, ки шукри њар пора замину њар ќатра обаш бикунем ва ин њама дороиашро, 

ки сарчашмаи њаёти мост, тозаю озода нигоҳ дорем.
1
 

Табиат барои инсон манбаи њаёт аст. Њаёт-рўзгори инсон ба истифодаи 

сарватњои табиї вобастагии зич дорад. Аз ин рў, истифодаи оќилонаи захирањои 

гуногуни табиӣ, яке аз омилњои муњими бењтар намудани сатњи некуањволии мар-

дум ва рушди устувори љомеа ба њисоб меравад. 

Инсон аз њисоби табиат умр ба сар мебарад ва табиат манбаи таъминоти 

моддї ва маишии инкишофи љомеа ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон аз 

љумлаи кишварњое мебошад, ки бо табиати бињиштосои худ, яъне олами 

њайвоноту наботот, парваришгоњову мамнуъгоњҳо, кӯњњои сар бафалаккашидаву 

чашмањои мусаффояш дили тамоми сайёњон ва мењмонони хориљиро мутањаййир 

кардааст. Албатта таблиѓу ташвиќ ва муаррифии имкониятњои сайёњии кишвари 

азизамон - Тољикистон ќарзи шањрвандии њар яки мост. 

Яке аз чунин марказњои илмию маърифатї дар љомеаи имрўза Осорхонаи 

миллии Тољикистон ба шумор меравад. Осорхонаи миллӣ дар баробари њифзу 

љамъоварї ва тарѓибу ташвиќи арзишњои таърихию фарњангии ниёгон, инчунин 

муаррифгари табиати бињиштосои Тољикистон мебошад. 

Барои ба таври шоиста муаррифї намудани мавзеъњои зебоманзари 

Тољикистон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон шуъбаи табиат амал мекунад, ки 

он дар зербинои Осорхона љойгир шуда, ба тамошобинон оид ба олами њайвоноту 

растанињо, иќлим, њудудњои махсуси муњофизатшаванда, мамнуъгоњњо ва 

парваришгоњњои Љумњурии Тољикистон маълумот медињад. Ҳамзамон, дар 

шуъбаи табиат толори махсуси геологӣ фаъолият менамояд, ки дар он намунаи 

сангҳои қимматбаҳои конҳои ҳудуди кишвар, пайдоиши ҳаёт дар рӯи замин, 

гӯшаи палеонтология (љисмҳои сангшуда) барои тамошо гузошта шудаанд. Дар 

маркази толори мазкур дарахти сангин мавҷуд аст, ки он дар корхонаи Рухом бо 

истифода аз намунаҳои сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон сохта шудааст. Ин да-

рахт 3м 40 см баландӣ ва 600 кг вазн дошта, 19536 баргу овезањо дорад. Ҳамчунин 

дар ин шуъба тамошобин метавонад бо олами ҳайвоноти Тоҷикистон тавассути 

диорамаҳои «Помир», «Чилдухтарон», «Даштиҷум», «Бешаи Палангон» аз наздик 

шинос шавад. 

                                                                
1 Китоби сурхи Тоҷикистон нашри дуюм саҳ 6 Душанбе 2015 Эмомалӣ Раҳмон 
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Ҳамарӯза аз шуъбаи табиати Осорхонаи миллии Тоҷикистон тамошобино-

ни зиёди дохиливу хориљӣ дидан менамоянд, ки баёнгари муаррифии табиати 

Тоҷикистон мебошад. Гузаронидани экскурсия дар шуъбаи табиат хусусиятҳои 

хоси худро дорад. Албатта, маќсади асосии њар як экскурсия (сайр) пеш аз ҳама 

тарѓибу ташвиќ ва муаррифии мероси таърихию фарњангии ниёгон, 

дастовардњои љамъиятии замони муосир ва дар руњияи башардўстию мењан-

парастї, сулњљўиву ва  далерї ва табиатдўстиву зебопарастї тарбия намудани 

наслњои гуногуни ҷомеа мебошад. Ҳар як экскурсия новобаста аз он ки, барои 

кӣ доир мешавад, бояд илман асоснок, аз ҷиҳати ғоявӣ пурмазмун ва аз ҷиҳати 

сиёсӣ бехато ташкил карда шавад. Роҳбалад вазифадор аст, ки ба тамошобинон 

маълумоти нав диҳад. 

Бояд гуфт, ки экскурсияи осорхонавї намуди фаъолияти осорхонавиест, ки 

мањсули мењнати гурӯњњои гуногуни ходимони муассисањои илмӣ-фарњангї ва 

ѓайраро ба тамошобинон мерасонад. Њар як тамошобин бо маќсади гуногун ба 

Осорхона меояд. Ӯ метавонад танҳо барои вақтгузаронӣ ояд. Дар чунин ҳолат ба 

фароғат табдил додани ин вақти тамошобин бояд мақсади асосии роҳбалад бошад. 

Ё худ тамошобинон танҳо барои шинос шудан ба шуъбаи табиат омадаанд. Дар 

ин ҳолат роҳбалад мақсад мегузорад, ки барои онҳо дар шуъбаи табиат сайри му-

фассали тахассусӣ анҷом дода шавад. Бинобар ин роҳбаладро зарур аст, ки 

ҳангоми гузаронидани экскурсия омилҳои мазкурро ба назар бигирад. 

Хусусияти асосии гузаронидани экскурсияи шуъбаи табиат дар он аст, ки та-

мошобин бо дидани минералњо, олами наботот (гербарияњо), олами њайвонот 

(хӯссањо) ва манзарањои зебое, ки аз њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда 

аксбардорї ва ба намоиш гузошта шудааст, ба њиссиёти тамошобин таъсир гу-

зошта, онро дар руњияи зебопарастї, ватандўстї ва дўст доштани табиати 

бињиштосо тарбия намояд. 

Аз таҷрибаи осорхонавӣ бар меояд, ки таваљљуњи тамошобинон дар толори 

якуми шуъбаи табиат, бештар ба канданињои фоиданок ва дарахти сангин равона 

мегардад. Албатта, хусусияти асоси толори геологї њамин аст, ки роҳбалад 

њангоми гузаронидани экскурсия тамошобинонро бо бойигарии тољикон, 

сарватњои табиӣ ва канданиҳои фоиданок шинос намуда, ҳамзамон тавассути ни-

шон додани дарахти сангї, Тоҷикистонро ҳамчун кишвари дорандаи чунин 

сангҳои қимматбаҳо муаррифї намояд. 

Ҳангоме ки тамошобин хуссањои њайвонотро мебинад, роҳбалад бояд чунон 

суҳбат намояд, ки онҳо худро дар олами афсонавї ва боѓи њайвонот њис намоянд. 

Агар тамошобини хурдсол бошад, роҳбаладро мебояд, ки хусусияти хоси онҳоро 

ба инобат гирифта, мавзўъро дар доираи шавқу рағбати кӯдакон муайян намуда, 

бо сатҳи фаҳмиши маводи даркшаванда гузаронад. Масалан вақте, ки дар бораи 

олами ҳайвоноти нодир сӯҳбат мекунад, ба кӯдакон “овози хирс” ё “ҷаҳидани 

харгӯш” - ро фаҳмонад, зеро истифодаи усули ќиёскунї дарки ёдгориро осонтар 

ва мондашавии кўдаконро камтар менамояд. 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

37 

Хулоса гуфта метавонем, ки хусусияти гузарондани экскурсия дар шуъбаи 

табиати Осорхона хело зиёд аст, аммо асоси ҳамаи онҳо ин љалби тамошобинон 

ба табиати зебои Тољикистон мебошад. Эњё ва гиромї доштани табиати 

бињиштосої кишвар барои давлату миллати тољик ногузир аст ва арљ гузоштан ба 

табиат яке аз вазифаи аввалиндараљаи насли љавони кишварамон мебошад. Чунки 

љавонон ояндаи насли башар ва муаррифгари таъриху табиати зебоманзари киш-

варанд. Аз ин рў, мо кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон, ки ҳифозатгари 

табиат мањсуб мешавем, мебояд бо масъулияти баланд, ки табиат сарчашмаи 

њаёти моддї, асоси мењнату зиндагї, саломатї ва зебогии инсон мебошад, 

захирањои он бенињоят гуногун ва бењамтоянд ба насли наврас дуруст фањмонида, 

дар дили њар як нафари онњо мењру муњаббати табиатдўстиро бедор намоем. 
END 
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Қиматшоев Мафтун 

 

ИНЪИКОСИ АСРИ БИРИНҶ ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 

Осорхона ойинаи таърих, арҷгузори ниёгон, баёнгари воқеаҳои тақдирсоз ва 

шахсиятҳои таърихсоз, омӯзанда ва омӯзонандаи мероси куҳан, бавуҷудоварандаи 

ҳуввият, посдори урфу одат ва суннату анъанаҳои миллӣ ва маркази тарбияи 

худшиносию меҳандорӣ, зебоипарастию башардӯстӣ, бадеияту завқи баланд, 

балоғату фасоҳат, пайвандгари дирӯзу имрӯзу фардо ва аз ҳама муҳимтар ёдовари 

гузашта, муҳофизи хотираи инсоният ва мактаби бузурги маърифат мебошад.
1 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон, ки муаррифгари бевоситаи таърихи ниёгон 

аст, оид ба таърихи халқи тоҷик аз давраҳои қадимтарин то замони истиқлолият 

барои тамошобинон маълумоти муфассал ва мукаммал медиҳад. Экспозитсияи 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз ҷиҳати ороиши бадеӣ дар сатҳи баланди касбӣ 

сохта шудааст, ки зеҳни тамошобин дарҳол зери таъсири экспонатҳои он қарор 

мегирад. Мавҷудияти экспонати аслӣ ба зеҳни бинанда таъсири мусбат расонда, 

ӯро ба ҳаяҷон меорад. Ба тамошобин муяссар мешавад, ки раванди муайяни 

таърихиро на танҳо бидонад, балки ҳис ҳам намояд.
2
 Бинобар ин, тамошобинон 

ҳамарӯза бо шавқу ҳаваси зиёд аз ҳар як гӯшаи экспозитсияи Осорхонаи миллӣ 

дидан менамоянд. 

Яке аз муҳимтарин қисматҳои экспозитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

дар шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна гӯшаи асри биринҷ мебошад. Асри 

биринҷ дар таърихи башарият бо дигаргуниҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, 

эстетикӣ ва забонӣ машҳур аст. Инсоният дар ин давра фулузи нав – биринҷро аз 

гудозиши мису қалъагӣ ҳосил менамояд. Аввалин асбобњои биринљї дар Кавказ 

дар њазорсолањои V – IV т.м. пайдо шуда буданд. Аммо ба таври васеъ истењсол ва 

коркарди биринљ дар Осиёи Миёна, Эрон, Шарќи Наздик ва Аврупо ба 

њазорсолаи III т.м. рост меояд. Пайдо шудани маъдани биринҷ бо афзору 

олотҳояш дар таърихи инсонҳои қадим дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд овард. 

Афзорҳои биринҷӣ асбобҳои сангиро, ки ҳазорсолаҳо дар истифода буданд, аз 

истеҳсолот танг карда баровард. Истеҳсоли дос, табар, корд, сипори аз маъдани 

биринҷӣ нисбат ба афзорҳои сангӣ маҳсулнокии меҳнатро даҳчанд афзуданд. 

Дар ҳудуди Тоҷикистон ёдгориҳои асри биринҷ хеле зиёд кашф шудаанд, ки 

аҳамияти муҳимми таърихӣ доранд. Муҳимтаринашон шаҳраки Саразми бостон, 

гӯристони Зарчахалифа дар шаҳри Панҷакент, деҳаи Кангурттут (ноҳияи Темур-

малик), гӯристони Ғелот (ноҳияи Восеъ), ёдгориҳои маданияти Вахш, Тулхор, 

Дашти Қозӣ, Қайроққум ба шумор мераванд. Ҳангоми ҳафриётҳои бостон-

шиносӣ аз ин ёдгориҳо бозёфтҳои хеле зиёд ба даст омадаанд, ки далели дар ин 
                                                                
1 Шарифзода А. Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон №1. – Душанбе: Эр-граф”, 2014. – С. 4. 
2 Шарипов А. “Экспозитсия ва экскурсияи осорхона”. – Душанбе: “Адиб”, 2012. – С. 
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давра рушду пешрафти навъҳои ҳунармандӣ ва касбу кори гуногунро инъикос 

менамоянд. 

Бозёфтҳои бадастомада аз ёдгориҳои зикргардида, дар осорхонаҳои гуногуни 

кишвар ба намоиш гузошта шудаанд. Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон, ки яке 

аз самтҳои асосии фаъолияташ муаррифии таърихи гузаштагони халқи тоҷик аст, 

гӯшаи алоҳидае дар толори якуми шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна ба 

ёдгориҳо ва бозёфтҳои аҳди биринҷ бахшида шудааст. Маҳз ба воситаи онҳо та-

мошобинон метавонанд тасаввурот ва огоҳии комилро аз ин давраи таърихӣ ба 

даст оваранд. 

Гӯшаи асри биринҷ ба ёдгории муҳимтарини ин давра – Саразм бахшида шу-

дааст. Шаҳраки Саразм муҳимтарин ва қадимтарин ёдгории асри биринҷ дар 

Тоҷикистон аст, ки таърихи зиёда аз 5 ҳазорсола дошта, дар наздикии шаҳри 

Панҷакент воқеъ гардидааст. Саразм нахустин ёдгориест, ки ҳамчун  ёдгории но-

дири  таърихии ҷавобгӯ ба меъёрҳои илмию фарҳангии байналмилалӣ (мавқеи 

ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, фарҳанги баланди коркарди металлҳои ранга, ташаккули 

фарҳанги кишоварзӣ, шаҳрсозӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ) ба феҳристи  мероси 

фарҳангии  умумибашарии ЮНЕСКО  ворид гардид. Маҳз бо инобати ин 

ҷиҳатҳои хос тибқи фармони Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соли 2020, 5500 солагии шаҳраки бостонии Саразм ҷашн гирифта шуд. 

Намунаҳои олии ҳунари саразмиён дар экспозитсияи шуъбаи таърихи бостон 

ва асрҳои миёна ба намоиш гузошта шудаанд. Бузургтарин  дастоварди  саразми-

ён ин маъдангудозӣ аст, ки аз тамаддуни баланди замони худ бархӯрдор будани 

ин сарзамин гувоҳӣ медиҳад. Аз ҷумла, дар витринаи аввал ашёи биринҷӣ, аз 

қабили, табар, чангакҳои моҳидорӣ, сарнайзаҳо, сӯзанҳо, кордҳо гузошта 

шудаанд, ки бо як санъати баланд сохта шуда, бинандаро дар ҳайрат меандозанд. 

Табари биринҷӣ бозёфти нахустини Саразм буда, мансуби ҳазораҳои III-II-и то 

милод мебошад. Он дутарафа буда,  як тарафаш табар ва  тарафи дигар дар шакли 

теша сохта шудааст. Чангакҳо далолат аз он менамоянд, ки аллакай дар ҳамин 

давра тавассути чунин шастҳо дар дарёи Зарафшон моҳӣ мегирифтанд. Кашфи 

сарнайза ва кордҳо шаҳодати онанд, ки дар ин ҷо яроқу аслиҳаи гуногун сохта 

мешуданд. 

Ҳунармандон маҳорати баландро дар коркарди санг ноил гардида буданд. 

Гарчанде биринҷ ихтироъ шуда буд, олотҳои сангӣ ҳанӯз мақоми худро аз даст 

надода буданд ва дар рӯзгори мардум истифода мешуданд. Аз Саразм борсангҳо, 

исканаҳо, пайконҳо, дуку зарфҳои мармарӣ ва амсоли инҳо ёфт гардида буданд. 

Ҳунари сангтарошии саразмиён ба дараҷаи баланд инкишоф ёфта буд. Пайконҳои 

сангӣ чунон зебо тарошида шудаанд, ки касро дар ҳайрат меандозанд ва ҳатто 

фикр кардан душвор аст, ки чунин ашёи зебо дар он давра дастӣ сохта мешуданд. 

Бозёфти ҷолиби сангӣ ин амуди салтанат мебошад, ки аз санги обӣ дар шакли 

лӯлаи дарозрӯя сохта шуда, қисмати болояш сӯрохӣ дорад. Чунин сангҳо одатан 

рамзи қудрат ва тавоноиро ифода менамуданд. Ҳамзамон, дар рӯзгори худ сараз-
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миён аз санги мармар низ васеъ истифода мебурданд, ки намунаи олиашон косаи 

мармарӣ ва зарфҳои хурд барои нигоҳ доштани моеъгиҳо ба шумор мераванд. 

Диққати олимон ва ҳам тамошобинонро зарфҳои сафолии Саразм бисёр ҷалб 

менамоянд. Намунаҳои олии зарфҳои мунаққаши сафолиро бостоншиносон аз 

Саразм ба даст оварданд. Саразмиён зарфҳоро ҳам дастӣ ва ҳам дар чархи 

кулолгарӣ сохта, бо истифода аз ангоб дар онҳо нақшҳои гуногунро мекашиданд. 

Дар зарфҳои саразмӣ нақшҳои ҳандасии шикаста, панҷара ва мавҷӣ, инчунин 

хатҳои амудӣ ва уфуқӣ мавҷуданд. Зарфи калони обгирӣ ва пораҳои шикастаи 

зарфҳо, ки дар экспозитсияи Осорхонаи миллӣ дар намоишанд, бо рангҳо ва 

нақшҳои гуногуни худ бинандаро дар ҳайрат мегузоранд. Маҳз дар ин гуна нақшу 

тасвирҳо ҳунари волои гузаштагони мо баръало намоён мешаванд. Аксари 

нақшҳои қадима маънои рамзӣ доштанд ва баъдан низ барои ороиши зарфҳо ис-

тифода шуда, мазмуну моҳияти аввалаи худро аз даст надоданд. Зарфҳо одатан 

дар хумдонҳои калони якқабата ва дуқабата пухта мешуданд, ки ин гуна хумдон-

ҳо дар марказҳои муҳими кулолгарӣ мавҷуд буда, Саразм низ аз шумори онҳо 

буд. Тасвири нақшҳои гуногун ғайр аз зарфҳо инчунин дар деворнигораҳо низ ёфт 

шудаанд. Намунае аз онҳо бо тасвири свастика – яке аз рамзҳои тамаддуни ориёӣ 

дар пораи девор хеле хуб боқӣ мондааст, ки дар экспозитсия дар намоиш аст. 

Дар рафти ҳафриётҳо аз Саразм 5 қабр пайдо шуд, ки яке аз онҳо бо номи 

қабри “ашрофзан” ё “маликаи Саразм” машҳур аст. Ҷасад дар шакли нимқад гу-

зошта шуда буд, ки ин хусусияти дафннамоии аҳди биринҷ ба ҳисоб меравад. Ам-

силаи қабри “ашрофзан” дар экспозитсия пешниҳоди тамошобинон гардидааст. 

Сабаби чунин ном гузоштан ба он хотир аст, ки маҳз аз ҳамин қабр ҳамроҳи 

ҷасади зан инчунин ашёи гуногуни ороишӣ аз қабили, муҳраҳои тиллоӣ, нуқрагӣ, 

муҳраҳо аз сангҳои қимматбаҳои фирӯза, ақиқ, марҷон, шишасанг, дастмонаҳо аз 

устухони садафи баҳрӣ, оинаи биринҷӣ, ҳайкалчаҳои гилӣ ва амсоли инҳо ба даст 

омаданд. Қисми зиёди ин бозёфтҳо дар витринаи алоҳида дар паҳлӯи амсилаи 

қабр дар намоишанд. 

Гӯшаи дигари асри биринҷро бозёфтҳои нодири ёдгориҳои Зардчахалифа, 

Ғелот, Кангурттут, ёдгориҳои маданияти Вахш, Тулхор, Дашти Қозӣ, Қайроққум 

ташкил медиҳанд. Яке аз экспонатҳои ҷолиби ин гӯша зарфи биринҷии чойник-

монанд мебошад, ки аз деҳаи Фатмеви ноҳияи Айнӣ бозёфт гардидааст. Он шакли 

давра дошта, даста, нӯги дароз ва ду поя дорад. Ҳамчунин, бозёфтҳо аз гӯрхонаи 

Зардчахалифа – покуҳои биринҷӣ, сӯзанҳо ва қисматҳои лаҷоми асп аз биринҷ ва 

устухон, ки шаҳодати мавҷуд будани асппарвариро медиҳанд ба намоиш гузошта 

шудаанд. Олотҳои сангии ин гӯша низ бисёр диққатҷалбкунанда буда, бо сифати 

баланд тарошида шудаанд. Хусусан, борсангҳо ва сангҳои салтанат, ки рамзи 

қудрату тавоноиро ифода намуда, одатан дар қабрҳои шахсони воломақом ҳамчун 

нишони муқтадирӣ гузошта мешуданд. 

Мавриди зикр аст, ки аз қабрҳои Ғелот ва Кангурттут косахонаи сари инсон, 

ки дар ҳолати нисбатан хуб қарор доштанд, пайдо гардиданд, ки баъдан аз ҷониби 
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симошиносон симои зоҳирии онҳоро муайян намуданд. Дар натиҷа маълум гар-

дид, ки онҳо ба гурӯҳи нажоди аврупоӣ – шохаи ҳиндуориёӣ дохил шуда, собит 

месозанд, ки аз қадим дар ин минтақа аҷдодони бевоситаи тоҷикон – ориёиҳо 

зиндагӣ менамуданд. Ғайр аз ин қабрҳое низ аз Кагурттут ёфт шуданд, ки ба ҷои 

ҷасад ҳайкалчаҳо доштанд. Онҳо аввал ҷасадро дар назди гӯр сӯзонда, аз хокиста-

ри он ҳайкалча сохта дафн менамуданд. 

Қисмати дигари толори асри биринҷ ба ёдгориҳои маданияти Вахш бахшида 

шудааст. Ёдгорињои маданияти Вахш дар поёноби дарёҳои Вахш ва Ќизилсу бо-

зёфт гардида, ба нимаи дуюми њазораи II то милод мансуб мебошанд. Онҳоро 

экспедитсияи бостоншиносии љанубии Тољикистон дар давоми солњои 1961-1967 

таҳќиќ намудааст. 

Ёдгорињои асосии маданияти Вахш аз гўристонњои Вахш, Ойкўл, Љаркўл, 

Полвонтўќай, Иттифоқ ва Макони Мор (ноҳияи Фархор) пайдо гардида буданд. 

Бошишгоҳҳои маданияти Вахш дарёфт нашудаанд. Чорводорї, шакли асосии 

иқтисодиёти љамъиятро дар ин қаламрав ташкил медод. 

Ќабрњо даромадгоҳи болопўш дошта, гуногуншакланд: мудаввар, секунља, Т 

ва П монанд, камоншакл. Мардҳо асосан ба паҳлўи рост, рў ба даромадгоҳ, вале 

занҳо ҳар хел гўронида шудаанд. Љасадҳо ҳар навъ, вале аксар рў ба шимол мехо-

биданд. Ин хусусияти маданияти Вахш мебошад. 

Аз қабрҳо зарфҳои сафолї, маснуоти фулузї (оина, корд, ханљар), сангї 

(пайкон, сари гурз) ва устухонї ёфт шудаанд. 

Зарфҳо дар ин минтақа ҳам дастӣ ва ҳам дар чархи кулолӣ сохта мешуданд. 

Зарфњои сафолии Иттифоќ дастӣ тайёр гардидаанд, ки шаклашон нисбатан 

дағалтар аст. Маснуоти сафолии Макони Мор бошанд, хеле зебо ва нафис буда, 

сокинонаш аз чархи кулолӣ истифода мебурданд. Зарфи мевагирии ин ёдгорӣ ба-

со зебо буда, пояи баланд дорад, ки то имрӯз чунин зарфҳо дар рӯзгори мардум 

васеъ истифода мешаванд. 

Шуғли асосии бошандагони маданияти Вахш асосан чорводорӣ буд. Устухони 

ҳайвоноти калони шохдор ва ҳайвоноти ваҳшие, ки шикор мешуданд, зиёд ба даст 

омадаанд. Бошандагони Вахш аз устухон низ ҳар гуна ашё месохтанд. Пайконҳо ва 

сӯзанҳои устухонии ин маданият бо маҳорати баланди касбӣ сохта шудаанд.
1
 

Занон дар ин давра низ ба зебогии худ диққати махсус медоданд.  Дар гӯшаи 

асри биринҷ низ, намунаи либосҳои занона ба намоиш гузошта шудааст, ки 

диққати тамошобинонро басо ҷалб менамояд. Онҳо одатан либосҳои дароз 

пӯшида, барои ороишот пешонибанд, гарданбанд ва дигар ашёи ороиширо исти-

фода мебурданд. Матоъпораҳо, шаддаву муҳраҳо, ангуштарину дастпонаҳое, ки аз 

ёдгорҳои гуногуни ин давра ёфт шудаанд, шаҳодати ин гуфтаҳоанд. 

Гӯшаи охири асри биринҷ ба бозёфтҳои ёдгориҳои Дашти Қозӣ ва 

Қайроққум бахшида шудааст. Дашти Қозӣ ба маданияти Андроновии шакли 

                                                                

3 Пьянкова Л.Т. “Степные компоненты в комплексах бронзового века юго-западного Таджикистана” 
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Федоровӣ мансуб буда, аз ин ҷо 27 қабр бо ашёи зиёди сафолӣ, биринҷӣ, устухонӣ 

ва сангӣ ёфт шудаанд. Зарфҳои ёдгории мазкур ранги сиёҳтоб, хокистарӣ ва зард-

норинҷӣ дошта, гарданаашон васеъ аст. Онҳо бо нақшҳои гуногуни худ фарқ ме-

кунанд. Нақшҳо асосан дар шакли секунҷаҳои баробарпаҳлуи нугашон боло ё по-

ён, хатҳои амудӣ ва уфуқӣ, шикаста ва пурпечутоб канда тасвир шудаанд.
1
 Чанде 

аз ин зарфҳои сиёҳтоб ва инчунин ороишоти занона – тугмаҳо ва муҳраҳо дар 

экспозитсия ба намоиш гузошта шудаанд. Аз Қайроққум бошад қолабҳои табар, 

донагиҳои ҷаву гандум дар маърази тамошоанд. 

Бояд зикр намуд, ки барои шиносоии бештари бинанда, дар экспозитсия ма-

води аёнии ёрирасон ба намоиш гузошта шудаанд, ки ба зеҳни тамошобин таъси-

ри мусбӣ расонида, маълумоти онҳоро оид ба ин давраи таърихӣ зиёд мегардонад, 

аз қабили: матнҳои тавзеҳотӣ, харита, мавқеи ҷойгиршавии ёдгорӣ, ҳолати 

имрӯзаи ёдгорӣ, шуғли одамони ин давра ва амсоли инҳо. 

Хулоса, маҳз дар аҳди биринҷ нахустин шаҳраку деҳаҳо пайдо шуда, кишо-

варзию чорводорӣ, ҳунармандӣ, тиҷорат, маъдангудозӣ рушд ёфтанд ва заминаи 

мустаҳкаме барои инкишофи минбаъдаи онҳо гузошта шуд, ки дар экспозитсияи 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон баръало мушоҳида мегардад. 
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Шукуров Њасан 
 

МИНЕРАЛҲОИ ШИФОБАХШ ВА АЊАМИЯТИ МУАРРИФИИ 
ОНЊО ДАР ОСОРХОНАЊО 

 
Фаровон будани сарватњои зеризаминии Тољикистон бо таърихи геологии ин 

сарзамин вобастагии зич дорд. Тољикистон сарзамини кӯњсор буда, баландии 
мутлаќи он аз сатҳи баҳр аз 300 то 7495 метрро дарбар мегирад. 93% њудуди 
Тољикистонро кӯњњо ва 7 фоизи онро њамворињо ишѓол кардаанд, ки ба 
силсилакӯњњои Тиёншон, Њисору Олой ва Помир мансубанд. Таќрибан 50% сатњи 
ќаламрави љумњурї аз 3000 метр баландтар воќеъ аз сатҳи баҳр гардида аст. 
Тољикистон аз љињати кӯњсорзамин буданаш, дар тамоми љањон машњур аст. Дар ба-
робари ин, Тољикистон аз љињати захираҳои канданињои фоиданок њам хело ғанӣ ме-
бошад. Дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 400 кон ба ќайд гирифта шудааст, ки аз 
он 100 намуд мањсулотњои гуногун истењсол мекунанд. Ин намуди менералҳоро 
ќариб дар њама осорхонањои таърихї-кишваршиносии кишварамон ва дигар 
осорхонањои соњавї дидан мумакин аст. 

Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон низ менералњо ба таври комил инъикос ме-
гарданд. Барои инъикоси табиати Тоҷикистон дар Осорхонаи миллї шуъбаи табиат 
фаъолият менамояд, ки он дар зербинои Осорхона қарор дошта аз 5 толор иборат аст. 
Толори якум геология, толори дуюм иқлим, толори сеюм баландкўњ, толори чорум 
флора ва толори панљуми ин шуъба бошад ба мамнўъгоҳњо ва парваришгоҳњои 
Ҷумҳурии Тољикистон бахшида шудааст. 

Мањз толори якуми Шуъбаи табиат ба канданиҳои фоиданокдар Ҷумҳурии 
Тољикистон бахшида шудааст. Бояд гуфт, ки дар толори мазкур зиёда 443 адад мене-
рал мављуд аст, ки 74 намудро дар бар мегирад. Ҳамзамон дар шуъба харита мављуд 
аст, ки мавќеъи љойгиршавии менералњои њудуди Тољикистон дар он бо чароғакҳои 
ранга нишон дода шудааст. Масалан ба металлњои ранга дохил мешаванд: мис, ни-
кел, сурб, ќалъагї, (арзиз), алюмини, титан, симоб, сурма. Ба металњои ќиматбањо 
дохил мешаванд: тилло, нуќра, платина, элементи плат. Ба металлњои камёфт дохил 
мешаванд: галӣ, германий, индї, сирконї. Ба металлњои сиёњ дохил мешаванд: оњан, 
чугун, манган, хром. Ба маводњои сӯзишворӣ дохил мешаванд: ангишт, нефт, 
слансњои сӯзанда, газ, торф. Ба сангњои ќиматбањо ва ороишӣ дохил мешаванд: ру-
бин, сапфир, изумруд, лаъл, топаз. Ба сангњои ороишӣ лазурит, малахит, марион, ру-
хом, агат, амазонит, яшма, аметист дохиланд. Ба маводњои сохтмонї дохил меша-
ванд: регсангњо, мармар, оњаксанг, гранитњо, гранодиоритњо, базалтњо ва ѓайрањо. Ба 
маводњои кимиёвӣ дохил мешавад: галит, силвин, сулфур. Ба маводњои агросаноатӣ 
дохил мешаванд: апатит, фосфорит ва ба маводњои ѓайри маъданӣ дохил мешавад: 
кварс, флюорит. 

Минералњои дар боло зикршуда дар соњањои гуногуни хоҷагии халқ махсусан дар 
сохтмон, кишоварзӣ, меъморӣ, саноати мошинбарорӣ, заргарӣ истифода мешаванд. 

Бояд зикр намуд, ки дар баробари хосияти шифобахшї доштани растанињо 
минералњо низ хусусияти хоси шифобахшӣ доранд. Ҳатто гузаштагони мо оид ба 
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минералҳо ва хусусияти шифобахшии онҳо дар китобҳояшон маълумотњои љолиб 
дарҷ кардаанд. Масалан Абурайхони Берунӣ (973-1048) дар китобаш «Китоб-ул-
ҷамоҳир фи маърифат-ил-ҷавоҳир» дар бораи зиёда аз 300 минерали дар замони му-
аллиф маълум, хусусияти онњо ва конҳои минералҳо маълумот дода аст. Абуали 
Ибнӣ Сино (980-1037) бошад дар китоби худ «Китоб-уш-шифо» минералҳоро ба 4 
гурӯҳ тақсим кардааст: 1) сангҳо; 2) металлҳо; 3) ҷисмҳои сӯзандаи сулфурдор; 4) 
намакҳо. 

Хусусияти шифобахшии ин минералњо дар он аст, ки ба инсон ќувва ва нерӯ 
медињанд, асабро ором мекунанд, рагњои хунгардро тунук ва гардиши хунро дар ба-
дан тез мекунонад, бехобиро рафъ мекунанд, сардардӣ ва хунравиро манъ мекунад, 
инчунин гардиши хунро дар рагњои хунгарди дил метезонанд, ѓадудњои зери меъдаро 
рафъ мекунанд. Мисол: Лаъли бадахшон мувофиқи баъзе ривоятҳо санги шифобахш 
ва сеҳрнок мебошад. Табибон мизоҷашро гарм ва хушк меҳисобанд. Касе лаълро 
кӯфта бо шароб омехта карда хурад, меъдаашро сиҳат мекунад. Ба даруни малҳам 
лаъл омехта ба чашм молад қувваи биноиро нағз мекунад. Лаъли Бадахшон як навъи 
санги қиматбаҳои сурхи дурахшон аст. Аълотарин навъи онро лаъли Бадахшон 
мегӯянд. Ҷойгиршавии ин минерал Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебо-
шад. Заргарон тоҷ, ангуштарин ва дастпонаҳои шоҳонро бо лаъл оро медоданд. Ху-
сусияти шифобахшии санги рухом бошад фишорро паст ва буғумдардро нест меку-
над. Ситорашиносони Ҳинду мегӯянд, ки рухом барои саломати фоидаовар аст. 

Муаррифии минералњо дар осорхонањо, махсусан дар Осорхонаи миллии 
Тоҷикистон пеш аз њама барои муаррифї намудани табиати бойи Тољикистон 
ањамияти калон дорад. Аз љониби дигар боздиди минералњои гуногуни табиї аз 
намоишгоњи Осорхонаи миллї ба тамошобинон њаловат мебахшад ва рангорангии 
минералњо диќќати тамошобинро ба худ љалб мекунад. Аз њама муњим он аст, ки та-
мошобинон дар баробари боздиди менералњо аз хусусиятњои хоси шифобахшии 
онњо маълумоти зарурӣ мегиранд. Осорхонаи миллии Тољикистон чунин иқдом ги-
рифтааст, ки табиат дар Ҷумҳурии Тољикистонро дар экспазитсия тасвир намуда, бо 
ин роњ дар баланд бардоштани њисси ватандўстии шањрвандон бањри њимоя ва њифзи 
табиати Тољикистон сањми арзандаи худро гузорад. Шояд бисёр нафарон аз 
намудњои гуногуни менералњои ќиматбањо ва фоиданоки намоишгоњи Осорхонаи 
миллї дидан накарда бошанд ва мо онњоро ба намоишгоњи диќќатљалбкунандаи 
Осорхона даъват мекунем то њарчи бештар аз табиати рангин ва бойи Тољикистон аз 
наздик шиносої пайдо намоянд. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
1. Муҳаббатов, Ҳ. Раҳимов М. Географияи Тоҷикистон. Китоби дарсӣ барои 

синфи 8. – Душанбе “Собириён” 2009. 
2. Файзиев А.Р. Минералогияи тавсифӣ (Барои донишљўёни ихтисосоти геологї 

ва географии донишгоњу донишкадањои олии кишвар) – Душанбе, 2011. 
3. Юсупова С. Геология бо элементҳои минералогия ва петрография. Душанбе – 

1963 . 
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Раҳимов Бахтиёр 

 

МУШКИЛОТИ НИГОҲДОШТИ 

ХӮСАҲОИ ҲАЙВОНОТ ДАР ОСОРХОНАҲО 

 
Хўса, ќисми таркибии људонашавандаи тамоми осорхонањои табии зоологї 

мебошад. Вобаста ба ин, онњо табиат ва манзара, инчунин хусусияти асосии 

намудњои эндемикии њайвонотро, ки хоси як минтақа мебошанд, муаррифї мена-

моянд. Имрўз таксидермия яке аз шохањои камёби санъати биологӣ мебошад, ки 

он ба таври васеъ усулњои гуногуни тайёркунии љузъиёти гуногуни хўсањоро 

пешнињод менамояд, ки имкони дуруст ва аниќ пешкаш намудани сифати бадан, 

тарзи ист, ранг, њамчунин хусусиятњои асосии рафтори њайвонотро доро 

мебошанд. Таксидермист - ин мутахассис оид ба тайёр намудани хўсањо мебошад. 

Таксидермия - аз калимањои юнонї "taxis" - тайёр кардан, коркард" ва "derma" 

пўст, пўстин, яъне аз пўст ва пўстин тайёр намудани хӯсаҳо. Пӯст ба ягон қафаса 

(ашёи чун хўса тайёргардида) (маникен) таранг кашида шуда, қисми дохилии ко-

вокии он бо кафк пур карда мешавад. Вазифаи асосии таксидермия - ороиши ба-

деии пўсти сайдњои шикорї, тайёр намудани хўсаи њайвонот ва паррандагон ё 

силсиланамоиши гурўњи њайвонот мебошад. Дар илми таксидермия ду раванди 

хӯсасозӣ мављуд аст: осорхонавӣ ва тиљоратї1
. 

Усулњои аввалини коркарди пўсти њайвонотро ҳанӯз одамони дунёи ќадим 

мавриди истифода қарор медоданд. Љузъиёти таксидермияро соњирон (фолбинҳо) 

ва љодугарон истифода менамуданд, ки хусусияти бевоситаи онњо сар, дум ва 

панљањои њайвонотро ташкил медод. Дар Юнони ќадим хўсањои њайвоноти хона-

гиро тайёр намуда, онҳоро бо хўљаинњояшон дафн мекарданд. Бо сарҳои 

њайвоноти шикоркардашуда ќасрњои асримиёнагиро оро медоданд
2
. 

Сарчашмаи пайдоиши таксидермияро муаррихон дар «Осорхона Кунсткаме-

ра» -и созмондодаи Пётри якум мебинанд. Инкишофи он ба даври рушди Петер-

бург њамчун пойтахт алоќаманд аст. Дар соли 1698 Пётри якум аз Голландия 

хўсаи паррандагон, моњињо, њашаротҳои хушконидашуда ва дигар њайвонотро ба 

Санкт-Петербург меорад. 

Дар соли 1716 барои «Кунсткамера» аз Голландия коллексияи Алберт Себа 

дар соли 1717 бошад, коллексияи Фридрих Рюш харидорӣ карда шуд. Барои осор-

хона њамчунин хўсаи њайвоноти вањшӣ 212 хўсаи фил, шер, юзњо, гавазнњои гуно-

гун, ѓизолњо ва 772 хўсаи паррандагон харидорӣ гардид. Бо рушди илм, усулњо ва 

маводњое мукаммал гардиданд, ки дар таксидермия истифода мешаванд ва танњо 

дар аввали асри XIX хўсањо аз рўи тайёр карданашон, нисбатан мукаммалгардида, 

пайдо гардиданд. Дар моњи июли соли 1832 осорхонаи зоологии шаҳри Санкт-

Петербург ифтитоњ гардид, ки дар он ќариб мактаби таксидермия асос ёфт ва 

                                                                
1 Заславский М.А.Новый метод изготовления чучел животных. – Л., 1974. – С. 114 
2 Зоологическая наука Тадзикистана за 60 лет 
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минбаъд рушд кард. Дар охири асри XX дар Тоҷикистон зоолог С. Исакович аз 

рўи усули тайёр намудани хўсањо мутахассис ва созмондињандаи мактаби такси-

дермияи тољик ҳисобида мешуд. Қайд намудан бамаврид аст, ки дар Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон шуъбаи табиат таъсис ёфтааст, ки табиати ин диёрро 

муаррифӣ мекунад. Дар диарамаҳои табиати осорхона қариб 200 хӯса ба намоиш 

гузошта шудааст. Бештари ин хӯсаҳо намудҳои эндемикӣ мебошанд, ки ин 

хӯсаҳои ҳайвонот хусусияти хоси иқлими минтакавиро дар Тоҷикистон нишон 

медиханд ва ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид гашта таҳти назорати Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. 

Барои нигоњ дошатани зебогии табии мўина ва дароз намудани муњлати ис-

тифодаи маснуоти аз он тайёркардашуда, бояд давра ба давра корҳои 

профилактикӣ гузаронида шаванд, то хўрдашавии мўинаро пешгирї намоянд. 

Барои тоза намудани рўяи мўина аз ифлосӣ, онро бо латтаи пахтагӣ дар 

спирти техникї ё бензин таркардашуда, пок мекунанд. Амалиёт њангоми кор-

карди поракунии маснуот (баъд аз анљоми корњои аз нав барќароркунї) гузаро-

нида мешавад. Пораи маснуоти мўинаро ба болои мизи корї ё ба болои зирењи 

матои пўстин аз поён мегузоранд ва рўяи мўинадорро ба њар самт тоза мекунанд. 

Ќисмњои нисбатан бештар ифлосгардидаи рўяи мўинадорро ду маротиба пок ме-

кунанд. Баъд аз он рўяи мўинадорро шона зада бо мушол мекўбанд ва бо чўтка 

њамвор мекунанд. Тавассути амалиёти мазкур рўяи мўинадор аз нав љило, сохти 

абрешимї ва оњарї пайдо мекунад. Њангоми тоза намудани рўяи мўинадор ба 

афтидани моеъ ба рўи матои пўстин роњ додан мумкин нест. Дар рўйи мўяи аз 

ифлосї ва равѓан поккардашудаи матоъ ќабати тунуки омехтаи пероксиди гид-

роген ва талќ мемоланд. Омехтаи молидашударо то хушк шуданаш нигоњ медо-

ранд. Баъд аз он мўйњоро аз хока бо роњи афшондан ва бо чўткаи тозаи хушк 

њамвор карда тоза мекунанд. Амалиётро якчанд маротиба, то пурра бартараф 

намудани зардї такрор мекунанд. 

Ашхосе, ки хўсаи њайвонот ё паррандагонро дар хонаашон нигоњ медоранд, 

савол медињанд, ки чӣ тавр хўсаро дуру дароз нигоњ доштан мумкин аст? Чӣ гуна 

аз куя њифз бояд намуд? Чӣ тавр бояд нигоњубин кард? Бо кадом мавод коркард 

намуд? Таксидермистњо – мутахассисони хӯсасоз дар рафти тайёр намудани хўса 

нигоњдории онро аз куя ба њар навъ анљом медињанд. Дар рафти кор ба омилҳои 

зерин диққат додан зарур аст: 

1. Намнокии нисбї дар иморат. Он бояд аз 30% то 70% бошад; 

2. Тайѓирёбии нисбии намнокї. Њангоми зиёд будани таѓйироти намнокї, 

пўсти хўса метавонад вайрон шавад; 

3. Расидани нурњои рости офтоб ба хӯса. Њангоми дуру дароз афтидани 

нурњои офтоб, пўсти њайвонот мумкин сўзад ва гавњараки чашм дар намунањо бе-

ранг гардад; 

4. Пок намудани чанг. Бо гузашти муњлати муайян дар рўйи хӯсаҳо чанг љамъ 

мегардад. Он бояд тоза карда шавад. Аз рўйи маводи калонњаљм бо чангкашаки 
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хурд, аз рўи маводи хурд бошад бо дастгоҳи шамолдиҳӣ (фен), аз рўйи пари па-

рандагон бо латтаи хушк ё каме намнок ба рафти пар поккорӣ карда мешавад. 

Агар ба пашми хўсањои њайвоноти бузургљусса (хирс, гург, рўбоњ, шаѓол) 

тез-тез даст расад, он равѓан ва ифлосињоро аз даст бо худ мељабад ва намакин 

мегардад. Барои он ки равѓан тоза карда шавад, мўйро бояд бо латтапораи дорои 

моеъи равѓанпоккунӣ тоза намуд. Бењтараш барои ин сӯзишвории (бензин) бе бўй 

(аз асбоби оташ гирёнкунанда) ё аз сӯзишвории њавопаймоњо истифода намуд. 

Роњњои тамизгардонӣ (дезинфексия) ва њифзи хўсањои њайвонот аз 

ҳашаротҳои зараррасон.      

Куя, гамбуски осорхонавї ё пўстхӯр ба пашм, пар, пўст њуљум мекунанд. 

Ҳашаротҳои мазкур метавонанд дар ваќти хеле кӯтоњ коллексияњои хўсањоро, ки 

барои дуру дароз нигоњдори пешбинӣ гардидааст, зарар расонанд. Барои њамин, 

бояд чорањои эњтиётї бар зидди вайроншавии эњтимолии пўст ё мўя аз љониби 

њашарот - зараррасонњо љуст. Бо зараррасонњо метавон ба роҳи кимиёвї мубориза 

бурд. 

Натиљањои бењтарини зањролудкунонии пўсти хўсањоро зањрњои сахттаъсир 

медињанд. Зањр бояд самаррабахш ва устувор бошад. Доимо бояд аз чанги аэрозо-

лии зањрнок хўсањои њайвонотро коркард намуд. Хӯсаҳое, ки дар њавои кушод (бе 

витрина) нигоҳдорӣ мешаванд, њатман тамошобинро аз он огоњ кард, ки хўса бо 

зањр коркард гардидааст ва ба он даст расонидан мумкин нест. 

Доимї нигоњдоштани иқлими муайяншуда ва герметизатсия дар диорамаҳо 

имконияти бештари нигоњдошти коллексияњои гуногуни хӯсаҳои ҳайвонотро ка-

фолат медињад. Барои равшан нигоњ доштани диорама аз чароѓњои люминасионї 

нисбат ба чароѓњои тафсон истифода бурдан бењтар аст, чунки онњо ба зиёдшавии 

гармї роњ намедињанд, ки ин барои дар диорама доимї нигоњ доштани микро-

климат бисёр зарур аст. 

Вазифаи асосї ва нисбатан муњими таксодермисти осорхонањо имрўз 

љустани имконияти нисбатан дарозтар нигоњдоштани намунањои хӯсаҳои 

ҳайвонот ва коллексияњои зоологӣ мебошад, ки бо гузашти ваќт аз љониби 

њашарот, чанги зараррасон, нурњои рости офтоб, тайѓирёбии ногањонии њарорати 

њавои макони нигоњдории онњо (аз њад зиёд хушк ё баръакс намнокгардии онњо) 

мубталло мешаванд. Чӣ тавре ки мебинем сабабњои боиси нигаронї барои 

нигоњдории коллексияњо бавуљудоянда, басандаанд. Дар њавои атмосферӣ 

омехтањои зарарнок зиёданд. 

Гази сулфит – вайронкунандаи нисбатан сахти моддаи узвї. Дар њаво бо об 

њамроњ гашта, он аввал ба кислотаи сулфити устувор табдил меёбад, баъд аз он 

ион бо об кислотаи сулфати фаъол ба вуљуд меорад, ки тамоми намудњои хӯсаҳои 

осорхонаро вайрон мекунад. Гази сулфит бо миќдори зиёд аз дуди ангиштсанг, ки 

њар рӯз аз фабрикаю заводњо ба атмосфера партофта мешавад, ҷудо мегардад. Он 

мўя, пари хўсањоро беранг мекунад. Манзараи расмњо, рангро таѓйир медињад. 

Сулфид ва аммиак дар зараррасонии экспонатҳои осорхона хеле фаъоланд, 
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сарчашмањои онњо метавонанд чоњњои кандашуда, њољатхонањои намуди кушода, 

оѓил ва ѓайрањо бошанд, ки аз осорхонањо на он ќадар дур љойгиранд. 

Барои муътадил нигоњдории хӯсаҳо дар осорхона њарорати махсуси њаво дар 

бино талаб карда мешавад. Бояд њамон њадди њароратро барои шароити 

осорхонањо дарёфт намуд, ки дар њадди муайян нигоњдории хўсањоро кафолат 

медињанд. Њарорати муносиб (+18+20
0
) яке аз шартњои зарурии истифодаи осор-

хона ва барои ташрифи тамошобинон мебошад. Њангоми якбора пастшавии 

њарорат, пўсти хўсањо љафс мешавад, њангоми баландшавии њарорат ва намї ра-

ванди вайроншавиро метезонад. Дар љойњои нисбатан бештар кашишхўрдаи пўст 

(дар кўкњо) риштањо мекананд, асосан дар ќисми гардани хусаҳо ё љойи ќадшавии 

пўст. Боиси қайд аст, ки ашёњои нахдор - матоъ, ќоѓаз, чўб, пўст њангоми зиёдша-

вии намнокӣ њаљман калон мегарданд ва шаклашон вайрон мешавад. 

Ба хўсањои гуногун бактерияњои пўсонанда зарари калон мерасонанд. Онњо 

дар ҷойи намнок, њарорати баланд ва норасоии рўшноии зиёд зуд инкишоф меё-

банд. Њангоми хушконидани макон бактерияњо нобуд мешаванд. Натиљаи хубта-

ринро дар коркарди диорама ки бо бактерияњо зарар дидааст, буѓи формалин ме-

бошад. Дар њар як м
2 

иморат 25 мл. формалини 40% истифода мебаранд. Иморат-

ро баъд аз коркард 2-3 шабонарӯз набояд шамол дод. 

Њангоми аз меъёр (то 30%) камшавии намии њаво бисёр пўсти хўсањо хушк 

гашта мекафанд. Асосан ин ба пўсти њайвоноте дахл дорад, ки коркард нашуда-

анд. Дар чунин њолат њавои осорхонаро бояд бо истифода аз шамолдињї то меъёр 

намнок намуд. Барои назорат аз рўйи њарорат ва намнокии њавои иморати осорхо-

на ё диорамаҳои зоологӣ аз асбоби одитарин - психрометр истифода бурда меша-

вад, ки барои назорати шароит дар диоррамма ё толорњои осорхона ёрӣ мерасо-

над. 

 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Директор Зоологического института АН СССР академик Быховский Б.Е. 

Москва. 1966.  325 с. 

2. Заславский М.А. Изготовление чучел, муляжей и моделей животных. 

Общая таксидермия. – Ленинград. – 1968. – 541с. 

3. Заславский М.А. Новый метод изготовления чучел животных «Скульп-

турная таксидермия» издательство «Дониш»-1985с. 310саҳ. 

4. Кузнецов Н.В. и Ильичева Н.В. “Природа в краеведческом музее” – Мо-

сква. 1958. – 173 с. 
END 
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Исмонова Маҳбуба 

 

АЗ ТАРМИМИ ЯК АСАРИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ ДАР 

 ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Осорхона маконест, ки љамъоварї, ҳифз, нигоҳдорӣ, намоиш ва омўзиши 

ашёи осорхонавӣ вазифаҳои асосии он маҳсуб меёбанд. Яке аз мавзуъҳои асосӣ 

дар фаъолияти ҳамагуна осорхонаҳо дар баробари ҳифзу нигоњдорї, инчунин 

тармим ва таҳкими ёдгориҳои таърихӣ ба шумор меравад. Агар мо ба маънои 

луғавӣ ва истилоҳии вожаҳои мазкур назар афканем, тармим ба маънои барқарор 

намудан, ислоҳ кардан, бозсозӣ кардан ва ё бартараф сохтани камбудиҳо дар ҳар 

чизеро гӯянд, консерватсия (таҳким) дар луғат ба маънои устувор доштан, 

мустаҳкам намудан, боз нигаҳдоштани чизе аз нобудшавӣ ва ислоҳ кардан омада-

аст. 

Барои амалӣ намудани ин соҳаи муҳим дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

шуъбаи махсус бо номи “Шуъбаи тармим ва консерватсия” вуҷуд дорад, ки дар он 

мутахассисон соҳаҳои гуногуни осори таърихиро аз қабилӣ: филиззот (мис, нуқра, 

тилло, оҳан), матоъ (курта, рӯмол, ҷома, миёнбанд), коғаз (китобу дастхатҳои но-

дир), сафол (кӯза, пиёла, табақ, хум), заргарӣ (намунаҳои гуногуни ороишот), 

созҳои мусиқӣ (дутор, рубоб, таблак, доира) ва санъати тасвирӣ (мусаввараҳо) 

тармим ва консерватсия менамоянд. 

Дар воқеъ ҳунари тармимгарӣ яке аз соњањои муҳим ва зањматталаб ба њисоб 

меравад, аз ин сабаб тармимгар бояд аз нозукиҳои ин ҳунар огоҳии комил дошта 

бошад. Чигунае, ки табиб беморро муолиҷа мекунад ва ҳаққи хато карданро надо-

рад, тармимгар низ бояд ҳамингуна бошад, зеро як хатои тармимгар метавонад 

осори таърихиро нобуд созад. Бинобар ин мутахассисони соҳаро мебояд, новобас-

та аз он, ки ашёи осорхонавӣ дар фонд, дар толорњои экспазитсионї, дар 

намоишҳои мувваќатӣ ё ин ки дар омӯзиш қарор дорад, бояд дар њама ҳолат ша-

роити хуб муњайё сохта, бењдошти кафолати ашёро таъмин намоянд. 

Тармим намудани ҳар як осори таърихӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ал-

батта дар ҳама шакл ҳадафи асосии тармимгар барқарор кардани љойњои талафот-

дида ва беҳбуд бахшидан ба ёдгорӣ мебошад. Дар ин мақола муаллиф кўшиш ме-

намояд, ки доир ба роҳҳо ва усулҳои тармиму таҳкими як асари санъати тасвирӣ 

ба хонанда маълумот пешниҳод намояд. 

Тибқи муқаррароти соҳаи санъати тасвирӣ ва амалӣ, тармим ва таҳкими асар 

дар њамон њолат зарур аст, ки бо гузашти чандин солҳо ва зери таъсири шароити 

номусоид мусаввара вайрон мешавад ё ҳангоми аз якҷо ба ҷои дигар интиқол до-

дан зарба мехўрад ва дар натиҷа даридагињо, кафидагињои қабати  ранг ва 

људошавии ќабати ранг аз таҳранг (грунт) ба вуҷуд меояд. Пас аз ба вуҷуд омада-

ни чунин ҳодисаҳо тармим намудани асари санъати тасвирї шарт ва зарур аст. 

Яке аз осебҳои асосие, ки дар мусавварањои фонди Осорхонаи миллии 
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Тоқикистон дида мешавад ва мо тармимгарон ҳамарӯза ба он рӯ ба рӯ мешавем, 

ин сустшавии асоси (холст) мусаввара, даридагињо, деформатсия, људошавии 

ќабати рангҳо ва талафоти таҳранг (грунт) мебошад. 

Беморињои мусавварањо дар алоњидагӣ ба шакли инфиродї ба вуҷуд меоянд 

ва ягон усули «љодӯӣ ё афсунгарї» барои барќарорсозии онҳо вуљуд надорад, 

танҳо ба таври амалӣ метавон асарҳои санъати тасвириро барқарор намуд. Барои 

мисол тарзу усулҳои тармим ва консерватсия намудани як асари санъати тасвири-

ро, ки дар фонди Осорхонаи миллии Тољикистон таҳти рақами ИНВ.Ж - 24, КП – 

1820 нигоњ дошта шудааст, пешниҳод менамоям. 

Бояд қайд намуд, ки аввалин коре, ки аз ҷониби тармимгар иҷро мешавад, ин 

азназаргузаронии ҳолати асар, аксбардорӣ намудани ҷойҳои тармимталаб ва му-

айян намудани ҳаҷму андозаи он мебошад. Дар натиҷаи таҳқиқ ва 

азназаргузаронӣ маълум гардид, ки ин асар амали яке аз рассомони шинохтаи 

Тољикистон В.М. Боборикин бо номи «Мактаби мањви бесаводї» мебошад, ки он 

соли 1957 офарида шудааст, ба тармиму таҳким ниёз дорад. Андозаи он 138х93 см 

буда, дорои чорчӯбаи чўбӣ мебошад, ки дар он 8-адад мехчўб насб гардидаст. 

Чорчӯба крестовина (салиб) ва перекладина (ҷойгузин) надорад, вале васеъшаван-

да мебошад. Асоси асар (холст) майдабоф буда, гирењчањои зиёд дорад. Асоси 

асар (холст) ба чорчўба мустаҳкам кашида шуда, ҳолаташ кӯњна мебошад. Асар 

чангу ғубори зиёд гирифта, канорањояш бо мех мустаҳкам карда шудаанд. 

Ҳамчунин дар баъзе љойњои канорањо ранги равѓанӣ низ дида мешавад. Таҳранги  

(грунт) асар фабрикӣ ва сафеди зардчатоби тунук мебошад, ки шакли бофти асос 

намоён аст. Аммо пайвастагии таҳранг (грунт) бо асоси асар (холст) хуб мебошад. 

Дар рӯи асар ќабати ранг тунук (лессировка) гузошта шуда, қисми поёнии он нам 

кашидааст. Дар 13 – љойи асар ќабати таҳранги (грунт) рангҳои кафидагї ва 

рехтагӣ дида мешавад. Болои асарро бошад аз намии зиёд доѓњои сафед (маѓор) 

рӯпӯш кардааст. Дар ќисмати миёнаҷои асар кафидагиҳои қабати ранги асар (кра-

келюр) ва ҳамзамон дар ќисмати рост аз боло ноҳамвориҳои асос (деформатсия) 

дида мешавад. Ќисми поёнии асар аз тарафи чап бошад, аз њисоби маѓор, 

микробњо ё бактерияњо ќабати ранги асарро ба нестшавӣ овардааст. Хулоса ба 

пуррагӣ гуфта метавонем, ки асари «Мактаби мањви бесаводї» дар ҳолати 

нестшавӣ қарор дошт. 

Дар ибтидо ҳама он ҷойҳои кафидашуда, ғалтида ва мағори қабати ранги 

асарро бо ширеши харгӯшӣ 3% ва бо коғази микалентӣ профзаклейка намудем. 

Сипас, бо плёнкаи терфталатовӣ ва бо дарзмолкунаки махсус дар буѓи об 

њарорати (60 
0
С) гарм намуда, онро хушк намудем. Пас бо чангкашак тамоми 

асарро аз чангу хок тоза намуда, ќафои асарро бо ширеши харгӯш 3% (пропитка) 

нарм намуда, онро низ бо плёнкаи терфталатовӣ ва бо дарзмолкунак дар њарорати 

(60 
0
С) буѓи об гарм намуда, хушк менамоем. Баъд аз он профзаклейкаро бо оби 

гарм нарм намуда, аз болои қабати ранги мусаввара гирифта мешавад, сипас 

ҷойҳои ширешударо пок менамоем. Пас аз хушк шудани қабати ранги асар бо 
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маҳлулҳои кимиёвии пинен 50% ва оби муќаттар 50% бо чӯбчаи пахтадор тамоми 

асарро пок менамоем. 

Пас аз тоза намудани асар бо маҳлулҳои кимиёвӣ (грунт) таҳрангро дар 

ҷойҳои рехташудаи ќабати таҳранги асар бо мӯйқалам мегузорем, то ин ки 

таҳранги гузошташуда хушк шавад. Пас аз хушк шудани таҳранг бо каучук онро 

ҳамвор намуда, сипас рангҳои заруриро ба ҷойҳои тармимталаб мувофиқ намуда, 

онҳоро болои таҳранг гузошта, яъне он рангу бор карда мешавад. Бояд қайд на-

муд, ки ҳангоми молидани ранг тармимгарро зарур аст, ки аз ҳудуди ҷойи тар-

мимталаб берун набарояд. Баъд аз анҷом додани кори тармимгарӣ асарро дар 

чорчӯбаи (рамка) аслии худ насб карда, онро тибқи муқаррароти осорхонавӣ ба 

фонд супоридем. Дар аксҳо ҳолати мусаввара пеш аз тармим ва баъд аз тамимро 

мебинед, ки асар пурра омода шудааст ва онро метавонанд дар экспозитсияи 

осорхонавӣ ё намоишҳои муваққатӣ ба намоиш гузоранд. 

 

  

Ҳолати асар пеш аз тармим Ҳолати асар пас аз тармим 
 

Хулоса, гуфта метавонем, ки санъати тармимгарӣ, яке аз муњимтарин  навъи 

ҳунар дар ҷодаи њифзи ёдгорињои таърихї-фарҳангӣ мебошад. Бинобар ин, мо 

њамчун тармимгарони љавон вазифадор ҳастем, ки ин ҳама мероси гаронарзиши 

миллати куҳанбунёдамонро тавассути ин ҳунар аз нестшавӣ ва харобшавӣ эмин 

дошта, ба наслҳои оянда ба мерос гузорем. 
END 
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Шоира Ҳисочаева 

 

ТАКМИЛИ ФОНДИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛИ 2013 

 

Осорхона хориқаи (феномени) хотираи таърихист, ки фаъолияти фондии он 

муҳимтарин қисми кори осорхонавӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин сабаб фондро 

қалби осорхона мегӯянд. Аз ин ҷост, ки аз замони таъсисиёбии аввалин 

осорхонаҳои муосир ба фаъолияти фондии онҳо аҳамияти махсус дода шуда, ин 

навъи фаъолият дар илми осорхонашиносӣ таҳқиқ гашта,  тавасссути асноди 

ҳуқуқӣ ба танзим дароварда шудааст. 

Дар даврони Шӯравӣ фаъолияти фондии осорхонаҳои Тоҷикистон ба воситаи 

асноди ҳуқуқии умумииттифоқ танзим мегардид.
1
 

Тоҷикистони Шӯравӣ асноди мустақили танзимкунандаи фаъолияти 

осорхонаҳоро надошт. Танҳо бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ барои танзими 

фаъолияти фонди осорхонаҳои Тоҷикистон бори аввал соли 1996 Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фонди осорхонаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ба тасвиб расид.
2
 Ҳамчунин, 27 ноябри соли 1999 ба Осорхонаи ба 

номи Камолиддин Беҳзод мақоми миллӣ дода шуда, бо мақсади дар асоси илми 

осорхонашиносӣ ба роҳ мондани фаъолияти осорхонаҳо ва  тарбия намудани 

кадрҳои миллӣ қарори алоҳидаи ҳукуматӣ ба имзо расид.
3
 Баъдтар соли 2012 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо” ба 

имзо расид, ки ин аввалин қонуни миллӣ доир ба фаъолияти осорхонаҳо мебо-

шад.
4
 Беҳуда нест, ки қисми дуюми номи ҳамин қонун “фонди осорхонаҳо” номи-

да шудааст. 

Таъсиси Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Осорхонаи миллии бостонии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар осорхонаҳои нав  бо фароҳам овардани 

имкониятҳо ва шароити муосири корӣ воқеаи хеле муҳими даврони 

соҳибистиқлолӣ буда, он ба рушди осорхонаҳо, аз ҷумла ба фаъолияти фондӣ дар 

ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ дод. Такмили фонди осорхонаҳои ҷумҳурӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ аҳамияти махсус пайдо кардааст. Зеро дар даврони соҳибистиқлолӣ  

дар ҳамкории зич бо дигар институтҳои иҷтимоӣ маҳз осорхонаҳо бо ҷамъоварию 

таҳқиқ ва тарғиби дурусти мероси манқулу ғайриманқул ва моддию ғайримоддӣ 

                                                                
1 Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР.- Москва, 

1984,  Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, на-

ходящихся в государственных музеях СССР. -– Москва, 1987 
2 Дар бораи хазинаи осорхонањои Љумњурии Тољикистон [Матн]: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, 3 сен-

тябри соли 1996, №399 [Манобеи электронї]. – Низоми дастрасї: www.adlia.tj 
3 Нусхаи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи иваз кардани номи Осорхонаи таъриху-

кишваршиносї ва санъати тасвирии ба номи Камолиддин Бењзод ш. Душанбе, аз 27 ноябри соли 1999 тањти №473. 
4 Дар бораи осорхонањо ва фонди осорхонањо [Матн]: Ќонуни Љумњурии Тољикистон, 3 июли соли 2012, №838 // 

Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2012. – №7. – С.11-17. [м.688]; Фењристи ягонаи давлатиии 

санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон: Нашри расмї. – 2012. – №7. – Ќисми 1. – С.15-21; Осорхона. – 

2012. – №1-3. – С.6-10. 
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тавонистанд, ки асолати таърихию фарҳангии тоҷикон ва саҳми тоҷиконро дар 

тамаддуни умумибашарӣ тавассути ашёи осорхонавӣ ва коллексияҳои осорхонавӣ 

муаррифӣ намоянд. 

Бояд гуфт, ки такмилидиҳии дурусти фонди осорхона пеш аз ҳама аз фаъо-

лияти илмӣ вобастагии зич дорад ва як бахши муҳими ин фаъолият таҳлилу 

таҳқиқи мунтазами воридоти фондӣ мебошад,
1
 ки мақолаи мазкур дар мисоли во-

ридоти соли 2013 ба ҳамин мавзуъ бахшида шудааст. 

Чи тавре ки маълум аст “кори илмӣ-фондӣ як ҷараёни мустақили   кори 

осорхонавӣ буда, мақсади асосии он ташаккулдиҳии коллексияҳои осорхонавӣ ва 

бавуҷудории шароити мусоид барои ҳифз, таҳқиқ ва муаррифии васеи минбаъдаи 

фонд мебошад”.
2
 Ашёи осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавӣ баъди таҳияи 

ҳуҷҷатҳои лозима дар китоби воридотӣ ба қайд гирифта мешаванд. Китоби 

воридотӣ китоби асосии бақайдгирии фондӣ ба ҳисоб меравад.
3
 

Воридоти фондии соли 2013-и Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар китоби 

воридотии №12 ба қайд гирифта шудааcт. Ин бақайдгирӣ рӯзи 16.03.2013 аз 

саҳифаи 70 бо рақами осорхонавии КВ-14160 оғоз шуда, 17.12. 2013 дар саҳифаи 

136 бо рақами осорхонавии КВ-15077/1-28 ба анҷом расидааст.
4
 Дар умум ба ашёи 

соли 2013 воридшуда 917 рақами осорхонавӣ гузошта шудааст. Аз 917 рақами 

осорхонавӣ 835-тоаш бекаср  ва 82 ададаш касрдор мебошанд. 

Воридоти фондии соли 2013-и Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо коллексияи 

сиккаҳои ҷашнӣ оғоз мешавад, ки он аз 10 адад сиккаи тиллоӣ ва 13 адад 

сиккаҳои нуқрагӣ иборат мебошад. Бақайдгирии ин коллексия бо рақами осорхо-

навии КВ-14160 оғоз ёфта, бо рақами осорхонавии  КВ-14170 ба охир расидааст. 

Рақами баъзе сиккаҳо  каср  дорад.  Ин сиккаҳо бахшида ба ҷашнҳои 1100-

солагии давлати Сомониён, 10-солагӣ, 15-солагӣ, 20-солагии Истиқлолияти дав-

латии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2700-солагии шаҳри Кӯлоб бахшида шудаанд. 

Сиккаҳои мазкур тибқи борхати №0006 аз 14.06.2013 аз Хазинаи сарватҳои 

давлатӣ ба фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон дохил шудаанд. 

Чи тавре маълум аст, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдгориҳои нодир ва ашёи муҳими аҳмияти осорхона-

видоштаро тавассути мақомоту идораҳои давлатӣ ба Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон эҳдо намуда, дар такмили фонди он саҳми бузург гузоштанд.  Чунон-

чи,  тибқи борхати Хазинаи сарватҳои давлатӣ аз 14.03.2014 №0006 ба фонди 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон 32 адад сиккаҳои тиллоӣ, як адад соати ҷайбии 

тиллоӣ ва як дафинаи бозёфтҳои қадимаи тиллоӣ ворид карда шуд. Ин дафина  69 

адад ашёи гуногун дорад. Дар байни ашёи ин дафина як тоҷи заррин ҳам мавҷуд 

аст, ки аҳмияти хеле калони илмӣ ва осорхонавӣ дорад. Ҳамаи ашёи зарини дар 

боло зикршударо Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

                                                                
1 Галкина Е.Л. Научно-фондовая работа музеев/ Основы музееведения-Москва,2015- стр. 200 
2 Галкина Е.Л. Научная организация музейных фондов/ Основы музееведения-Москва,2015- стр. 200-204 
3 Галкина Е.Л. Учет и изучение музейных фондов/ Основы музееведения-Москва,2015- стр. 200-214. 
4 Китоби воридотии МД ОМТ, №12.- С.70-136 
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Эмомалӣ Раҳмон ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон тӯҳфа намудаанд ва ба онҳо 

аз ҷониби мутахассисони муассиса сари вақт рақами осорхонавӣ (аз КВ-14171 то 

КВ-14272) гузошта шудааст. Инчунин, аз 32 сиккаи зарини зикршуда 27-тоаш 

таҳқиқ шуд ва дар нашрияи “Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон” бо номи 

“Туҳфаҳои нодир” ба нашр расидааст.
1
 Тибқи маълумоти китоби воридотии №12-

и Осорхонаи миллии Тоҷикистон соли 2013 Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фонди Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон боз як сиккаи Деметрий (КВ-14288) ва як сиккаи Диодот (КВ-14289), 

ду дафинаи сиккаҳоро тӯҳфа намуданд. Як дафинааш (КВ-14290/1/114) аз 114 

сиккаи кушонӣ (9 адад нуқрагӣ ва 105 адад мисӣ)  ва дигараш (КВ-14291/1-917) аз 

917 адад сиккаи мисии асримиёнагӣ иборат мебошад. Бояд гуфт, ки сиккаҳои ин 

ду дафинаи ҷамънамудаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аввал аз ҷониби мутахассисони Осорхонаи миллии 

бостонии Тоҷикистон тармим шуда, сипас тавассути ин осорхона ба фонди Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон  ворид шудаанд. Илова бар ин, дар соли 2013 тавассути 

Котиботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон боз 59 адад ашёи муҳими ба Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби сарварони давлатҳои гуногуни 

ҷаҳон тақдимгашта,  ба фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид карда шу-

данд. Гузашта аз ин, як нишони давлатӣ ва як бозёфти сангии мансуби асри 

биринҷ (КВ-15053), ки аз ноҳияи Фархор ёфт шудааст, низ ҳадя гаштааст. 

Дар соли 2013 собиқ Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам О. Оқилов 

15 адад ашёи муҳими гуногунро ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон тӯҳфа карданд 

(аз КВ-14273 то КВ-14287). Бо истифода аз тӯҳфаҳои О. Оқилов дар экспозитсияи 

шуъбаи таърихи нав ва навтарини Осорхонаи миллии Тоҷикистон  гушаи алоҳида  

ташкил карда шудааст. 

Дар соли 2013 тавассути Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 

адад нусхаи ашёи Хазинаи Амударё ба фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

ворид шудааст (аз КВ-14292 то КВ-14297). Аз Вазорати корҳои дохилӣ низ 2 адад 

ашё ворид шудааст (КВ-14356, КВ-14357). Аз Осорхонаи миллии бостонии 

Тоҷикистон тибқи китоби воридотии №12  56 ашёи осорхонавӣ ба фонди Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон ворид гаштааст (аз КВ-14358 то КВ-14393). Дар китоби 

мазкур боз 65 адад навъи растанӣ ба монанди юнучқаю шулха сабт шудааст (аз 

КВ-14825 то КВ-14885). Дар осорхона ин растаниҳо чун гербарий (растаниҳои 

хушккардашуда) истифода мешаванд. Воридоти 443 адад минерал (аз КВ-14395 

то КВ-14819), 5 адад харита (аз КВ-14820 то КВ-14824), 98 адад хӯсаҳо (аз КВ-

148825 то КВ-14967 ва аз КВ-15023 то КВ-15052) низ ба қайд гирифта шудааст. 

Илова бар ин, як миқдори дигари ашёи таърихию фарҳангӣ тавассути комис-

сияи харидории Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҷамъоварӣ карда шудааст. Ашёи 

осорхонавии фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар соли 2013 бо се роҳ: 

                                                                
1 Шарифзода А. Туҳфаҳои нодир/ Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, №1, 2017. – С. 5-19. 
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қабули тӯҳфа, харид ва интиқоли ашёи осорхонавӣ аз дигар осорхонаҳо ворид 

шудааст. Аз китоби воридотии №12 маълум мешавад, ки дар соли 2013 ба фонди  

Осорхонаи миллии Тоҷикистон 3015 адад ашёи осорхонавӣ ворид шудааст, ки аз 

ин миқдор 1197 ашёи нодиру муҳими таърихию осорхонавиро Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон тақдим намудаанд, ки айни замон аксари онҳо дар экспозит-

сияи Осорхона қарор доранд. 

Хулоса соли 2013 барои такмилёбии фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

соли бобарор буд ва  дар такмилдиҳии ин ганҷинаи бузурги давлату миллат пеш 

аз ҳама саҳми Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон назаррас мебошад, ки доир ба ин мавзуъ китоби “Коллексияи 

таърихии Пешвои миллат” омодаи чоп аст. Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки 

фонди осорхонаҳои ҷумҳурӣ зери назорат ва ғамхории пайвастаи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
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Абдувалӣ Шарифзода 

 

ҚАДИМТАРИН СИККАИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ КӮЛОБ 

 

Доктори илми таърих, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон Усмонов 

Иброҳим дар мақолааш, ки “Андешаҳои сарироҳӣ” ном дорад, қадимияти “хум-

дони” аз шафати мақбараи Ҳазрати Амирҷон кашфшударо эътироф карда, дар ба-

робари ин ҳокимони Кӯлобӣ даврони ҳахоманиширо “барбарӣ”, номидааст. 

Ҳарчанд вожаи “барбарӣ” маъноҳои гуногун дорад, маълум аст, ки дар мақолаи 

мазкур ин вожа ба маънои ваҳшӣ, ҷоҳил ва дур аз фарҳангу тамаддун истифода 

шудааст. Аммо дар умум мероси таърихию фарҳангии Кӯлоб, ки то имрӯз пурра 

кашф ва таҳқиқ нашудааст, бар хилофи барбарӣ будани ҳокимони Кӯлоби давро-

ни ҳахоманишӣ мебошад. Яке аз далелҳои муътамади таърихӣ доир ба пешрафти 

фарҳангу тамаддун ба пайдоиш ва инкишофи муносибатҳои молию пулӣ 

алоқамандии зич дорад. Чунончи пешрафти иқтисодиёт ва зарурати танзиму так-

мили тиҷорат, пардохти ҳаққи кор ва дар умум мустаҳкам намудани сохти 

давлатдорӣ ҳанӯз дар замонҳои қадим зарурати зарби сиккаро ба миён оварда буд. 

То замони ихтироъ ва истифодаи сикка муомилоти пулӣ вуҷуд надошт ва асоси 

муомилоти тиҷоратӣ ва ҳақпардозиро шаклҳои гуногуни мол аз ҷумла маҳсулоти 

гуногун (кишоварзӣ, чорводорӣ, маъданӣ) ташкил менамуд. Ҳаққи иҷрои коре 

ҳам бо маҳсулоти гуногуни табиӣ пардохт мешуд ва чунин маҳсулот “пули 

ибтидоӣ”номида мешавад. Масалан тибқи Вандидоти Авасто дар Эрони бостон ба 

пизишк барои табобати шаҳриёр як гардунаи чаҳорасба, барои табобати ҳамсари 

шаҳриёр шутури мода, барои табобати хонахудо (кадхудо) хурдтарин чорво (су-

тур), барои табобати ҳамсари раиси хона хари мода, барои табобати раиси деҳа 

чорвои миёна, барои табобати ҳамсари раиси деҳа гови мода, барои табобати раи-

си ноҳия чорвои калон, барои табобати ҳамсари раиси ноҳия асби мода, барои та-

бобати чорвои калон чорвои миёна ва барои табобати гӯсфанд хӯроки гӯштӣ муз-

ди кор муайян шудааст. Ин муқаррароти авастоӣ аз мавҷуд набудани сикка ва 

муомилоти пулии даврони авастоӣ дарак медиҳад. 

Доир ба инкишофи минбаъдаи муносибатҳои тиҷоратию молӣ ҳаминро бояд 

қайд кард, ки ба муҳлати дароз захира намудани маҳсулот, аз ҷумла маҳсулоти 

кишоварзӣ ва чорводорӣ ғайриимкон буд. Бинобар ин, фулузоти қиматбаҳо - тилло 

ва нуқра ҳамчун сарват ҷамъоварӣ шуда, пораҳои онҳо ҳам дар шакли хом ва ҳам 

дар шакли гудохтаи гуногуншакл дар муомилоти молӣ ва ҳақпардозӣ истифода 

мешуданд, ки намунаҳои онҳо дар гӯшаҳои олам кашф ва таҳқиқ шудаанд. Аммо 

ин фулузпораҳои қиматбаҳо шакли якхела ва вазну арзиши меъёрӣ надоштанд, ки 

ин дар навбати худ дар муомилоти молӣ мушкилоти зиёдро ба вуҷуд меовард. Ма-

салан Лидия дар асрҳои VII-VI пеш аз милоди Масеҳ яке аз бузургтарин марказҳои 

тиҷоратии замон дар Осиёи Сағир ба ҳисоб рафта, тиҷорат яке аз машғулиятҳои 

асосии мардумаш буд. Онҳо барои аз хориҷ ворид намудани тилло ва нуқра эҳтиёҷ 
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надоштанд ва аз соҳили дарёи Поктул (Poctole) тиллои зиёд ҷамъоварӣ карда, онро 

бо дигар маҳсулоти заруриашон иваз менамуданд. Аммо ин мубодилоти молӣ 

мушкилоти зиёд дошт ва муайян набуд, ки як маҳсулот ба маҳсулоти дигар дар 

асоси кадом меъёр иваз карда шавад. Оқибат зарурати нигоҳдошти лашкари кироя 

барои ҳифзи давлат, танзим ва осоннамоии муомилоти тиҷоратӣ ба ихтирои сикка- 

фулузпораи арзиш ва шакли муаяйндошта оварда расонд. 

Ҳеродот лидиягиҳоро аввалин ихтироъкорони сикка

 номидааст, ки аксари 

олимони сиккашинос ин гуфтаи “падари таърих”-ро қабул доранд. Аввалин 

сиккаҳои лидиягӣ низ вазну шакли муназзам надошта, аз омехтаи тилло ва нуқра-

электрум зарб мешуданд. Дар як тарафи чунин сиккаҳо аз зарби чакуш 

фурурафтагӣ ва дар тарафи дигарашон тасвири рӯбоҳ мавҷуд буд ва рӯбоҳ барои 

онҳо муқаддас ба ҳисоб мерафт. Зарби аввалин сиккаҳо, ки вазн, иёр, шакл, тас-

вир, фулуз ва арзиши муаяйн доштанд, ба охирин шоҳи Лидия – Крез (солҳои 561-

546 пеш аз милоди Масеҳ) мансубанд ва онҳо дар умум сиккаҳои крезӣ низ номи-

да мешаванд. Крез бародари ҳамсари охирин шоҳи Мод – Астиаг (падарарӯси Ку-

руши Кабир) ва сарватмандтарин шахси замони худ буда, аз ҳама зиёд тилло 

дошт. Крез аз тилло ва нуқра сикка зарб мезад ва холисии ин сиккаҳо 98 фисадро 

ташкил намуда, меъёри муайян доштанд ва юнониёни қадим ин сиккаҳоро “ста-

тер” меномиданд, ки решаи вожаи “статер” бобулӣ буда, аз номи эзадбону Иштар 

гирифта шуда, маънои аслаш “меъёр”, яъне сиккаи меъёрдошта мебошад. 

Сиккаҳои крезӣ вазнҳои гуногун доштанд ва як сиккаи тиллоӣ баробари 12 сиккаи 

нуқрагӣ буд. Крез баъди ислоҳоти пулӣ барои сиккаҳои тиллоӣ вазни меъёрии аз 

8,6 то 8,19 грам ва барои сиккаҳои нуқрагӣ вазни меъёриро аз 10.75 то 10.92 грам 

таъин менамояд. Машҳуртарин статерҳои крезӣ ҳамон статерҳое мебошанд, ки 

дар як тарафи онҳо нақши фурурафта ва дар тарафи дигарашон тасвири барҷастаи 

нимтанаи шеру буққа мавҷуд аст. Ташаббускори асосии зарби сиккаҳои лидиягӣ 

давлат-полис дар симои Крез буд ва ин сиккаҳои лидиягӣ пеш аз ҳама барои пар-

дохти музди сарбозони лашкари кирояи Лидия, ки онро Крез дар лашкаркашиҳои 

ишғолгаронаи худ истифода менамуд, зарб мешуданд. Ҳамчунин сиккаҳои крезӣ 

на танҳо дар ганҷинаандузӣ ва муомилоти пулӣ, балки дар маросимҳои динӣ низ 

истифода мешуданд. Чунончи шоҳ Крез дар соли 560 пеш аз милоди Масеҳ чунин 

сиккаҳоро ба маъбади Эфсус ҳадя менамояд. 

Акнун вобаста ба ин, пурсише ба миён меояд, ки ин сиккаҳои лидиягӣ ба 

ниёгони тоҷикон ва Тоҷикистон аз ҷумла ба Кӯлоб чӣ алоқамандӣ доранд. Гап са-

ри ин аст, ки соли 546 пеш аз милоди Масеҳ Куруши Кабир пойтахти Лидия-

шаҳри Сард аз ҷумла мехкадаи

 онро забт намуда, Крезро асир мегирад. То ин 

                                                                
 “Сикка”-ро вожаи арабӣ медонанд (аммо муаллиф сиккаро вожаи тоҷикии арабишуда медонад) ва истифодаи он 

дар  забонҳои тоҷикию дарию форсӣ барои ифода намудани маънои воҳиди пулӣ - фулузпораи меъёрии шакл, вазн, 

арзиш, катибаю тамға ва тасвири муайяндошта  маъмул шудааст. Вожаҳои қадимаи форсии “парға”, “праға” ва “по-

ра” маънои пули фулузиро низ ифода мекунанд. Имрӯз ҳам вожаи “порахур” дар забони тоҷикӣ бисёр истифода 

мешавад. (Ш.А.) 
 Ҷои махсуси зарби сиккаро “мехкада” меноманд, ки муодили он дар забони тоҷикӣ “Сиккахона” ва “Заробхона” 

қабул шудааст. Дар забони форсӣ вожаи “мех” низ маънои фулузпораи меъёрии зарбшударо ифода менамояд. (Ш.А.) 
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вақт Ҳахоманишиҳо сикка намебароварданд ва аз сиккаҳои лидиягӣ ва дигар 

сиккаҳои юнонӣ истифода менамуданд ва аз аҳамияти сикка дар давлатдорӣ огоҳ 

буданд. Аммо сикка зарб задани Куруш ва писараш Камбуҷия мушаххас нест. Ак-

сари муҳаққиқон бар ин назаранд, ки онҳо ба ишғоли давлатҳои дигар машғул бу-

да, фурсати аз номи худ сикка бароварданро надошданд. Ба ин нигоҳ накарда зарб 

ва гардиши минбаъдаи сиккаҳои лидиягиро дар қаламрави давлати ташкилкардаи 

худ иҷозат дод ва мехкадаи Сардро вайрон накард. Писари ӯ – Камбуҷия низ бо 

ҳамин сабаб сикка зарб назад ва гардиши сиккаҳои лидиягӣ ва юнониро дар 

ҳудуди Ҳахоманишиҳо иҷозат дод. Аксари олимони сиккашинос бар ин ақидаанд, 

ки то замони зарби сиккаҳои ҳахоманишӣ ва ҳатто дар даврони ҳукумронии До-

риюши бузург (солҳои 522-486 пеш аз милоди Масеҳ) сиккаҳои лидиягӣ дар 

ҳудуди империяи Ҳахоманишиҳо истифода мешуданд. Чи тавре ки маълум аст, як 

қисми ҳудуди имрӯзаи Осиёи Миёна аз ҷумла ҳудуди Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи 

таркибии Бохтари қадим дар тобеияти Ҳахоманишиҳо қарор дошт. То имрӯз 

қадимтарин сиккаҳои аз Осиёи Миёна ёфтшуда сиккаҳои ҳахоманишии аз тарки-

би Ганҷинаи Ому бадастомада ба ҳисоб мераванд, ки онҳоро Дориюши бузург бе-

рун аз Осиёи Миёна дар мехкадаи Сарди Лидия зарб задааст. Миқдори сиккаҳои 

ҳахоманишии Ганҷинаи Ому ҳам маълум нест. Баъдтар дар замони Шӯравӣ ва 

Соҳибистиқлолӣ аз Осиёи Миёна миқдори хеле ками сиккаҳои ҳахоманишӣ кашф 

шуданд ва доир ба онҳо иттилои нопурра мавҷуд аст. Академик Б. Ғафуров дар 

баррасии мавзӯи ба империяи Ҳахоманишиҳо ворид будани Осиёи Миёна таъкид 

кардааст, ки Ҳахоманишиҳо бори аввал мардуми Осиёи Миёнаро бо сикка шинос 

намуданд. Соли 2018 Д. Довудӣ як сиккаи ҳахоманишии аз ноҳияи Ёвони вилояти 

Хатлон ёфтшударо таҳқиқ ва чоп карда онро “дарики мисӣ” номида, тасвири ка-

мондори як тарафи онро Куруши Кабир донистааст. Ҳамчунин соли 2017 ба фон-

ди Осорхонаи миллии Тоҷикистон як сиккаи зоҳиран мисии ҳахоманишии аз Хат-

лон ёфтшуда, ки рақами давлатиаш КВ-15560 мебошад, ворид гашт, ки дар хуло-

саи экспертизаи илмиаш он мисӣ ташхис шудааст. Аммо таҳқиқи муаллиф тавас-

сути таҷҳизоти муосир нишон дод, ки он аз нуқра зарб шудааст. 

Соли 2020 аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳини минтақаи Кӯлоб сиккае ёфт шуд, 

ки он дар баррасии ин мавзӯъ сарчашмаи муҳими илмию таърихӣ мебошад

. Сик-

каи мазкурро сокини рустои Деҳи Қозӣ Зоҳир Раҷабов меёбад. 

Аз таҳқиқи ин сикка маълум шуд, ки он аз фулузи сафедранг ба шакли 

дарозрӯя зарб шуда, вазнаш 3.4 грам аст, ки аз ин тибқи нишондоди дастгоҳи 

иёрсанҷӣ 97,79% нуқра ва 2,20% тилло мебошад. Дар як тарафи ин сикка ду 

фурурафтагӣ бо андозаи гуногун ва дар тарафи дигари он тасвири барҷастаи дар 
                                                                
 Бояд бигӯям, ки ёфт шудани сиккаҳои даврони гуногуни таърихӣ аз ҳудуди имрӯзаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 

тасодуфӣ нест. Шаҳри қадима ва асримиёнагии Кӯлоб дар заминҳои ҳамин ноҳия ҷойгир шуда буд 

Шоистаи ёдоварист, ки зиёда аз даҳ сол аст, ки қисми шимолу шарқӣ ва шарқию ҷанубии шаҳри Кӯлоб вобаста ба 

таҳқиқи мавзӯҳои гуногуни таърихи ватанӣ мавриди таҳқиқи мутахассисони Осорхонаи миллии Тоҷикистон қарор 

гирифта, Осорхона бо мақомоти давлатӣ ва аҳолии ин минтақаи ҷумҳурӣ дар мавзуи ҳифзу таҳқиқ ва муаррифии 

мероси таърихию фарҳангии миллатамон ҳамкориҳои накӯ дорад. Махсусан ҳамкориҳои шодравон Гурезов 

Қурбоналӣ натиҷаи хеле хуб доданд. (Ш.А.) 
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муқобили ҳам ба таври ҳамлавар будаи нимтанаи шер ва гови нар (буққа) мавҷуд 

аст. Ин сиккаи нуқрагии аз мавзеи Сари Банд ёфтшуда, зоҳиран аз ҷумлаи авва-

лин сиккаҳои ҷаҳон мебошад, ки он дар мехкадаи Сарди Лидия дар асри VI то 

милоди Масеҳ зарб шудааст. 

Дар баробари муайян намудани ҷинсу иёри маъдан ва вазну тасвири сиккаҳо 

барои хулосабарории илмӣ, мушаххассозии ҷой ва тарзи ёфт шудани сикка низ 

муҳим аст. Бинобар ин муаллиф 12 июни соли 2020 бо ёрии Аламхон Наимӣ ва 

ҳамроҳи Ҳотам Асозода-директори генералии Муҷтамаи осорхонаҳои Кӯлоб ба 

рустои Деҳи Қозӣ омада, аз он ҷо бо роҳнамоии Зоҳир Раҷабов ба мавзеи ёфт шу-

дани сикка рафтем. Маълум шуд, ки дар мавзеи мазкур новобаста аз хеле баланд 

буданаш бо доштани чашмаҳо ва растанию заминҳои ҳамвор барои зиндагӣ хеле 

мусоид мебошад ва он ниёз ба таҳқиқи бостоншиносӣ дорад. Начандон дур аз ин 

мавзеъ деҳаи Бодомту-ҷойи кашфи “Ганҷинаи Кӯлоб”- бузургтарин ганҷинаи 

дирҳамҳои сомонии Хуттал дар дунё ва ёдгории Искӯлоб (Кӯлоби дар баландӣ 

буда, Кӯлоби қадима) ва Имом Аскара ҷойгиранд. Ҷои ёфти сиккаи лидиягӣ дар 

поёни дарае, ки зиёда аз 100 метр жарфӣ дорад ва он дар давоми ҳазорҳо сол чу-

нин жарфӣ пайдо кардааст, воқеъ мебошад ва дар поёни ин дара одамон ҳоло ҳам 

ба тиллошӯӣ машғул мешаванд ва сиккаи мазкур ҳангоми шустани сангу рег ёфт 

шудааст. Маълум аст, ки таърихнигорони Юнони қадим ва ҷуғрофинависони 

қадиму асримиёнагӣ доир ба истеҳсоли тилло дар кӯҳистони Хатлон иттилоъ до-

даанд. Яъне тиллошӯӣ дар ин мавзеъ аз гузаштаи хеле дур то имрӯз идома дорад. 

Дар ҷойи ёфти сиккаи лидиягӣ сафолпора, дигар ашёи сохташуда ва қабати 

фарҳангӣ ба назар намерасад. Аммо сокинони маҳаллӣ нақл мекунанд, ки аз ин 

ҷо гоҳ-гоҳ пораҳои ашёи сохташудаи таърихӣ ҳам ёфт мешавад. Ҳамчунин ка-

мина иттилоъ доштам, ки соли 2016 аз мавзеи Сари Банд як сиккаи дигар низ 

ёфт шуда буд, яъне сиккаи лидиягӣ дар ин мавзеъ сиккаи ягона нест. Мо сиккаи 

аввал ёфтшударо аз рӯи аксаш ва нақли сокинони маҳаллӣ таҳқиқ намудем. 

Маълум шуд, ки ин сикка дарики ҳахоманишист ва бар хилофи сиккаи лидиягӣ 

на дарозрӯя, балки гирд буда, 20мм қутр ва 16,57 грам вазн дошта, дар як тара-

фаш фурурафтагӣ ва дар тарафи дигараш симои шахси тоҷбарсари пои росташ 

ба зону задаи дар дасти росташ ханҷар ва дар дасти чапаш камон буда ба назар 

мерасад. Ҳахомнишиён аз ниёгони тоҷикон аввалин шуда сикка зарб заданд, ки 

сиккаҳои тиллоӣ дарик ва сиккаҳои нуқрагии онҳо сиглос ном доранд. Дар бораи 

аз ҷониби кадом шоҳи ҳахоманишӣ бори нахуст зарб шудани дарику сиглос дар 

илм фикри ягона мавҷуд нест. Як гурӯҳи олимон (П. Гарднер, С. Аъзамӣ, Б. Ма-

ликзода) зарби нахустин сиккаи ҳахоманиширо ба Куруши Кабир ва як гурӯҳи 

дигар ( М.М. Дандамаев, Б. Луконин, Э. Бабелон, Ҳ.Р. Боғбедӣ) аввалин зарби 

навъи сиккаи мазкурро ба Дориюш писари Виштосп (солҳои 522-486) (машҳур 

бо Дориюши бузург, Дорои якум) марбут медонанд. Вобаста ба маъно ва 

хостгоҳи вожаи “дарик” низ хулосаи ягона вуҷуд надорад. Бархе олимон ба ин  

хулосаанд, ки номи ин навъи сиккаи тиллоии ҳахоманишӣ аз номи Дориюши бу-
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зург гирифта шудааст ва онҳо ин гуфтаи Ҳеродотро асос медонанд: “Дориюш 

моил буд аз даврони салтанати худ ба унвони як сохтмон чизе ба ёдгор бигзорад, 

ки ҳеҷ подшоҳе пеш аз ӯ накарда бошад.” Дар ҳақиқат Дориюши бузург дар 

таърих аввалин шуда, дар сикка тасвири шоҳро зарб мезанад ва то ӯ ягон шоҳи 

дигар ин корро анҷом надода буд. Ба ин нигоҳ накарда, гурӯҳи дуюми олимон ба 

вижа донанда ва муҳаққиқи барҷастаи забонҳои бостонӣ – Доктор Ҳусейн Ризои 

Боғбедӣ чунин мешуморад, ки “Номи Дориюш” дар забони форсии бостон вуҷуд 

надорад, аз ин рӯ ин вожаро наметавон муштақ (гирифта) аз номи Дориюш до-

нист ”Дарик” дар форсии бостон “”дарӣ” ба маънои “заррин, тиллоӣ” будааст”.  

Дар сиккаҳои ҳахоманишӣ ном, солу ҷои зарб ва номи шоҳаншоҳ зикр на-

шудаанд, ки ин муайян намудани таърихи дақиқи онҳоро мушкил мегардонад. 

Аммо илми бостоншиносӣ барои ҳалли ин мушкилӣ мусоидат менамояд. Чунон-

чи соли 1933 дар рафти ҳафриёти толори марказии Оподони Тахти Ҷамшед ду  

сандуқи сангӣ бо як лавҳаи заррин ва як лавҳаи симин кашф мегардад, ки дар ин 

лавҳаҳо бо фармони Дориюши бузург ба забонҳои форсии бостон, эломӣ ва 

бобулӣ катиба навишта шуда буд. Инчунин аз ҳар як сандуқ боз чор сиккаи тил-

лоии лидиягӣ ва ду сиккаи нуқрагии юнонӣ ба даст меояд. Аммо дар ин 

сандуқҳо ягон сиккаи форсӣ- ҳахоманишӣ (дарик ва сиглос) набуд. Маълум аст, 

ки бинои Оподон соли 516 пеш аз милоди Масеҳ бунёд шудааст. Агар Куруши 

Кабир ё дигар шоҳони ҳахоманишӣ аз ҷумла Дориюши бузург то соли 516 пеш 

аз милоди Масеҳ сикка мезаданд, дар ин сандуқҳо сиккаҳои ҳахоманишӣ-

дарикҳоро ҳатман мегузоштанд. Чунончи аз Тахти Ҷамшед лавҳае ба забони 

эломӣ ёфт шудааст, ки он ба соли 22-юми ҳукумронии Дориюши бузург, яъне ба 

соли 500 пеш аз милоди Масеҳ. мансуб аст ва дар он нақши ду дарик мавҷуд аст. 

Аз ин маълум мешавад, ки аввалин дарикҳо байни солҳои 516 ва 500 пеш аз ми-

лоди Масеҳ зарб шудаанд. Аксари сиккашиносон бар ин назаранд, ки зарби 

дарикҳо соли 515 пеш аз милоди Масеҳ оғоз ёфтааст. Хулосаи ин матлаб ҳамин, 

ки аз эрониён нахустин шуда Дорои якум аз тилло ва нуқра сикка зарб зад. 

Маълум нест, ки худи ҳахоманишиҳо ин сиккаҳоро чи меномиданд. Юнониёни 

қадим сиккаҳои тиллоии ҳахоманиширо “дарикус статер” ва сиккаҳои нуқрагиро 

“мидикус сиглус” меномиданд. Аз мис сикка задани шоҳони Ҳахоманишӣ ба 

таври мушаххас маълум нест. Олими эронӣ Аббоси Қадёнӣ аз мис сикка задани 

Ҳохоманишиҳоро зикр карда, барои ин фикраш далеле наовардааст. Сиккашинос 

Д. Довудӣ ҳам сиккаи ҳахоманишии аз ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ёфтшуда-

ро “дарики мисӣ” донистааст. 

Натиҷаи таҳқиқи ду сиккаи кашфшуда аз Кӯлоб нишон медиҳад, ки пайдо 

шудани қадимтарин сиккаҳо аз ҳудуди Тоҷикистон тасодуфӣ набуда, балки як 

амри воқеист, зеро онҳо аз гардиши молию пулии ин минтақа шаҳодат медиҳанд. 

Инчунин кашфи сиккаҳои ҳахоманишӣ аз таркиби Ганҷинаи Омударё ва ёфт 

шудани як  сиккаи ҳахоманишӣ аз ноҳияи Ёвон гуфтаҳои болоро тақвият 

мебахшанд. 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

61 

Дар баробари гуфтаҳои боло таҳқиқи ду сиккаи зикршуда аз Кӯлоб дар мав-

риди асолат, қадимият ва мушаххас будани замону макони пайдоиш маълумоти 

дақиқ дода, он аз аҳамияти муҳими илмию фарҳангӣ бархӯрдор аст. 

Дарики ёфтшуда аз Кӯлобро дар асоси вазнаш ба гурӯҳи сиккаҳои тиллоии 

дударика метавон шомил кард, чунки дарикҳо 8,20гр, аммо дударикаҳо дорои 

вазни 16,40гр мебошанд. Тибқи гуфтаи бархе аз муҳаққиқон дударикҳо дар охири 

давраи ҳукумронии Ҳахоманишиҳо –замони Дорои сеюм ва аввали забткориҳои 

Искандари Мақдунӣ дар асри IV пеш аз милоди Масеҳ зарб мешуданд. То имрӯз 

ёфт шудани як сиккаи ҳахоманишӣ аз Туркманистон ва як сиккаи ҳахоманишии 

дигар аз Ӯзбекистон маълум буд. Аммо макон ва чигунагии кашфи онҳо мушах-

хас нест. Кашфи сиккаи лидиягӣ аз Кӯлоб бо муайян будани макони ёфт, иёр, ваз-

ну андоза ва чигунагии пайдоиш аҳамияти бештари илмию таърихӣ дорад ва он ба 

асри VI пеш милод мансуб аст. Бояд таъкид кард, ки то соли 2020 аз ҳудуди Оси-

ёи Миёна чунин сикка ёфт нашуда буд ва бо боварии комил метавон гуфт, ки сик-

каи лидиягии аз Кӯлоб ёфтшуда, аз навъи қадимтарин сиккаҳои ҷаҳон ва 

қадимтарин сиккаи Осиёи Миёна буда, на аз барбарӣ будани ҳокимони 

ҳахоманишии Кӯлоб, балки аз қадимияту асолати фарҳангу тамаддуни мардуми 

қаҳрамони Кӯлоб дарак медиҳад. 

           

Р.с                                              П. с 

Сиккаи Лидия, асри VI п.м, бозёфт аз минтақаи Кӯлоб 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
1. Бабелон Э. Сиккаҳои Эрон дар даврони Ҳахоманишӣ /Тарҷумаи Б. Ма-

ликзода ва Х. Баёнӣ.-Теҳрон, 1357 

2. Боғбедӣ Ҳ.Р. Сиккаҳои Эрон дар давраи исломӣ. Аз оғоз то баромадани 

Салҷуқиён.- Теҳрон, 1393 

3. Боғбедӣ Ҳ.Р. Пайдоӣ ва оғози зарби сикка дар Эрон.- Теҳрон, 1391 

4. Дьяконов М.М. Сложение классового общества в северной Бактрии/ 

СА.- Москва, Вып.19, 1954 

5. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.- 

Москва, 1972 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

62 

6. Гередот. История/ Перевод Г.А. Стратановского. – Ленинград, 1972 

7. Дандамаев М.А.,Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана.– 

Москва, 1980 

8. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах.– Москва, 1963 

9. Довудӣ Д. Кашфи сиккаи ҳахоманишӣ аз Ёвон/Мероси Ниёгон.-

Душанбе, №20, 2018 

10. Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана.- Душанбе, 1983 

11. Зограф А.Н. Античные монеты/ МИА,№16.- Москва, Ленинград, 1951 

12. Ксенофонт. Анабасис/Перевод М.И. Максимовой.-Москва-

Ленинград,1951 

13. Қидёнӣ А. таърих, фарҳанг ва тамаддуни Эрон дар давраи 

Ҳахоманишиён-Теҳрон, 1387 

14. Массон В.М. Денежное хозяйство Средней Азии по нумизматическим 

данным /ВДИ, №2.- Москва, 1955 

15. Маликзода Б. Таърихи сикка.-Теҳрон, 1381 

16. Пер Брайнт. Таърихи императории Ҳахоманишиён (Аз Куруш то Ис-

кандар)/ Тарҷумаи Маҳдии Симсор.-Теҳрон, Ҷ. 1., 1377. 

17.  Пьянков И.В. Город Средней Азии ахеменидского времени по данным 

античных авторов /Древний Восток. Города и торговля-Ереван, 1973 

18.  Ртвеладзе Э.В., Пидаев Ш.Р. Каталог древных монет Южного Узбеки-

стана.- Ташкент, 1981 

19. Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии. - Ташкент, 1987 

20. Струве В.В. Геродот и политические течения в персии эпохи Дария 

I./ВДИ,№3 (25) - Москва,1948 

21.  Усмонов И. Андешаҳои сарироҳӣ /Мероси ниёгон.-Душанбе,№22, 

саҳ.89-94 

22. Fischer-Bossert W. Electrum Coinage of the 7th Century B.C.-Antalya, 2017 

23. Dalton O.M. The Treasure of the Oxus,3 ed.-london. 1964. 

24. Curtis J. The Oxus Treasure and Ancient Bactria- Bulletin of Miho museum, 

Volume №5, 2005 
END 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

63 

Шарифзода Абдувалӣ 

Сафоев Муҳаммад 
 

ГАНҶИНАИ СИККАҲОИ КУШОНИИ ОБИ ШИФО 

 

Соли 2018 ба муассисаи давлатии Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз ҷониби 

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дафинаи сиккаҳои мисӣ бо асно-

ди лозима ва мутобиқ бо қавонини интиқолдиҳӣ ба Осорхона эҳдо гардид. Дафи-

наи мазкур дар кӯзачаи хурди гилӣ буда, иборат аз 105 сиккаи мисии зангзада ме-

бошад. Аксари онҳоро ҳатто дар ҳолати зангзада будан ҳам метавон шиносоӣ 

кард. Аз таҳқиқи ибтидоӣ маълум гардид, ки сиккаҳо марбут ба давраи 

шоҳаншоҳии кушониҳоанд. Ин дафина барои ғанисозии бахши сиккаҳои фонди 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон нақши муассир дошта, таҳти шумораи КВ- 

15751/1-105 ба қайд гирифта шуд. 

Тибқи ахбор ва маълумоти вазорати мавсуф дафинаи мазкур аз маҳаллаи Оби 

Шифо, ҷ/д. Кирови Ноҳияи Рӯдакӣ ёфт шудааст. 

Чунонки зикр гардид, онҳо дорои занги сабуканд, ки шаҳодати дар зарф 

нигаҳдорӣ шуданашонро медиҳанд. Дар мавриди макони кашфи дафина маълумо-

ти бештаре мавҷуд нест, ки оё ҳангоми корҳои сохтмонӣ, кишоварзӣ ё ғайра пай-

до шуда бошад. 

Пас аз омӯзиш ва баррасии мукаммали дафина, муайян гардид, ки онҳо мар-

бут ба се шоҳи кушонӣ; Вима Кадфиз (с. 65-105), Канишкаи Кабир (с. 105-128) ва 

Ҳувишка (с. 131/32-164) мебошанд. 

                                                 Ҷадвали №1 
 

 Даф  Дафинаи Оби Шифо  

Номи шоҳ Теъдоди сикка % 

Вима Кадфиз 6 5,7 

Канишка 60 57,1 

Ҳувишка 37 35,2 

Номаълум  2 2 

  105 100 

 

Дар таркиби дафина 6 адад сиккаҳои “чаҳордирҳама”-и мисии шоҳ Вима 

Кадфиз кашф гардида, мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Дар рӯи онҳо шоҳ дар 

ҳолати истода, зоҳиран кулоҳи чармӣ ба сар, дасти рост ба ҷониби оташдони 

зардуштӣ ва дар пеши он найзаи сешоха, либос то ба зону, риши анбуҳ ва дасти 

чап дар миён тасвир шудааст. Дар канори дасти чапи ӯ гурз- рамзи қудрат ва 

тавоноӣ низ дида мешавад. Маъмулан дар атрофи тасвир бо хат ва забони юнонӣ 

навиштае чун: BACILEVC BACILEON СОТНР МEГАС ΟΟНМΟ ΚΑΔϕIϹНϹ -[Басилевс 

басилеон сотер мегас Вима Кадфисес], яъне: Шоҳаншоҳ наҷотбахши кабир Ви-

ма Кадфиз, дида мешавад. Аммо катибаи сиккаҳои дафина нисбатан суддашуда 
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ва ба таври возеҳу солим боқӣ намондаанд. Дар пушти сиккаҳо эзади ҳиндии Ши-

ва бо ҳамсафари ҳамешагии худ - гови муқаддас – Нандӣ (санскр. नन्दिन ् nandī ) 
тасвир шудааст. Шива дар назди гов дар ҳолати ростистода, дар дасти рост найзаи 

сешоха дорад. 

Дар атрофи тасвири пушти сикка катибаи хуруштӣ: MAHARAJASA RAJADIRAJASA 

SARVALOGA ISVARASA MAHISVARASA VIMA KATHPHISASA TRADARA, яъне: шоҳи шоҳон, 

наҷотбахши бузург Вима Кадфиз парастандаи Шива ҳомӣ ҳакк шудааст, аммо 

дар сиккаҳои мазкур катибаҳо комилан аз байн рафтаанд. Сиккаҳо дар ҳолати 

миёна қарор доранд ва бо гузашти тақрибан ду ҳазор сол метавон ҳолаташонро 

хуб ҳам гуфт. Вазн ва қутри сиккаҳои Вима Кадфиз ба ҳисоби миёна дар ҳудуди 

15,6-16 грамм ва 26-27мм. мебошанд. 

Мадорики таърихӣ ва шавоҳиди бостоншиносӣ гувоҳи онанд, ки ақвоми 

кушонӣ дорои империяи қудратманде бо номи Кушониён буданд, ки Вима Кад-

физ яке аз шоҳаншоҳони номдори ин сулола буда, ҳудуди солҳои 78/80-100/5 

милодӣ фармонравоӣ карда, аз худ маскукоти тиллоӣ ва мисии фаровоне ба ҷой 

гузоштааст. Сиккаҳои ин шоҳ дар қаламрави шоҳаншоҳии кушонӣ ва хориҷ аз он 

дар муомилот буданд, ки имрӯз ба шакли дафоин ва ба таври ҷудогона аз мамоли-

ке чун: Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон, Покистон, Ҳинд ва ғайра, ба теъдо-

ди зиёд ёфт мешаванд. 

Шоҳи мазкур дар қаламрави давлати хеш ислоҳоти пулӣ ба амал оварда, ба 

зарби сиккаҳои тиллоӣ пардохт, зеро империяи Рум дар муомилоти байнидавлатӣ 

сиккаҳои тиллоиро роҳандозӣ карда буд. Ин амр, шоҳи кушонӣ Вима Кадфизро 

маҷбур сохт, то дар рақобати тиҷорӣ ва ҳифзи иқтисоди давлати худ, сиккаҳои 

тиллоиро бо вазн ва андозаи сиккаҳои Румӣ ба зарб бирасонад. 

   

Акси №1, №2. Сиккаҳои Вима Кадфиз 

Аз таркиби дафина 60 адад сиккаи Канишка шиносоӣ, таҳқиқ ва баррасӣ 

шуд. Ба гунаи маъмул дар рӯи сиккаҳо шоҳ барқад ва дар пушти маскукот эзадон 

аз мазоҳиб ва адёни гуногун тасвир шудаанд ва эзадони зер шинохта шуданд: 

1. Мао- Моҳ- 2 адад; 

2. Митро- Меҳр- 3 адад; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
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3. Нана- 1 адад; 

4. Вадо- Бод- 15 адад; 

5. Шива- 11 адад; 

6. Номаълум- 28 адад; 

Канишкаи Кабир (с. 105-128)- номдортарин ва машҳуртарин шоҳаншоҳи 

кушонӣ, писари Вима Кадфиз, ки номи ӯ дар сиккаҳо ва катибаҳои гуногуне ба-

рои ҳамеша мондагор аст, чунин омада: ΚΑΝНϸΚι- Канешки. Ӯ дар ибтидои асри II 

ҳудуди соли 105 фармонравои шоҳаншоҳии кушонӣ гардид ва то соли 128 

ҳукмфармо буд. Сарчашмаҳои таърихӣ, аснод ва мадорики хаттӣ, дастовардҳо ва 

маълумоти бостоншиносию сиккашиносӣ, шаҳодат аз он медиҳанд, ки ӯ 

қудратмандтарин шоҳаншоҳи кушонӣ буда, шоҳаншоҳиро ба авҷи қудрати худ 

расонида буд. Ин шоҳаншоҳӣ дар замони фармонравоии Канишкаи Кабир, на 

танҳо аз лиҳози низомӣ ба авҷи қудрат расида буд, балки аз нигоҳи иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва ҳунармандӣ низ ба комёбиҳои чашмгире даст ёфта буд. 

Дар паҳноии Шоҳаншоҳии кушонӣ халқиятҳои гуно-

гуне, бо расму оин, фарҳангу забон ва ақидаи мазоҳиби 

хеш озодона ба сар мебурданд. Бино бар ин, боварҳои 

эътиқодиашон низ гуногун буда, парастиши аносири 

табиӣ, олами вуҳуш, эзадони зиёд, тотемапарастӣ, 

ниёпарастӣ ва ғ. роиҷ ва озод буд. Нақши эзадони мух-

талиф дар пушти маскукоти кушонӣ, ба вижа дар 

сиккаҳои Канишка ва Ҳувишка хабар аз озодии дину 

мазҳаб дар миёни ақвом ва қабоили гуногун дар 

ҳудуди шоҳаншоҳии кушонӣ аст. 

Зеро шоҳони кушонӣ дар миёни ақвоми мухталифи 

шоҳаншоҳии хеш, сулҳи мазҳабиро эҷод карда буданд. 

Яке аз роҳҳои сулҳомез миёни боварҳои зиёди динӣ ин тасвир намудани эзадони 

ин ё он минтақаи шоҳаншоҳӣ дар сиккаҳо буд. Роҳи дигар ин озод гузоштани 

мардум дар боварҳои мазҳабии онҳо будааст. 

Такя бар этимологияи номҳои шоҳони кушонӣ бархе аз муҳаққиқон мазмуни 

номи Канишкаро “ҷавон” ва ё “хурд” маънидод намудаанд. Маскукоти ин шоҳ 60 

адад аз таркиби дафина шинохта ва таҳқиқ карда шуд. Канишка дар рӯи 

сиккаҳояш росто, дар дасти рост миҷмар (баъзе аз муҳаққиқон уро назди 

“қурбонгоҳ” медонанд), дар дасти чап чӯбдасти салтанат, бо тоҷҳои гуногун тас-

вир ёфтааст ва дар сиккаҳои дафина низ ҳамин гуна дида мешаванд. Маъмулан 

дар сиккаҳои тахрибношудаи ин шоҳ катибаи бохтарии ϸΑΟϞΑϞΟ ϸΑΟ ΚΑΝНϸΚι 

КΟϸΑΝΟ [шаонаношао Канешки Кошано] - Шоҳаншоҳ Канишка(и) кушон(ӣ) ома-

дааст, аммо дар сиккаҳои дафинаи мо, ки суфтаву тахрибшудаанд, катибаҳо дида 

намешаванд ва ё аз катибаҳо танҳо чанд ҳарфӣ дида мешаваду халос. Вазн ва 

қутри сиккаҳои Канишка ба ҳисоби миёна дар ҳудуди 15,8-16 грамм ва 23-24мм 

мебошанд. 

 
Акси № 3. Сиккаи 

Канишкаи I 
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Оид ба эътиқоди худи шоҳ баҳсҳо зиёданд ва бархе аз муҳаққиқин такя бар 

баргузории Чаҳорумин анҷумани Буддоия ва тасвир намудани Гаутама Ситхарт 

Шакямуни- яъне Буддоро дар сиккаҳои хеш бар ин назаранд, ки ӯ гаравидаи рави-

яи Буддо будааст. Чун ӯ дар таърихшиносии кушонӣ ба унвони ҳомии буддоия 

эътироф шудааст. Аммо дидани эзадони зиёд дар маскукоти шоҳ моро водор ме-

созад, ки мо дар мадди аввал ҳамон сиёсати сулҳомези Канишкаро дақиқан буби-

нем. 

Аз тарафи дигар дини зардуштия дар паҳноии Шоҳаншоҳии кушонӣ ба гунаи 

васеъ доман зада буд ва мақоми баландеро назар ба дигар мазоҳибу равиш ва 

эътиқодот ба худ касб намуда буд. Рӯи дигари ин саҳна, яъне ҳакк шудани эзадо-

ни зардуштӣ бо теъдоди зиёд ишора бар он дорад, ки шояд Канишка дар асл аз 

пайравони Зардушт буд. 

Барои мардуми ориёӣ чаҳор унсури табиат - обу оташ ва боду хок муқаддас 

буд ва ин муқаддасотро дар ашколи мухталиф тасвир мекарданд. Яке аз унсурҳои 

табиӣ- бодро ин мардум дар шакли шахси даванда тасвир намудаанд. Эзад Вадо- 

Бод инсони давандаест бо ду дасти бардошташуда, ки дар сиккаҳои Канишка аз 

дафина мушоҳида мекунем. Хатҳои атрофи ӯ тасодуф набуда балки суръату 

ҳолати давиданро ифода мекунанд. Дар пеши тасвири эзад тамғаи сешохаи поядор 

дида мешавад. Тасовир дар доира гирифта шудааст. 

 

 Акси № 4. Эзад Вадо дар сиккаҳои Канишка 

Пас аз тасхири бахши шимолии Ҳиндустон аз ҷониби кушониён ва 

ҳукуматдорӣ дар ин манотиқ ва ошноӣ бо санъату фарҳанги мардуми бумӣ то як 

андоза омезиши арзишҳои эътиқодоти маҳаллӣ бо кушонӣ-бохтарӣ ба миён мео-

яд. Санъату маданият, бавижа боварҳои динии мардуми ҳинду, ки дар тӯли 

ҳазорсолаҳо сайқалдидаву тавсеахӯрда буд дар эътиқодоти ҳукуматдорони 

кушонӣ ва мардуми бохтарӣ бетаъсир намонд. Дар натиҷаи бархӯрди фарҳангӣ 

бо мардуми ҳинду яке аз эзадони олии ин мардум Шива ва равияи шивопарастӣ 

бар эътиқодиёти мардуми Шоҳаншоҳии кушонӣ роҳ меёбад ва вусъат паёдо ме-

кунад. 

Шива дар ашколи мухталиф ва тандисгирии ӯ аз ҷинси санг дар маобид ва 

дигар нуқоти муҳим чашмгир аст. Бо иллати нуфузи волои Шива ба унвони эзади 

гуногунтаъинот ва соҳиби қудрати зиёд доштанаш дар устураи мардуми ҳинду, бо 

2 ва 4 даст, 1-3 лиқо тасвир меёфт. Ҳамзамон вижагиҳои ӯ дар ашколи мухталиф 

ба вуфур эҷод гардидаанд. Ва яке аз онон тришула-абзори найзагун мебошад, ки 
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қариб дар ҳама маскукоти шоҳони кушонӣ дида мешавад. Тасвири ӯ дар сиккаҳо 

низ роҳ ёфта, ӯ дар анвои зикршуда дар боло ҳакк мешавад. Дар 11 адад аз 

сиккаҳои Канишка аз дафина тасвири Шива дида мешавад. Ӯ дар ин сиккаҳо бо 

чаҳор даст, ки дар онҳо ашёи гуногуни ҳукуматдорӣ-диниро медорад, тасвир шу-

дааст. Маъмулан номи эзадон дар сиккаҳо навишта мешаванд, аммо дар сиккаҳои 

мазкур аз номи эзад бо иллати тахриб будани маскукот, навиштаи номи ӯ феълан 

суфта шудааст ва ё ягон-ягон ҳарф дида мешаваду халос. 

Дар сиккаҳои Канишка ва Ҳувишка бо хати бохтарӣ οϰϸо[охшо- оешо] на-

вишта шудааст ва муҳаққиқон Шива- Виша хондаанд. 

 

Акси №5. Шиваи чаҳордаста. Намунаи сиккаҳои Канишкаи Кабир. 

Яке аз эзидбонуҳо, ки парастиши ӯ тавсеахӯрда миёни ақвоми пешиниён буд 

ин модархудо Нана аст. Модархудо Нана дар шакли зани барқад тасвир шудааст. 

Ӯ нимгашт ба самти чапи худ, бо дасти рости нимқадшуда чӯбдасти чангакшакл 

(шайъи мазкурро дар сиккаҳои Канишка, ки Шиваи чаҳордаста тасвир шудааст, 

дидан мумкин аст) дорад. 

  
Акси № 6. Тасвири эзадбону Нана 

 

Акси №7. 1. Тасвири Нана дар сиккаҳои кушонӣ; 

2. Нишони шоҳӣ дар сиккаи Канишка 
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Ҷадвали №2 

 

Дафинаи Оби Шифо 

Эзадон дар сиккаҳои Канишка 

Номи эзад Теъдоди сикка % 

Мао- Моҳ 2 3,3 

Митро- Миҳр 3 5 

Нана 1 2 

Вадо- Бод 15 25 

Шива 11 18,3 

номаълум 28 46,6 

Ҳамагӣ  60  

Акси № 8. Сиккаҳои Канишкаи I. 

 
Дар пушти тасвири Нана номи ӯ дар шакли амудӣ- ΝΑΝΑ навишта шудааст. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар бархе аз маскукоти бахшидашуда ба эзадбону Нана номи 

ӯ дар шаклҳои ΝΑΝΑιΑ, ΝΑΝΑϸΑΟ, ҺᴧҺо низ омадааст. Аз чунин анвои сиккаҳо як 

адад аз таркиби дафина миёни маскукоти Канишка шинохта шуд. Сиккаи мазкур 
тахриб шудааст, аммо тасвири эзадбону дида мешавад (акси №6, №7). 

Дар таркиби дафинаи таҳқиқшуда 37-адад сиккаи Ҳувишка мавҷуд аст, ки 
дар рӯйи онҳо шоҳ дар ҳолатҳои мухталиф тасвир шудааст. Ба таври мисол, дар 
рӯи 20- адад шоҳ савор бар фил, дар 8-адад якпаҳлӯ дар тахт ва дар 3-адади дигар 
дар ҳоли чорзону нишаста, дида мешавад. Ва тасовири 6 адади боқимондаи онҳо 
комилан судашудаанд, ки хутути рӯйи онҳо ғайри қобили хониш буда, ҳолати 
тасвиршудаи рӯй ва пушти сиккаҳо низ номуайян мебошанд. Вазн ва қутри 
сиккаҳои Ҳувишка ба ҳисоби миёна дар ҳудуди 14-14,5 грамм ва 23 мм мебошанд. 

Маъмулан навиштаҳои руйи сиккаҳои Ҳувишка бо хат ва забони бохтарӣ ин-

гунаанд: ϸΑΟϞΑϞΟϸΑΟ hΟϰϸΚι КΟϸΑΝΟ [шаонаношао Ҳоешки Кошано] – 

“Шоҳаншоҳ Ҳувишка(и) кушон(ӣ)” ва дар пушти онҳо бо хат ва забони зикршу-
да, аксаран тасвир ва номҳои эзадон ва эзадбонуҳо навишта шудааст. Аммо 
сиккаҳои дафинаи мазкур, ки аксари он тахрибшудаанд, катибаҳо қисман дида 
мешаванд ва гоҳе ҳатто ҳуруфе дар онҳо дида намешавад. Дар пушти онҳо ба тав-
ри маъмул эзадони гуногун тасвир шудаанд ва номи онҳо низ дар бархе аз 
сиккаҳо қобили хониш аст. 

Тавре, ки дар боло ёд шуд, се навъ аз маскукоти Ҳувишка шиносоӣ шудаанд, 
ки дар рӯйи онҳо шоҳ дар ҳолатҳои мухталиф; савор бар фил, дар тахт якпаҳлӯ ва 
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дар ҳоли чорзонунишаста, тасвир шудааст. Бештари онҳо шомили навъи шоҳ са-
вор бар фил мебошад. Фил ба ҷониби рост дар ҳоли ҳаракат буда, шоҳи фотеҳу 
мағрур савор бар он ва дар дасти рост абзори идоракунии филро доштааст. Лозим 
ба ёдоварист, ки шоҳони кушонӣ дар сиккаҳои хеш бо либос ва абзори ҷангӣ тас-
вир шудаанд, ки ин гувоҳи далерӣ, шуҷоъат ва кишваркушоии онҳост. Фил низ 
дар сиккаҳо ба шакли зиреҳпӯш дида мешавад, зеро нуқтаҳои холкӯбишуда дар 
бадани фил шаҳодати гуфтаи болост. 

 

Акси №9. Ҳувишкаи филсавор                     Акси №10. Ҳувишка такязада дар тахт 

Дар навъи дигари онҳо тасвири шоҳро дар тахти ҳамвор якпаҳлу мебинем, ки 

ба шакли рӯ ба рӯ тасвир шудааст. Шоҳ дар тахти ҳамвор бо дасти чап такя зада, 

пои рост ба шакли нимақад, пои чап ба рӯи замин, дасти рост дар камар дида ме-

шавад ва дар пасзаминаи тасвири шоҳ, партави хуршедӣ ва ё нимб намоён аст.  

Бинобар маълумоти сиккашиносӣ ва фалсафаи тасовири онҳо, бояд гуфт, ки ҳатто 

як нуқта дар руй ё пушти сикка бе мафҳум набуда ифодагари ҳадафи хос ва баён-

гари руйдоди муҳиме мебошад, ки ишорае ба қудратӣ низомӣ, ақоиди мазҳабӣ ва 

ё сулҳу оромиш дорад. Бо ин далел метавон ҳадс зад, ки тасвири шоҳ дар тахт 

якпаҳлу, шояд гувоҳи сулҳ, рифоҳ ва оромиш дар салтанати ӯ бошад. 

 Ба гунае, ки қаблан ёд кардем, гурӯҳи севум шомили навъе аз сиккаҳои 

Ҳувишкаанд, ки дар онҳо шоҳ дар ҳоли чорзонунишаста, тасвир шудааст. Дар 

рӯйи ин навъи сиккаҳо, тасвири рӯ ба рӯи шоҳ дар ҳоли нишаста дида мешавад, 

ки даст рост дар камар, дар дасти чап найзаи сешоха ва дар атрофи ӯ нурҳои 

хуршедӣ-нимб намоён аст. Навъи тасвири нишастаи шоҳ дар рӯйи сикка, ғайри 

маъмулӣ буда, бештар ба тасвири ҳолати нишастаи Шива шабоҳат дорад. 

Ҳамчунин дар атрофи тасвир ҳуруфи бохтарӣ намоён аст, ки бетардид навиштаи 

ном ва унвони шоҳ аст. Чунонки зикр гардид, тасвири навъи дар ҳолати нишастаи 

шахс, мунҳасир ба фард буда, шояд на шоҳ, балки Шива бошад, зеро хусусиёти он 

вижагиҳои Шиваро дорад. Ҳанӯз ин назария дар ҳадди ҳадсу гумон аст ва исботи 

он шавоҳид, далоил ва таҳқиқи бештар мехоҳад. Аммо аз илми сиккашиносӣ ба 

хубӣ маълум аст, ки танҳо эзадон бо ашёи хос ва вижагиҳо-атрибутҳои худ тасвир 

мешуданд ва шоҳон дар ашколи мухталиф ва бо ашёи шоҳӣ тасвир мешуданд. 

Қобили ёдоварист, ки муҳақиқин, ба вижа сиккашиноси варзидаи шуравӣ Е.В. 

Зеймал тасвири мазкурро ба шоҳ Ҳувишка нисбат додааст, ки назарияи пазируф-

ташуда дар миёни сиккашиносон ва ё умуман дар сиккашиносӣ аст. 
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Акси №11. Сиккаҳои Ҳувишка 

Бояд ёдовар шуд, ки дар пушти сиккаҳои 

Ҳувишка эзадони зардуштие чун: Моҳ, Миҳр ва Оташ 

шиносоӣ шуданд. Тасовири эзадон шабоҳати зиёде ба 

ҳам доранд (тасовири Эзад Моҳ ва Оташ) ва танҳо дар 

асоси хониши навиштаи номи онҳо ва рамзу алоима-

шон, метавон ба дурустӣ шинохт. Аломати хоси эзади 

Мао-Моҳ, моҳи ҳилол мебошад, ки дар болои 

шонаҳои ӯ тасвир шудааст. Эзад дар ҳолати истода, 

дасти рост ба пеш ва дасти чап дар камар, шамшер дар 

миён, нақш ёфтааст. Бо иллати зиёд тахриб шудани 

сиккаҳо, бахусус катибаҳо эзадон ба дурустӣ шинохта 

намешаванд. Ин ҳол комилсозии баррасии дафинаро мушкил месозад. 

Як нуктаи муҳимро бояд ёдрас шуд, ки дар рӯй ва ё пушти тамомии маскуко-

ти шоҳони кушонӣ нақши се ва чоршохаи поядор ҳакк шудааст ва сиккашиносон 

онро муҳри сулолавӣ ё нишони шоҳӣ таъбир кардаанд. Чунин нақш аксаран дар 

пеши рӯ ва зери дастони эзадҳо тасвир шудааст, ки дар пушти сиккаҳои Ҳувишка 

низ дида мешавад. 

 

Акси №12. Намунаи сиккаҳои Ҳувишка 

Ҷадвали №3 
Дафинаи Оби Шифо 

Эзадон дар сиккаҳои Ҳувишка 

Номи эзад 
Теъдоди 

сикка 
% 

Атшо- Оташ 4 10.8 

Мао- Моҳ 5 13.5 

Митро- Миҳр 2 5.4 

Шива 1 2.7 

номаълум 25 67.5 

Ҳамагӣ  37 100% 
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Шоҳаншоҳии кушонӣ дар асрҳои II п.м. IV м. арзи вуҷуд ва марзи паҳноваре 

дошт, ки дар он ақвом ва халқиятҳои гуногуне, бо расму оин, фарҳангу забон ва 

ақидаи мазоҳиби хеш озодона ба сар мебурданд. Зеро шоҳони кушонӣ дар миёни 

ақвоми мухталифи шоҳаншоҳии хеш, сулҳи мазҳабиро эъҷод карда буданд. Агар 

чи шоҳаншоҳии Кушонӣ дар заминаи давлати Юнону-Бохтарӣ ташаккул ёфта буд, 

аммо боз ҳам шоҳони кушонӣ дин, хат, забон, фарҳанг, санъат, ҳунар, анъана ва 

эътиқодоти маҳаллӣ- бохтариро тараққӣ бахшиданд. 

Шоҳаншоҳии кушонӣ нақши боризе дар эъҷод ва густариши сиёсат, 

фарҳанг, дин, хат, забон, артиш, муомилоти пулӣ, тиҷорат, маданият, санъат, 

ҳунари тасвиргарӣ ва тандисгирӣ, шаҳрсозӣ, ва ғайра доштанд, ки имрӯз осори 

гаронарзишу фанонопазири онҳоро метавон дар махрубаҳои садҳо шаҳрҳу мао-

бид ва қабристону дайрҳои боқимондаи асри кушонӣ дид, ки тамоми онҳо аз 

мавҷудияти як Шоҳаншоҳии қудратманд ва муттамарказе бо номи кушониён, 

гувоҳӣ медиҳад. 

Илова бар ин, бояд дар мавриди муомилоти пулии кушониҳо баҳси алоҳидае 

кард, чунки сиккаҳои шоҳони кушонӣ дар қадами аввал оиди тиҷорати густурда 

бо кишварҳои ҳамсоя ва сипас аз эътиқодот, хат, забон, фарҳанги либоспӯшии 

маҳаллӣ, ному унвон, симо, ҳунари тасвиргарии мардуми бохтарӣ маълумоти 

дақиқ медиҳанд. Ҳамчунон моро бо дин, хат, забон, урфу одот ва фарҳанги 

ақвоми дигаре, ки дар қаламрави кушониҳо ба сар мебурданд ошно месозанд. Та-

кя бар ҳолати сиккаҳо гуфтан ҷоиз аст, ки маскукоти дафина солҳои сол дар муо-

милот будаанд, чунки қисми зиёди онҳо судашуда ва тахрибшуда ба назар мера-

санд ва ин далели дар гардиши пулӣ будани онҳост. 

Ба гунае, ки борҳо зикр гардид, сиккаҳои дафинаи мазкур марбут ба се шоҳи 

кушонӣ; Вима Кадфиз, Канишкаи Кабир ва Ҳувишка мебошанд. Омӯзиши дафи-

наи мазкур аз аҳмияти хосе бархурдор аст, зеро омӯзиш, таҳқиқ ва гурӯҳбандии 

он моро огаҳ сохт, ки сиккаҳои мавҷудбудаи шоҳони кушонӣ ҳамзамон дар муо-

милот будаанд. Яъне ин дафина дар замони салтанати Ҳувишка ҷамъоварӣ ва 

нигаҳдорӣ шудаанд, ки имрӯз ба шакли дафина ёфт шуданд. Ин ба мо возеҳ месо-

зад, ки сиккаҳои шоҳони гузашта дар вақти ҳокимияти шоҳи дигар низ дар гар-

диш қарор доштаанд. Ба таври мисол дар замони ҳукумати Ҳувишка (с. 128/31-

166) сиккаҳои падараш Канишка (с. 105-128) ва бобояш Вима Кадфиз (с. 78/80-

100/5) дар муомилот қарор доштаанд. 
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Довудӣ Давлатхоҷа 
 

КАШФИ ЗАРРОБХОНАИ КӮЛОБ 
 
Вилояти Кӯлоб дар давраи қадим яке аз вилоятҳои тараққикардаи Бохтари 

Шимолӣ ба ҳисоб мерафт. Маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ дар бораи таърихи қадими 
ин вилоят хеле каманд. Аз ҷумла чӣ ном доштани он дар қадим маълум нест. Муар-
рихи юнонӣ Арриан дар робита бо ҷангҳои Искандари Македонӣ бар зидди 
шӯришгарони бохтарӣ бо сардории Аксиарт мавзеъҳои Пули Сангин ва Бубасенаро 
номбар кардааст. Пули Сангин дар наздикии шаҳри Норак ҷойгир буда, номаш то 
имрӯз боқӣ мондааст. Бубасенаро Маркварт бо ноҳияи Балҷувон як мешуморад. 
Ҷуғрофияшиноси Рими қадим Птоломей дар робита ба ҳодисаҳои замони Искандари 
Македонӣ шаҳри Хулбисаро номбар кардааст, ки олимон онро бо пойтахти Хатлон 
шаҳри Ҳулбук як медонанд.

1
 Аммо дар сарчашмаҳои номбаршуда номи Хатлон ё 

Хуттал ёд нашудааст. Мутобиқи маълумоте, ки А.М. Беленитский дар мақолааш 
овардааст

2
 бори нахуст номи Хатлон дар шакли хитоии Ку-ту-ло дар таърихномаи 

сулолаи Тан-шу ёд шудааст ва ин ахбор ба асри 7 м. мансуб аст. 
Балъамӣ дар Таърихи Табарӣ дар робита бо ҳодисаҳои замони шоҳаншоҳи 

сосонӣ Қубод (с. 488-496, 498-531) Хутталро номбар кардааст. Муаррихи арабизабон 
Масъудӣ дар робита бо ҷангҳои шоҳаншоҳи сосонӣ Хусрави Ануширвон (с.590-628) 
бо шоҳи яфталҳо Ахушнавоз нақл карда, Хутталро номабар кардааст. Ин ахбор аз ах-
бори хитоӣ қадимтар буда, дар бораи пеш аз асри 7 м. дар асри 6 м. дар замони 
яфталҳо пайдо шудани номи Хуттал гувоҳӣ медиҳанд. Ба андешаи Минорский номи 
Хуталон ё тохарӣ ё яфталӣ мебошад.

3
 Бори нахуст дар замони яфталҳо пайдо шудани 

ин ном, фикри ин олимро тақвият мебахшад. 
Дар давраи забткории арабҳо ва минбаъд номи ин вилоят дар шакли Хуттал 

ва Хуталон (Хатлон) дар сарчашмаҳои хаттӣ зиёд ёд шудааст.
4
 Номи ин вилоят дар 

сиккаҳои нуқрагӣ ва мисии сомонии охири асри 9-10 дар шакли Хуттал ва дар як-
чанд сикка дар шакли Хатлон низ навишта шудааст. Дар дирҳамҳои султон Масъ-
уди Ғазнавӣ (солҳои 1031-1041) ин ном дар шакли ختالن – Хуталон (Хатлон) на-
вишта шудааст. 

Номи Кӯлоб бори аввал дар сарчашмаҳои хаттӣ дар робита бо ҳуҷуми лашкари 
муғул ба вилояти Хатлон дар соли 1220 ёд шудааст. Ибн ал-Асир дар бораи ҳуҷуми 
лашкари муғул ба қалъаи Кӯлоба нақл кардааст. “Муғулҳо қалъаро, ки хеле 
мустаҳкам буд, ишғол карда, вайрону валангор месозанд”.

5
 Дар бораи дар куҷо 

ҷойгир будани ин қалъа Ибн – ал-Асир чизе нагуфтааст. Ба фикри олими тоҷик Ғ. 
Ғоибов ин қалъа дар шаҳри Кӯлоби имрӯза дар қисмати шарқии он дар мавзеъи Та-

                                                                
1 Беленицкий А.М. Историко-географический очерк  Хутталя  с древнейших времён до X в. н.э. // МИА, № 15. М – 

Л., 1950, с.109 - 110. 
2 Ҳамон манбаъ. 
3 Ҳамон манбаъ, – С.110-111. 
4 Ҳамон манбаъ, – С.112 ва баъди он. 
5 Бартольд В.В. Сочинение, т. I. М., 1963, – С. 389; Ғ. Ғоибов.Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. Душанбе, 2006, – С. 

255-256. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/488
https://ru.wikipedia.org/wiki/496
https://ru.wikipedia.org/wiki/498
https://ru.wikipedia.org/wiki/531
https://ru.wikipedia.org/wiki/590
https://ru.wikipedia.org/wiki/628
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мошотеппа ҷойгир будааст. Баъди аз ҷониби муғулҳо вайрон карда шудани қалъаи 
Кӯлоба он ба ҷойи дигар - ба мавзеъи Тебалай мекӯчад.

1
 

Баъди ин ва то соли 956/1559 номи Кӯлоб дар сарчашмаҳои хаттӣ ёд нашудааст 
ва дар сарчашмаҳои хаттӣ вилояти мавриди назар мисли пештара Хатлон номида 
шудааст. Аз ҷумла, дар солҳои 1360-1370 дар робита бо ҷангҳои амир Темур барои 
ба сари қудрат омадан ва баъдан барои мустаҳкам кардани ҳокимияти худ, дар 
сарчашмаҳои хаттӣ ин вилоят Хатлон номида шудааст. Дар робита бо ҷангҳои амир 
Темур дар Бағдод дар соли 796/1393-94, ҳодисаҳои асри 15, аз ҷумла шӯриши сӯфиён 
дар Хатлон дар соли 1423, дар ҳодисаҳои нимаи аввали асри 16 дар давраи Шайбо-
ниён низ ин вилоят Хатлон номида шудааст.

2
 

Мутобиқи маълумоте, ки таърихшинос ва сарчашмашиноси номдори тоҷик Ғ. 
Ғоибов дар китобаш овардааст, бори дуюм дар сарчашмаҳои таърихӣ номи Кӯлоб 
дар соли 956/1559 дар робита бо лашкар кашидани шоҳи Ҳинд ва Кобул писар ва во-
риси Бобур Ҳумоюн ба Бадахшон ёд шудааст. Ин маълумот дар китоби муаррихи он 
замон Гулбаданбегим бо номи Ҳумоюннома оварда шудааст. Дар ин китоб гуфта шу-
дааст, ки Ҳумоюн бо лашакар ба Толиқон омада Комрони бародарашро муҳосира 
кард. Баъди чанд муддат Комрон таслим шуд ва Ҳумоюн Кӯлобро ба ӯ дод.

 3
 

Ҳаминтавр, бори аввал номи Кӯлоб дар сарчашмаҳои хаттӣ соли 1220 дар шак-
ли “қалъаи Кулоба” ва бори дуюм баъди 225 сол дар соли 956/1559 ёд шудааст. Бори 
сеюм номи вилояти Кӯлоб дар китоби Ҳофизи Таниш “Шарафномаи шоҳӣ” дар ро-
бита бо ҳодисаҳои соли 982/1574 зикр шудааст.

4
 Ба назар чунин мерасад, ки аз соли 

1559 ва пасон дар таърихномаҳо ҷойи номи Хатлонро, номи Кӯлоб мегирад. 
Дар мавриди пайдошавии номи Кӯлоб ва ҷойи номи Хатлонро гирифтани он, 

дар баробари сарчашмаҳои хаттӣ сиккаҳо низ маълумот медиҳанд. Дар боло мо ишо-
ра кардем, ки дар охири асрҳои 9- 10 дар сиккаҳои сомонӣ номи Хуттал ва дар баъзе 
маврид Хуталон (Хатлон) навишта шудааст. Дар сиккаҳои султон Масъуди Ғазнавӣ 
(с.1031-1041) ин ном дар шакли Хатлон омадааст. Аз ин ба баъд ва то давраи 
ҳукмронии Темуриён то аввали асри 15 номи Хатлон дар сиккаҳо нест, чунки, бо 
эҳтимоли зиёд дар ин давра ин вилоят сикка намебаровард. 

Номи Хатлон дар сиккаҳои темурии дар нимаи аввали асри 15 дар солҳои 
822/1419, 832/1428-29, 852/1446-47 ва дар сиккаҳои дар аввали асри 16 дар солҳои 
917/1511-12, 918/1512-13, 919/1513-1514, 920/1514-15 зада шуда, ҳаст.

5
 Тавре ки дар 

боло дидем, дар ин давра дар сарчашмаҳои хаттӣ низ номи ин вилоят Хатлон аст, 
яъне маълумоти ин ду намуд сарчашма дар робита ба ин масъла бо ҳам мувофиқанд. 
Аммо баракси сарчашмаҳои хаттӣ номи Кӯлоб дар сиккаҳо то ҳол пайдо карда нашу-
да буд. 

                                                                
1 Ба куҷо ва кай кӯчидани қалъаи Кӯлоб баъди онро хароб кардани лашкари муғул дақиқ маълум нест ва баҳси 

алоҳида аст. 
2 Дар ин бора нигаред: Ғ. Ғоибов.Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. - Душанбе, 2006, – С.260-363. 
3 Ҳамон манбаъ, – С.363. 
4 Ҳамон манбаъ, – С. 367. 
5 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона (V в. до н.э.– XX в. н.э.). – Душанбе, 2006, – 

С. 265,267,269,281,284; Худжандский клад. - Душанбе, 1998, – С. 37-39. Давидович Е.А. История денежного обра-

щения средневековой Средней Азии. – М., 1983, – С. 86,87; Его же: Материалы для характеристики денежной ре-

формы Улугбека // В сборнике: из истории эпохи Улугбека. – Ташкент, 1965, – С. 278-279. 
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Хушбахтона ба мо муяссар шуд, ки бори нахуст номи Кӯлобро дар сиккаҳои як 
ганҷина кашф намоем. Ин ганҷина с. 2017 дар ноҳияи Ш.Шоҳин (собиқ Шӯрообод) 
тасодуфан ёфт шудааст. Аз ин даққиқтар ҷойи бозёфти он маълум нест. Ганҷина 1223 
сиккачаи хурди мисиро дар бар мегирад. Аксари сиккачаҳо дарозрӯя мебошанд. Танҳо 
13 сиккача шакли наздик ба чоркунҷаро доранд ва 4 сикка мудаввар мебошанд. Сари 
якчанд сиккача шакли симро дошта, дар бораи тарзи сохтани онҳо маълумот 
медиҳанд. Маълум мешавад, ки мисро дар шакли сими доирааш 2-3 мм тайёр карда, 
баъд онро эҳтимол бо асбоби исканамонанд ба воситаи задан бурида ба порчаҳои хурд 
тақсим мекарданд ва онҳоро аз боло аз тарафи дарозиашон бо болға зада тунук мекар-
данд. Маҳз бинобар истифодаи ҳамин усул сиккачаҳо дарозрӯя мешуданд. Дарозии 
бештари сиккачаҳои дарозрӯя 11-13мм, паҳниашон 5-7 мм, ғафсиашон 0,8 мм мебо-
шад. Андозаи як сиккачаи чоркунҷа 10-12мм ва боқимонда 12 сиккачаи чоркунҷанамо 
10-10мм аст. Аз 65 сиккачаи дарозрӯйя вазни 2 донааш 1,0 гр., аз 3 донааш 0,7 гр., аз 
14 донааш 0,9 гр. ва аз 56 донааш 0,8 гр. мебошад. Мутаносибан сиккачаҳои вазнашон 
1,0 гр. аз миқдори умумӣ 3%, сиккачаҳои вазнашон 0,7 гр. – 0,4 %, сиккачаҳои вазна-
шон 0,9 гр. – 21,5% ва сиккачаҳои вазнашон 0,8 гр. – 81,1% ташкил мекунанд. Аз ин 
рақамҳо бармеояд, ки аксари сиккачаҳои дарозрӯя 0,8 гр. вазн доранд. Агар дар назар 
гирем, ки вазни сиккаҳои калони мисии асри 15-16 як мисқол, яъне 4,8 гр. буд, пас 
сиккачаҳои дарозрӯя аз шаш як ҳиссаи онро ташкил мекарданд ва шаш сиккачаи 
дарозрӯя ба як сиккаи калони якмисқолаи мисӣ баробар буд. 

Дар Ганҷинаи Шоҳин 15 сиккачаи чоркунҷа низ ҳаст. Аз онҳо андозаи 8 донааш 
10х10мм ва як донааш 11х11 мм ва вазнашон дар ҳудуди 1,3-1,5 гр. ва вазни миёнаа-
шон 1,4 гр. мебошад. Ин сиккачаҳо аз як се ё чор ҳиссаи як мисқолро ташкил меку-
нанд. Шаш сиккачаи чоркунҷа хурдтар буда, андозаашон 0,8х0,8мм ва вазнашон дар 
ҳудуди 0,6 – 1,1 гр ва вазни миёнаашон 0,8 гр. мебошад. Вазни ин сиккачаҳои 
чоркунҷа монанди сиккачаҳои дарозрӯя 0,8 гр. буда, онҳо як фирқаро ташкил меку-
нанд ва аз як шаш ҳиссаи мисқол мебошанд. Аз вазни сиккачаҳо бармеояд, ки дар 
Ганҷинаи Шоҳин ду фирқа сиккачаҳо мавҷуданд ва онҳо на танҳо аз рӯи вазнашон, 
балки аз рӯи шаклашон низ аз якдигар фарқ мекарданд. Шакли фирқаи дуюми 
сиккачаҳо махсус чоркунҷа карда шуда буд, то ки ҳини хариду фурӯш онҳо аз фирқаи 
хурд ба осони фарқ карда шавад. 

Дар рӯйи аксари сиккаҳои Ганҷинаи Шоҳин навиштаҷот ва дар пушташон 
нақшҳои наботӣ дида мешавад. Аммо рӯй ва пушти 308 сикка суфта буда, дар онҳо 
осори ягон хел навиштаҷот ё нақш дида намешавад. Ба андешаи мо суфтагии болои 
ин сиккаҳо натиҷаи суда шудани онҳо ҳангоми гардиши зиёд ва бардавом намебо-
шад. Сабаби аслӣ дар он аст, ки ин сиккачаҳо дар ҷараёни сиккасозӣ муҳр нахӯрда аз 
беэҳтиётии устоҳо ва ёварони онҳо бо сиккаҳои муҳрхӯрда омехта шуда ба муомилот 
баромадаанд. Бинобар бо сиккачаҳои муҳрхӯрда шакл, вазн ва мутаносибан арзиши 
якхела доштани сиккачаҳои суфта онҳо озодона дар муомилот иштирок мекарданд ва 
мардум ба суфтагии онҳо чандон аҳамият намедод. 

Тавре ки ёдовар шудем, дар рӯйи аксари сиккаҳо навиштаҷот бо ҳуруфи арабӣ ва 
дар пушташон нақшҳои гул ва ҳандасӣ дида мешавад. Мутаассифона дар ягон сикка 
нақшҳо ва навиштаҷот пурра нестанд. Сабаб дар он аст, ки муҳр нисбат ба андозаи 
сиккаҳо калонтар будааст ва биноан бахши ками онҳо дар сиккаҳо баромада, қисми 
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зиёдашон берун мондаанд. Ин ҳолат хондани навиштаҷот ва муайян кардани 
нақшҳоро душвор мегардонад. Танҳо муқоисаи нақшҳои якхела дар шумораи зиёди 
сиккаҳо имконият медиҳад, ки сохти онҳоро муайян кунем. Дар бештари сиккаҳо 
нақши гиреҳ ҷойгир аст. Асоси онро чор нақши дилмонанди дар чор тараф дар 
муқобили якдигар ҷойгир буда ва бо ҳам гиреҳ хӯрда, ташкил мекунанд. Дар сиккаҳо 
намудҳои гуногуни ин нақш дида мешаванд, ки аз якдигар бо баъзе ҷузъиёташон фарқ 
мекунанд (Тасвири 3). Дар 39 сиккача нақши чорбарга дида мешавад (Тасвири 4). 

Навиштаҷот низ дар сиккаҳо қисм-қисм ғунҷидааст ва танҳо муқоисаи 
қисматҳои гуногуни он дар шумораи зиёди сиккаҳо, имконият медиҳад, ки шакли 
пурраи он хонда шавад. Омӯзиш нишон дод, ки дар аксари сиккаҳо навиштаҷот як-
хела буда, аз ду калима иборат аст. Калимаи якуми он ضرب “зарб” буда, дар бисёр 
сиккаҳо хуб дида мешавад ва нисбатан ба осонӣ хонда шуд. Аммо аз вожаи дуюм дар 
бисёр сиккаҳо танҳо ҳарфҳои ҷудогонааш намоёнанд ва хонданаш хеле душвор аст. 
Ҳарфи аввали ин калима дар бисёр маврид берун аз сикка мондааст ва ин ҳолат хон-
дани калимаро душвор мегардонд. Бо вуҷуди ҳамаи ин душвориҳо ба мо муяссар 
шуд, ки шакли пурраи ин калимаро барқарор намуда, онро хонем. Дар ҷараёни 
таҳқиқ мо ба хулосае омадем, ки бо эҳтимоли зиёд дар ин сиккаҳо номи Кӯлоб на-
вишта шудааст. Дар бисёр сиккаҳо ҳарфи و намоён буд, аммо ҳарфи пеш аз он истода 
берун аз сикка монда, дида намешуд. Аммо вақте ки дар чанд сикка ин ҳарф намоён 
шуд ва коф ک буд, боварии мо дар бораи номи Кӯлоб будани ин калима бештар шуд. 
Баъдан дар як миқдор сиккаҳо баъди ҳарфи вов و ҳарфи ломро ل мушоҳида кардем, 
ки ин боварии моро боз ҳам қавитар намуд. Баъдтар дар як теъдоди сиккаҳо дар бо-
лои ҳарфҳои کول мо ҳарфи алиф ا ва бе ب –ро, ки дароз кашида шудааст, мушоҳида 
намудем ва ба хулосае омадем, ки калимаи дуюм, бо эҳтимоли зиёд номи Кӯлоб аст 
(Тасвири 2). Аммо шубҳаҳои мо ҳамон вақт пурра аз байн рафтанд, ки дар байни 
1223 сикка як сиккаеро пайдо кардем, ки дар он номи Кӯлоб کوالب пурра, равшан ва 
хеле хоно навишта шудааст (Тасвири 2-а.) Ҳаминтавр ба мо муяссар шуд муайян ку-
нем, ки дар ин сиккаҳо калимаи “зарб” ва номи “Кӯлоб” کوالب ضرب  навишта шудааст. 
Ин бори нахуст аст, ки номи Кӯлоб дар сиккаҳо пайдо карда шуд. Аз мазмуни ин 
навиштаҷот аён аст, ки ин сиккачаҳои хурди мисӣ дар шаҳри Кӯлоб зада шуда бу-
данд. Аммо инҷо саволе ба миён меояд, ки ин шаҳри Кӯлоб дар куҷо ҷойгир буд, дар 
ҳудуди шаҳри имрӯзаи Кӯлоб ё дар ҷойи дигар? Саволи дигар он аст, ки ин 
сиккачаҳо кай зада шудаанд? Мушкили ҳалли ин масъала дар он аст, ки дар худи 
сиккаҳо соли зарби онҳо навишта нашудааст. Биноан ин масъаларо мо метавонем 
танҳо дар асоси санадҳои дигар ва ғайримустақим ҳал намоем. 

Яке аз далелҳои муҳим барои муайян кардани макони зарби сиккаҳои бе сол ин 
ҷойи ёфт шудани онҳо мебошад. Маъмулан сиккаҳои мисӣ барои савдо ва мубодилаи 
хурди дарунӣ пешбинӣ шуда буданд. Дар ин асос фарз кардан мумкин аст, ки онҳо 
бояд бештар дар макони зарбашон ва деҳаҳои гирду атрофи он ёфт шаванд. Агар чу-
нин аст, пас ҷойи зарби ин сиккаҳо бояд дар ноҳияи Ш. Шоҳин ё наздикии он бошад. 
Шарти дуюм он аст, ки дар ин мавзеъ бояд харобаҳои шаҳри қадим вуҷуд дошта бо-
шанд. Хушбахтона ҳардуи ин нишонаҳоро мо дар ноҳияи Ш. Шоҳин пайдо кардем. 

Дар қисмати шимолии ноҳияи Ш. Шоҳин (собиқ Шӯрообод) дар рӯ ба рӯи 
деҳаи Шаҳри Барбар зери хок харобаҳои шаҳри калоне ҷойгиранд. Ин мавзеъро со-
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кинони маҳаллӣ Искӯлоб меноманд. Шакли пурраи ин ном бояд Искикӯлоб бошад. 
Ин ном метавонад узбакӣ бошад, ба маънои Кӯлоби куҳна ё тоҷикӣ бошад ба маънои 
Кӯлоби боло. Кадоме аз ин ду маъно бартар аст, гуфтан душвор аст. Ин шаҳр аз 
Кӯлоби имрӯза хеле болотар ва баландтар ҷойгир аст ва қадим аст, яъне ба ҳарду 
маъно рост меояд. 

Дар ин бостоншаҳр ҳафриёт гузаронда нашудааст. Мо ҳамроҳи бостоншиноси 
номдори тоҷик, устод Ю. Яъқубов бо роҳнамоии шоир ва кишваршиноси кӯлобӣ, 
шодравон А. Зарифӣ соли 2003 рафта ин бостоншаҳрро аз назар гузарондем ва аз рӯи 
замин як миқдор сафолпораҳоро ҷамъ карда таҳқиқи аввалия намудем. Дар асоси ин 
сафолпораҳо мо фарз карда будем, ки ин ёдгорӣ тақрибан ба асрҳои 16-19 тааллуқ 
дорад.

1
 

Аз 16.10. то 30. 10. 2018 бостоншиносони Осорхонаи миллии Тоҷикистон Ша-
рифзода Абдувалӣ (директори ин муассиса), Давлатхоҷа Довудӣ (мудири шуъбаи 
бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ) ва Сафоев М., Қаюмзода А., Назаров З. (кормандони 
илмӣ) дар ҷараёни экспедитсияи таҳқиқотӣ – ҷустуҷӯӣ ба Искӯлоб рафта, онро аз на-
зар гузаронда, як таҳқиқоти муқаддамотӣ анҷом додем. Барои мавзӯи мо муҳим 
сиккаҳое мебошанд, ки мо бо истифода аз дастгоҳи фулузҷӯй дар ин ёдгорӣ пайдо 
кардем. Аз мавзеъҳои гуногуни он мо ба таври ҷудогона 45 сиккачаи хурд ёфтем, ки 
аксарияташ айнан монанди сиккачҳои Ганҷинаи Шоҳин дарозрӯя мебошанд. Ба ғайр 
аз ин А. Шарифзода аз як сокини маҳаллӣ барои осорхона 290 сиккаи мисӣ харид, ки 
аз онҳо 281 донааш айнан монанди сиккачаҳои Ганҷинаи Шоҳин хурди дарозрӯя ме-
бошанд. Ӯ ин сиккаҳоро дар лаби сойе, ки аз паҳлӯи бостоншаҳри Искӯлоб мегуза-
рад, дар ҷараёни тиллошӯӣ ҷамъ кардааст. Дар натиҷаи таҳқиқи мавзеъ мо ба хулосае 
омадем, ки ин сиккаҳоро ҳини боронгарӣ об шуста аз ҷарӣ сарозер карда ба лаби сой 
овардааст. Мо ин намуд сиккачаҳоро дар роҳе, ки ба воситаи ҷарӣ ба ёдгорӣ мебаро-
яд низ ёфтем ва ин дуруст будани фарзияи моро дар бораи чӣ тавр ба лаби сой афти-
дани сиккаҳо тасдиқ мекунад. 

Ба миқдори зиёд ёфт шудани сиккачаҳои мисӣ дар Искӯлоб моро ба андешае 
водор кард, ки онҳо дар ҳамин шаҳр зада шудаанд. Чунки сиккаҳои мисӣ маъмулан 
барои савдои хурди дохилӣ бароварда мешуданд ва аз минтақаи гардишашон кам бе-
рун мерафтанд. Дар наздикии Искӯлоб ёфт шудани Ганҷинаи Шоҳин ин фарзияро 
тақвият медиҳад. Ва ахиран баъди дар сиккачаҳо хонда шудани навиштаҷоти ضرب 
 мо боварии пурра ҳосил кардем, ки сиккачаҳои хурди мисии дарозрӯя дар کوالب
шаҳри Кӯлобе зада шудаанд, ки дар мавзеъи Искӯлоб ҷойгир будааст. 

Ташхиси як миқдор сиккаҳои дигари аз Искӯлоб ёфтшуда, зарби сиккачаҳои дар 
боло шарҳ додашударо дар ин шаҳр тақвият бахшид. Як сокини ноҳияи Ёвон дар 
таърихи 29.10 2019 барои ташхис 108 сиккаи мисӣ овард, ки аз Искӯлоб ёфт шуда-
анд. Дар байни онҳо 14 сиккачаи дарозрӯя ва 17 сиккачаи чоркунҷа ҳаст, ки мисли 
сиккачаҳои Ганҷинаи Шоҳин мебошанд. Навиштаҷот ва нақши яке аз ин сиккачаҳои 
чоркунҷа айнан монанди ҳамон сиккачаи Ганҷинаи Шоҳин мебошад, ки номи шаҳри 
Кӯлоб дар он пурра хонда мешавад. Дар ин сиккача низ номи Кӯлоб қариб пурра 
хонда мешавад. Дар ду сиккачаи дигари чоркунҷа номи Кӯлоб қисман дида мешавад. 
                                                                
1 Якубов Ю., Довуди Д, Филимонова Т. История Куляба с древнейших времён до наших дней // Душанбе, 2006, – С. 

203-204. 
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Аҳамияти ин сиккачаҳо дар он аст, ки онҳо дар даруни бостоншаҳри Искӯлоб ёфт 
шудаанд ва иловатан ба Ганҷинаи Шоҳин фарзияи дар ин шаҳр зарб шудани онҳоро 
тақвият медиҳанд. 

Дар байни 108 сиккаи дар Искӯлоб ёфт шуда, як миқдор сикка ва сиккачаҳои 
гирди нисбатан тунук низ ҳастанд. Навиштаҷот ва нақшҳои аксари ин сиккаҳо суда 
шуда, боқӣ намондааст. Аммо дар як сиккача ҳарфҳои کو ва дар сиккачаи дигар 
ҳарфҳои کول намоёнанд (Тасвири 7-19,21,22), ки айнан монанди ҳарфҳои аввали но-
ми Кӯлоб дар сиккачаи чоркунҷаи Ганҷинаи Шоҳин мебошанд. Дар ин асос бо 
эҳтимоли зиёд гуфтан мумкин аст, ки дар ин ду сиккачаи чоркунҷа низ номи Кӯлоб 
 дида мешавад ва дар ک навишта шудааст. Дар баъзе сиккачаҳои гирд низ ҳарфи کوالب
ин асос фарз кардан мумкин аст, ки аксари онҳо низ дар Искӯлоб зада шудаанд. Дар 
як сиккачаи гирд қисми охири номи шаҳри Самарқанд قند)  ( дида мешавад. Гулнақши 
як сиккачаи дигари гирд ба нақши сиккҳои мисини Бухоро барориши соли 832 ҳ. 
/1428-29 монанд аст. Аз ин бармеояд, ки дар Искӯлоб натанҳо сиккаҳои мисии 
маҳаллӣ балки шаҳрҳои Самарқанд ва Бухоро низ дар гардиш буданд. 

Андозаи сикка ва сиккачаҳои гирди дар Искӯлоб ёфтшуда гуногун аст, аз ҳама 
калонаш як дона буда 20-21 мм ва аз ҳама хурдаш низ як дона буда 0,8 х 0,8 мм ме-
бошанд. Андозаи боқимонда сиккаҳои гирд чунин аст: 14 сикка 18х18мм ва 
16х16мм, боқимонда 48 сикка аз 15х15мм то 11х11мм. Андозаи сиккаҳо тадриҷан 
хурд мешавад, биноан онҳоро зоҳиран аз рӯйи андозаашон ба гурӯҳҳо тақсим кардан 
имкон надорад. 

Вазни 108 сиккачаи дар Искӯлоб ёфтшуда низ гуногун аст – аз 1,9 гр то 0,4 гр, 
як сиккача истисно буда, 0,1 гр вазн дорад. Аз рӯйи вазнашон ин сиккачаҳоро шартан 
ба чор гурӯҳ тақсим кардан мумкин: 1) 1,7-1,9 гр. (4 дона); 2) 1,0-1,5 гр. (18 дона); 3) 
0,7-0,9 гр. (22 дона); 4) 0,4-0,6 гр. Шубҳае нест, ки ин сиккаҳо фирқаҳои гуногунро 
ташкил мекарданд, аммо дақиқ муайян кардани мансубияти онҳо ба ин ё он фирқа 
бинобар лапиши вазну андозаи сиккакчаҳо душвор аст. Дар ин маврид танҳо фарзия 
пешниҳод кардан мумкин. Эҳтимол сиккаҳои гурӯҳи 1- аз се як ҳиссаи мисқол, 
гурӯҳи 2 – аз 4 як ҳиссаи мисқол, гурӯҳи 3 – аз 6 як ҳиссаи мисқол ва гурӯҳи 4 – аз 8 
як ҳиссаи мисқолро ташкил мекарданд. 

Солгузории Ганҷинаи Шоҳин ва бостоншаҳри Искӯлоб яке аз масъалаҳои 
муҳими таърихи охири асрҳои миёнаи Кӯлоб мебошад ва барои муайян кардани 
ҷойгиршавии шаҳри Кӯлоб дар асри 16, ки солҳо боз мавриди баҳс аст, маводи нав 
медиҳад ва ҳалли дуруст ва илман асосноки онро наздик месозад. 

Мутаассифона, дар худи сиккачаҳои Ганҷинаи Шоҳин ва ҳамсони онҳо аз 
Искӯлоб соли зада шуданашон навишта нашудааст. Бинобарин мо метавонем танҳо 
дар асоси санадҳои ғайримустақим онҳоро солгузорӣ намоем. 

Хушбахтона, сокинони маҳаллӣ дар лаби сойе ки аз паҳлӯи Искӯлоб мегузарад, 
дар баробари сиккачаҳои мисӣ, якчанд сиккачаи тиллоӣ низ ёфтаанд. Дар яке аз ин 
сиккачаҳои тиллоӣ номи Сулаймоншоҳ навишта шудааст. Ӯ яке аз охирон ҳокимони 
темурии Бадахшон буда, дар солҳои 1530—1575 ҳукмронӣ кардааст.

1
 Чун дар 

сиккачаҳои тиллоӣ сол навишта нашудааст, алҳол мо танҳо гуфта метавонем, ки онҳо 
дар давраи ҳукмронии Сулаймоншоҳ зада шудаанд. Дар як мавзеъ ёфт шудани 
                                                                
1 Ахмедов Б. А. История Балха (XVI—первая половина XVIII в.) // Ташкент ,1982. – С.57. 
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сиккачаҳои тиллоии Сулаймоншоҳ ва сиккачаҳои мисии мавриди назар имконият 
медиҳад ба хулосае оем, ки онҳо низ дар давраи ҳукмронии ҳамин шоҳ бароварда 
шудаанд. Дар баробари ин маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ имконият медиҳанд, ки 
соли зада шудани сиккачаҳои мисӣ, аз ҷумла сиккачаҳои Ганҷинаи Шоҳинро аниқтар 
намоем. Тавре ки дар боло ишора шуд, номи Кӯлоб бори дуюм дар робита бо 
ҳодисаҳои соли 956/1559 ёд шудааст. Дар ин асос фарз кардан мумкин аст, ки 
сиккачаҳои мисӣ бо навиштаҷоти کوالب ضرب  (Зарби Кӯлоб) каме пас ё пеш аз ҳамин 
сол ва то соли 1584 – то қалъа ва шаҳрро ишғол ва вайрон кардани Абдуллохони II 
шайбонӣ бароварда шудаанд. 

Ҳаминтавр, дар асоси маълумоти дар боло овардашуда мо бо боварӣ гуфта ме-
тавонем, ки сиккачаҳои мисии Зарби Кӯлоб ( کوالب ضرب  ) тақрибан дар байни солҳои 
1550 – 1584 дар Искӯлоб бароварда шудаанд. 

Сиккаҳои дар Искӯлоб ёфтшуда ва дар асоси онҳо солгузорӣ шудани ин шаҳр, 
имконият медиҳад, ки масъалаи дар куҷо ҷойгир будани қалъа ва шаҳри Кӯлоб дар 
асри 16 дар соли ҳамлаи Абдуллохони II шайбонӣ, яъне дар соли 1584 аз диди нав 
ҳаллу фасл карда шавад. Ин масъала аз ҳама бештар аз ҷониби Ғ. Ғоибов таҳқиқ ва 
баррасӣ шудааст. Гап дар сари он аст, ки дар китоби Ҳофизи Таниш, ки Ғ. Ғоибов 
онро муфассал таҳлил кардааст, дар бораи ҳуҷуми Абдуллохони II дар соли 1584 ба 
қалаъи Кӯлоб маълумоти зиёд оварда шудааст. Аммо дар асоси ин маълумот дар 
куҷо ҷойгир будани Қалъаи Кӯлобро, ки муаллиф онро Қалъаи Надим номидааст, 
муайян кардан душвор аст. Ғ. Ғоибов дар аввал онро дар мавзеъи Тамошотеппаи 
шаҳри Кӯлоб ва баъдан дар деҳаи Тебалайи болотар аз ин шаҳр ҷой додааст.

1
 Аммо 

ин қалъаҳои зери хокмонда чандон калон нестанд ва ба қалъаи бузургу мустаҳками 
Ҳофизи Таниш тавсиф карда рост намеоянд. Заъфи дигари ин нуқтаи назар он аст, ки 
дар ин теппаҳо ашёҳои бостоние ёфт нашудааст, ки ба кадом давра мансуб будани 
онҳоро нишон диҳад. 

Дар робита ба ин масъала Искӯлоб якчанд бартарӣ дорад: 1. Шаҳр ба асри 16, 
яъне ба ҳамон даврае тааллуқ дорад, ки Абдуллохони II шайбонӣ ба Қалъаи Кӯлоб 
ҳамла карда буд. 2. Шаҳр хеле калон (зиёда аз 100 гектар) ва хеле мустаҳкам будааст 
ва харобаҳои деворҳои мудофиавӣ, дарвозаҳо ва хандақҳояш аз ин гувоҳӣ медиҳанд; 
3. Шаҳр зарробхона дошт, ки дар он ба миқдори зиёд сиккаҳои мисӣ мебаровард ва 
дар онҳо номи Кӯлоб навишта шудааст; 4. Тавсифи Қалъаи Надим (Қалъаи Кӯлоб), 
ки Ҳофизи Таниш овардааст, бо мавзеъи Искӯлоб пурра мувофиқ аст. Барои тақвияти 
банди чорӯм якчанд мисол меорем: 1. Қалъаи Кӯлоб се дарвоза дошт – Чорсӯ дар 
шимол, Дарби Имом дар ғарб ва Анҷиракон дар ҷануб. Аз ин се мавзеъ Анҷиракон 
яқин дар самти ҷанубии Искӯлоб ва Чорсӯ дар самти шимолии он ҷойгиранд; 2. 
Мувофиқи тавсифи Ҳофизи Таниш дар тарафи ҷанубу шимол қалъа ҷариҳои чуқур 
мавҷуданд, ки дар онҳо об ҷорист ва дар тарафи ғарбии он низ ҷарии чуқур ҳаст, ки 
дар он аз ҷануб ба шимол об равон аст ва обҳои ҷариҳои шимол ва ҷануб ба он мере-
занд ва ҳарсеи ин обҳо аз ҷануб ба шимол рафта ба дарё ҳамроҳ мешаванд.

2
 Ин ман-

зара айнан дар Искӯлоб мушоҳида мешавад; 3. Дар ҷониби машриқ, ки ба кӯҳ часпи-

                                                                
1 Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. – Душанбе, 2006. 
2 Ҳамон манбаъ, – С. 383-384. 
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да буд, даричае (яъне дарвозаи хурд) буд.
1
 Қисмати шарқии Искӯлоб ба кӯҳи осмон-

хароши Эмом Аскара часпидааст ва дар ин қисмат дар бораи баланд, ки қалъаро 
иҳота мекард, ҷойи дарвоза дида мешавад; 4. Баъди фатҳи Қалъаи Кӯлоб Абдуллохон 
ба воситаи Дашти Терай ба Анҷиракон рафт.

2
 Воқеъан Дашти Терай 18 км. дуртар аз 

Искӯлоб дар самти ҷануб дар роҳ ба сӯи Анҷиракон воқеъ гардидааст. 
Дар робита бо ҷойгиршавии Қалъаи Кӯлоби соли 1584 Ғ. Ғоибов Искӯлобро низ 

номбар кардааст. Ӯ навиштааст: Ҳарчанд аксари аломатҳои баён намудаи Ҳофизи 
Таниш оид ба қалъаи мазкур (яъне Қалъаи Кӯлоб) дар он (яъне Искӯлоб) зоҳиранд, 
аммо як ёдошти ӯ ин ақидаро рад мекунад. Баъди фатҳи Қалъаи Кӯлоб Абдуллохон 
ба мавзеъи Анҷиракон ва аз онҷо ба тамошои Қурӯқи Сароб (номи кӯл) рафтааст, ки 
зеботарин ҷой дар вилояти Кӯлоб аст ва дар тарафи шарқи ҳисори ӯ воқеъ аст.

3
 Аммо 

ин хабар ки мазмун ва ҷуғрофиёаш чандон фаҳмо нест, наметавонад дар ҷойгузинии 
Қалъаи Кӯлоби соли 1584 далели қотеъ бошад. Аввалаш ин ки Абдуллохони II на аз 
Қалъаи Надим (Қалъаи Кӯлоб), балки аз Анҷиракон ба сӯи он кӯл рафтааст. Дуюмаш 
ин ки дар ахбор вилояти Кӯлоб гуфта шудааст ва аз ин рӯ, маълум нест ҳисори кадом 
қалъа дар назар дошта шудааст. Сеюм ин ки дар тарафи шарқии девори қалъаи Та-
мошотеппаи шаҳри Кӯлоб ва деҳаи Тебалай низ кул нест. Агар ин нишонаро асос ги-
рем, пас қалъаҳои зери назари Ғ. Ғоибов буда, яъне Тамошотеппа ва Тебалай низ 
Қалъаи Кӯлоби соли 1584 шуда наметавонанд. 

Ҳаминтавр дар асоси маълумоти сиккаҳо, ки ба асри 16, яъне ба замони ҳуҷуми 
Абдуллохони II таалуқ доштани Искӯлобро собит сохтанд ва мувофиқати нишонаҳои 
он бо нишонаҳои доир ба Қалъаи Кӯлоб дар асари Ҳофизи Таниш оварда шуда, мо 
бо боварии зиёд метавонем, ин ду қалъаро айни як чиз шуморем. 

Сазовори ёдоварист, ки яке аз тарафдорони фаъоли як будани Искӯлоб бо 
Қалъаи Кӯлоби соли 1584 шоир ва кишваршиноси кӯлобӣ, шодравон А. Зарифӣ буд. 
Инак ин фарзия бо далелҳои мӯътамад исбот гардид. 

Ва дар охир мехостем дар мавриди замони ободии Искӯлоб дар асосӣ сиккаҳо 
андешаи худро баён созем. Мо, дар боло гуфтем, ки аз рӯи сиккачаи тиллоии шоҳи 
Бадахшон Сулаймоншоҳ маълум мешавад, ки Искӯлоб дар асри 16, яъне дар замони 
ҳуҷуми Абдуллохони II обод будааст. Сиккаҳои дар ин авохир ёфтшуда, дар робита 
бо замони ободии Искӯлоб маълумоти иловагӣ медиҳанд. Аз ҷумла, дар байни 108 
сиккаи аз Искӯлоб ёфтшуда, ки мо дар боло ёдовар шудем, дар қатори сиккачаҳои 
мисӣ 7 сиккаи мисии калон низ ҳаст. Аз онҳо як сиккааш калони тунук буда (в-2,9 гр; 
д -33 мм.), ба давраи қарохониён ба асри 12 мансуб мебошад (Тасвири 7.1). Дар рӯи 
он аввали калимаи тавҳид ва дар пушташ дар марказ доира ва дар чор тарафи он 
унвонҳои ал – Хоқон ал – Аъзам дида мешавад. Панҷ сиккаи дигар ба давраи тему-
риён ба асри 15 ва аввали асри 16 тааллуқ доранд. Дар яке аз онҳо сурати паранда 
дар парвоз хуб намоён аст (Тасвири 7.2). Дар пушти ин сикка, ки нима судашуда ме-
бошад, нақши растанӣ ҷойгир аст, мобайни сикка суда шудааст ва биноан будан ё на-
будани навиштаҷотро муайян кардан имкон надорад. Як сиккаи мисӣ бо тасвири па-
ранда дар парвоз дар Ганҷинаи Хуҷанд мавҷуд аст.

4
 Он дар Ҳисор зада шудааст, аммо 

                                                                
1 Ҳамон манбаъ, – С. 384. 
2 Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз, – С. 385. 
3 Ғоибов Ғ. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз, – С. 386. 
4 Довуди Д. Худжандский клад. Душанбе, 1998, – С.36, рис.7/20. 
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сол надорад, шояд ба нимаи дуюми асри 15 ё аввали асри 16 тааллуқ дошта бошад. 
Як сикка бо тасвири паранда дар парвозро, ки сол ва номи шаҳр дар он низ навишта 
нашудааст, Е.А. Давидович чоп карда, ба Самарқанд нисбат додааст.

1
 

Дар рӯйи сиккаи дуюми темурӣ аз Искӯлоб номи Ҳисор хуб хонда мешавад. Дар 
пушти он нақши гул ҷойгир аст. (Тасвири 7.3.) Дар рӯйи сиккаи сеюми темурӣ қисми 
дуюми номи шаҳри Самарқанд قند хуб дида мешавад. Дар бахши поёни пушти ин 
сикка калимаи تسع дида мешавад, ва бо эҳтимоли зиёд аз шумораи تسعمایة , яъне 
нуҳсад мебошад (Тасвири 7.4). Дар ин асос фарз кардан мумкин аст, ки ин сикка дар 
охири асри 15 ё аввали асри 16 зада шудааст. Дар пушти ин сикка муҳрча бо номи 
 .Ҳисор мавҷуд аст حصار

Дар рӯйи сиккаи чоруми темурӣ аз номи Самарқанд ҳарфи аввал سва ҳарфҳои 
-дида мешаванд, ки дар дохили гулнақш ҷой дода шудаанд (Тасвири 7.5). Е.А. Да قن
видович сиккаҳои Самарқандро бо ҳамин намуд нақш чоп кардааст, ки сол надоранд. 
Ӯ онҳоро ба соли 906/1500-01 ва 907 / 1501- 02 нисбат додааст.

2
 

Сиккаи калони шашум, ки суда шудааст ва навиштаҷоташ қисман намоён аст 
(Тасвири 7.6), аз рӯи сохташ ва хусусияти навиштаҷоташ бо эҳтимоли зиёд ҷонӣ буда 
ба асри 17 тааллуқ дорад. 

Сиккаҳои тавсифшуда барои солгузории бостоншаҳри Искӯлоб аҳамияти калон 
доранд. Аз рӯйи ин сиккаҳо маълум мешавад, ки шаҳри Искӯлоб ҳанӯз дар асри 12 
пайдо шуда, минбаъд дар асри 15-16 ва то қалъаро вайрон кардани Абдуллохони II 
обод будааст. Шояд баъди қалъаро вайрон кардани Абдуллохони II дар қисматҳои 
ҷудогонаи он мардум то асри 17 зиндагӣ карда бошанд. 
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1 Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана. – М. 1979, – С. 436, рис.8/11. 
2 Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии. М. 1983, – С.71, 73. 
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Тасвири сиккаҳо 

 
Тасвири 1. Ганҷинаи Шоҳин. 

   а  

      

     

Тасвири 2. Ганҷинаи Шоҳин. Сиккаҳои “Зарби Кӯлоб”. 
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Тасвири 3. Ганҷинаи Шоҳин. Сиккаҳои “Зарби Кӯлоб”. 
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     Тасвири 4. Ганҷинаи Шоҳин. Нақшҳои гиреҳ дар пушти сиккаҳои “Зарби Кӯлоб”. 
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Тасвири 5 . Ганҷинаи Шоҳин. Сиккаҳои “Зарби Кӯлоб” бо нақши наботӣ дар пушташон. 

     

 
Тасвири 6. Ганҷинаи Шоҳин. Сиккаҳои суфтаи муҳрнахӯрда 
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Сиккаҳои соли 2019 аз Искӯлоб ёфтшуда 
 

       
 1 2 

3   4    

 

5  6 7  8   9  

 

10 11 12 13 14 15 16  

 

17  18  19 20  21   22  23  

 

Тасвири 7. Искӯлоб, 2019. 1- Сиккаи қарохонӣ, асри 12. Сиккаи темурӣ, охири асри 15-аввали 

асри 16: 2. Бе номи зарробхона; 3-Ҳисор; 4- 5 Самарканд; 6- ҷонӣ, а. 17. Сиккачаҳо: 7 – Бухоро, 

соли 832 ҳ.?; Аксарияти сиккаҳои №8-23 эҳтимол дар Искӯлоб зарбшуда бошанд. 

END 
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Довудӣ Д., Шарифзода А.Қ., 

Сафоев М., Қаюмзода А., Назаров З. 

 

ҲИСОБОТИ 

ЭКСПЕДИТСИЯИ ҶУСТУҶӮӢ – БОСТОНШИНОСӢ 

ДАР МИНТАҚАИ КӮЛОБ 

 

Аз 16.10. то 30. 10. 2018 бостоншиносони Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо 

роҳбарии директори ин муассиса Шарифзода Абдувалӣ ва мудири шуъбаи 
бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ Давлатхоҷа Довудӣ бо иштироки кормандони 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон Сафоев М, Қаюмзода А. ва Назаров З. дар як 

қатор ёдгориҳои ноҳияҳои Ш. Шоҳин, Восеъ, Фархор ва Данғара корҳои 

таҳқиқотӣ – ҷустуҷӯии бостоншиносиро гузаронданд. Мақсад аз ин экспедитсия 

аз наздик шинос шудан бо як теъдод ёдгориҳои муҳими минтақаи Кӯлоб ва ҷамъ 
кардани маълумот ва мавод барои дақиқтар муайян кардани таърих ва солҳои 

мавҷудияти онҳо буд. Таҳқиқоти худро мо аз ноҳияи Ш. Шоҳин (собиқ 

Шӯрообод) сар кардем. Ин ноҳия дар фосилаи 22 км аз шаҳри Кӯлоб дар самти 
шарқи он ҷойгир аст. 

Деҳаи Бодомту. Сараввал мо таҳқиқоти ҷустуҷӯии бостоншиносиро аз ёдго-

рии деҳаи Бодомту оғоз намудем, ки он дар қисмати ҷанубу ғарбии ноҳияи Шам-
сидини Шоҳин ҷойгир аст. Мо ба мавзее, ки дар он моҳи апрели соли 2015 соки-

нони маҳаллӣ – хонандагони мактаби миёна дар вақти чидани гиёҳҳои табобатӣ 

ганҷинаи калони дирҳамҳои сомониро ёфта буданд, рафта, онро таҳқиқ кардем. 
Ин мавзеъ 2 км дуртар аз деҳаи Бодомту дар замини кишти бобои Шер ҷойгир аст 

ва баландии он аз сатҳи баҳр 1585м мебошад. Ин мавзеъ тепаи болояш нисбатан 

ҳамвор буда аз шарқ ба ғарб паст мешавад. Аз паҳлуи теппа дар самти шимол сой 

мегузарад, аз тарафи ҷануб теппаи дароз ҷойгир аст. Ганҷинаи дирҳамҳо дар ҷои 

ҳамвор ёфт шудааст, ки дар онҷо як миқдор санг тал зада шудааст. Ба қавли соки-

нони маҳаллӣ ин сангҳоро одамон ҳангоми кишт аз замин ҷамъ карда инҷо тал 

кардаанд. Аммо аз эҳтимол дур нест, ки инҷо теппаи начандон баланд будааст ва 

ганҷинаро махсус дар инҷо гӯр кардаанд, то нишонае бошад. 
Соли 2016 вақти аз сокинони маҳаллӣ ҷамовари кардани дирамҳои ганҷинаи 

ёфтшуда, директори Осорхонаи миллии Тоҷикистон Шарифзода Абдувалӣ ба 

ноҳияи Ш. Шоҳин (собиқ Шӯрообод) сафар карда, ҷойи ганҷина ёфт шударо дида, 

ташхис карда буд. Бовуҷуди ин, барои пурра боварӣ ҳосил кардан, ки ганҷина дар 

ҳамин ҷо ёфт шудааст, мо ҷойи бозёфт ва атрофи онро бори дигар аз назар гуза-

рондем ва бо асбоби фулузҷӯ дида баромадем. Дар натиҷа мо дар фосилаи 12м, 
14м ва 15м аз ҷойи бозёфти ганҷина ба самти ғарб се пораи дирамҳои сомониро 

пайдо кардем. Ин пораҳоро ё шахсони ганҷинаро пайдо карда афтондаанд ё трак-

тор дар вақти шудгори замин кашида бурдааст. Ин бозёфтҳо дар ҳамин ҷо ёфт 
шудани ганҷинаро пурра тасдиқ мекунанд, чунки як миқдор ҳамингуна пораҳо 

дар таркиби ганҷина низ ҳастанд. Ду пора тақрибан аз 1\3 ҳиса ва як пора аз 5/1 
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ҳисаи сиккаи пураро ташкил мекунанд. Дар як пора номи амири сомонӣ Наср б. 

Аҳмад, номи халиф ал- Мӯътаз биллаҳ ва номи зарробхона Самарқанд хонда ме-

шавад, вазни ин пора 1,3 гр аст. Дар пораи дуюм номи ҳокими Хуттал Ҷаъфар б. 

Аҳмад, номи амири сомонӣ Наср (б. Аҳмад), номи халиф ал-Мӯътаз ва аз номи 
зарробхона ҳарфи охираш ل, ки бешубҳа аз номи Хуттал аст, хонда мешавад, ваз-

ни ин пора 1,3 гр аст. Дар пораи сеюм, ки хеле хурд аст, номҳо нестанд. 

Дирҳамҳои ин амирон дар таркиби Ганҷинаи Кӯлоб низ мавҷуданд ва ин делили 

дигари ба ин ганҷина мансуб будани ин дирамҳои шикаста мебошад. 

 
Тасвири 1. Дирҳамҳои шикастаи сомонии дар майдони кишти деҳаи Бодомту 

дар ҷойи бозёфти Ганҷинаи Кӯлоб ёфтшуда. 

Дар гирду атрофи ҷойи ганҷина ёфтшуда ягон сафолпора дида намешавад. 

Ин маънои онро дорад, ки дар инҷо ягон намуд сохтмон, деҳа ё шаҳраке набуда-

аст ва ганҷинаро берун аз макони зист дар саҳро гӯр кардаанд. 

Дар мавриди аз ҷониби кӣ дар инҷо гӯр карда шудани ганҷина фарз кардан 

мумкин аст, ки ин корро шахси сарватманди деҳаи Бодомту кардааст. Фарзияи 

дигар ин аст, ки аз наздикии ҷои бозёфти Ганҷинаи Кӯлоб аз он тарафи сой сарса-

ри теппаҳо роҳе ҳаст, ки ба тарафи ҷанубу шарқ ба Афғонистон меравад. Ба гуфти 

сокинони маҳаллӣ ин роҳи тиҷоратӣ, роҳи корвонгард будааст. Агар чунин бо-

шад, пас ганҷина метавонист ба ягон тоҷир тааллуқ дошта бошад. Дар ҳар сурат 

дар ин мавзеъ мавҷуд будани роҳи корвонгард бо ганҷина алоқамандӣ дорад, чун-

ки он маҳз дар натиҷаи як ё якчанд муомилаи калони тиҷоратӣ ташаккул ёфтааст. 

Агар роҳи тиҷоратӣ намебуд дар як мавзеъи дурдасти кӯҳистон ҷамъ шудани 

миқдори калони дирҳамҳо душвор буд. 

Соли 2017 дар канори шарқии деҳаи Бодомту дар рӯи замин сокини деҳа, 

хонандаи синфи 9-ҳи мактаби миёнаи №29 ноҳияи Ш. Шоҳин Зебо Аюбзода як 

сиккаи нуқрагии калон ёфта буд. Аз ин канори деҳа сой мегузарад, ки он дар ба-

ландии 1583м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Дар он тарафи сой дар баланди Бодом-

туи кӯҳна ҷойгир аст, баландии он аз сатҳи баҳр 1610м, яъне аз сатҳи сой он 27м 

баландтар аст. 

Сиккаи ёфтшударо директори Осорхонаи миллии Тоҷикистон Шарифзода 

Абдувалӣ барои осорхона харидааст. Ташхиси он аз ҷониби Шарифзода Абдувалӣ 
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нишон дод, ки он дар пайрави ба сиккаҳои сомонӣ бо номи Султон Маҳмуди 

Ғазнавӣ дар шаҳри Андароба зада шудааст. Хусусияти ин сиккаҳо нисбат ба 

дирҳамҳои муқаррарӣ ҳаҷми калонтар (40мм) доштани онҳо аст ва аз ин рӯ, дар 

адабиёти илмӣ онҳоро “дирҳамҳои бузург” меноманд. Ин намуд дирҳамҳо танҳо 

дар Бадахшон ва Андароба зада мешуданд. Онҳо дар ҷануби Тоҷикистон низ дар 

муомилот буданд ва дар ноҳияи Восеъ ва баъзе мавзеъҳои дигар ёфт шудаанд. 

Бозёфти дирҳами калони Андароба бо номи султон Маҳмуди Ғазнавӣ барои 
таърихи деҳаи Бодомту низ аҳмияти калон дорад. Он нишон медиҳад, ки дар дав-

раи ҳукмронии ин султон, яъне дар солҳои 998-1030 дар ин мавзеъ деҳкада, 

шаҳрак ё шаҳр вуҷуд доштааст. Таҳқиқотҳои мо дар қисмати ғарбии деҳаи Бодом-

ту ин фикрро тасдиқ карданд. 

Бояд ёдовар шавем, ки наздиктарин деҳа ба мавзеъи бозёфти ганҷинаи ном-
баршуда деҳаи Бодомту мебошад. Мантиқан чунин ба назар мерасад, ки бозёфти 

ганҷина бо ин деҳа бояд ягон алоқамандӣ дошта бошад. Аммо барои дар ин бора 

боваринок сухан гуфтан далели шайъӣ зарур аст. Барои ба даст овардани ин 
далелҳо мо ба бахши ғарбии деҳаи Бодомту рафтем, чунки ба қавли сокинони деҳа 

маҳз дар ҳамин қисмат дар рӯи замин ва зери он сафолпораҳо, зарфҳои сафолӣ, 

деворҳои аз хишти пухта сохташуда ва дигар чизҳои қадим ёфт шудаанд. Ин бахши 
деҳа дар фосилаи 4,5 км аз ҷои бозёфти ганҷина ҷойгир аст. Мо ин мавзеъро таш-

хис кардем, воқеъан дар рӯи замин сафолпораҳо дида мешаванд. Дар ҳавлии як со-

кини деҳа як миқдор хиштҳои пухтаи андозаи 25х25х12см дидем. Соҳиби хона 
гуфт, ки ҳангоми побел кардани замин девори хиштӣ баромад ва ин хиштҳоро ӯ аз 

он канда гирифтааст ва боқимондаи деворро даст нарасондааст ва зери замин ме-

бошад. Сокини дигари деҳа ба мо якчанд кӯза ва кӯзачаи ёфтаашро нишон дод. Як 
сокини деҳа хумчаеро нишон дод, ки як тарафи даҳонаш шикаста буд. Бозёфтҳо 

дақиқ аз он гувоҳӣ медоданд, ки дар қадим дар инҷо шаҳр вуҷуд доштааст. Аз рӯи 

паҳншавии сафолпораҳо ҳаҷми он тақрибан 200х300м мебошад. 

Яке аз масъалаҳои муҳим солгузории ин бостоншаҳри Бодомту мебошад. Дар 

ин кор ба мо сафолпораҳои сирдор ёрӣ расонданд. Аз инҷо сафолпораҳои сирдору 
гулдори заминашон сафед ва зардча ёфт шудаанд, ки хоси замони сомониён, яъне 

асри 10 мебошанд. Ин мавзеъро соли 2016 директори Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон Шарифзода Абдувалӣ низ аз назар гузаронда, як миқдор 

сафолпораҳоро ҷамъоварӣ карда буд, ки дар байни онҳо низ ҳамин намуд сафолҳо 

буданд. Дар асоси ин сафолпораҳо мо гуфта метавонем, ки шаҳраки қадими Бо-

домту ба давраи сомониён ба асрҳои 9-10 мансуб аст. Барои дақиқ кардани солҳои 
мавҷудияти шаҳраки қадимаи Бодомту мо баъзе ҷойҳои бахши ғарбии онро бо ас-

боби фулузҷӯ дида баромадем. Дар натиҷа як миқдор сиккаҳои асримиёнагӣ ёф-

тем, ки яке аз онҳо ба сиккаҳои ғазнавӣ монандӣ дорад. Сиккаҳои ёфтшуда баъди 

поккорӣ дар лабораторияи осорхона муфассалтар таҳқиқ хоҳанд шуд. Мо дар бо-

ло гуфтем, ки дирҳами калони дар канори шарқии деҳаи Бодомту ёфтшуда, аз он 

гувоҳӣ медиҳад, ки шаҳраки Бодомту дар сеяки аввали асри 11 низ обод будааст. 
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Тасвири 2. Деҳаи Бодомту Тасвири 3. деҳаи Бодомту, ҷои бозёфти 

Ганҷинаи Кӯлоб 

 

   

Тасвири 4. деҳаи Бодомту, ҷойи бозёфти Ганҷинаи Кӯлоб ва ҳайати экспедитсия. 

 

 

 

 

Тасвири 5.Бозёфтҳо аз бахши ғарбии деҳаи Бодомту. 
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Алҳол маводҳои ба дастомада дар бораи он шаҳодат медиҳанд, ки шаҳраки 

қадимаи Бодомту алалхусус дар асрҳои 9-11 обод будааст. Дар ин асос мо гуфта  

метавонем, ки ганҷинаи ёфтшуда, ки ба асри 10 мансуб аст, бо шаҳраки қадимаи 

Бодомту пайвастагӣ дорад ва дар инҷо ёфт шудани он тасодуфӣ нест. Аз эҳтимол 

дур нест, ки пайдоиши шаҳр дар инҷо то ҷое бо роҳи тиҷоратии дар боло ном-

баршуда, ки дар паҳлуи ҷойи бозёфти ганҷина ва 4,5км дуртар аз канори ғарбии 

деҳа ҷойгир аст, алоқаманд бошад. 

Шаҳри Барбар. Ёдгории дигари ноҳияи Ш. Шоҳин, ки мо дар он таҳқиқоти 

муқаддамотӣ анҷом додем, деҳаи Шаҳри Барбар ва димнаи Искӯлоб буд. Деҳаи 

Шаҳри Барбар дар қисмати шимолии ноҳияи Ш. Шоҳин дар масофаи 18км дуртар 

аз шаҳри Кӯлоб дар қисмати ғарбии кӯҳи Эмомаскара дар баландии 1765м аз сатҳи 

баҳр ҷойгир аст. Дар ҳудуди деҳа зарф ва сафолпораҳои қадим ёфт шудаанд. 

 

Тасвири 5. Акси деҳаи Шаҳри Барбар аз коинот. 

   

Тасвири 6. Дар роҳ ба сӯи Шаҳри Барбар.     Кӯчаи Шаҳри Барбар. 
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Масалан, як хум ва як гӯшвори тиллоӣ ёфт шудааст. Сокини дигари деҳа муаллим 

Қурбонов Гурез як пораи калони тағораи сафолиро ба мо нишон дод, ки бо 

эҳтимоли зиёд ба охири асрҳои миёна тааллуқ дорад. Дар деҳа як масҷиди кӯҳна 

аст, ки ба аввали асри 20 тааллуқ дорад, сутунҳои он гул ва болорҳояш 

навиштаҷот доранд. 

Роҳ ба сӯи Искӯлоб 
Ҳадафи асосии ба Шаҳри Барбар сафар кардани мо таҳқиқи ёдгории Искӯлоб 

буд, ки дар рӯ ба рӯи деҳаи Шаҳри Барбар дар фосилаи тақрибан 1 км дар самти 

Шарқ аз он тарафи дараи борику чуқур, ки дар он сой равон аст, ҷойгир мебошад. 

Дар сафар ба Искӯлоб сокини Шаҳри Барбар Бухориев Хусрав моро 

раҳнамоӣ кард. Дар роҳ аз деҳаи Шаҳри Барбар ба тарафи Искӯлоб дар мавзеъе, 

ки сокинони маҳаллӣ онро Чорчаман меноманд, мо бо фулузҷӯ 10 сиккаи мисӣ 

пайдо кардем, ки 5 донааш хурди чоркунҷа (1,0см) ва дарозрӯя (0,9-1,9см), 2 до-

нааш каме калонтар (1,4см) ва 2 донаи дигараш боз ҳам каме калонтар (2,0 см) 

мебошанд. Ингуна сиккаҳо дар Искӯлоб зиёд ёфт шудаанд ва мо поёнтар дар бо-

раи онҳо маълумоти бештар хоҳем дод. Дар роҳи байни Искӯлоб ва Шаҳри Барбар 

ёфт шудани сиккаҳои хоси ин бостоншаҳр буда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар 

вақти ободии шаҳри Искӯлоб деҳаи Шаҳри Барбар низ обод будааст. Аз сӯи ди-

гар, шояд Шаҳри Барбар аз Искӯлоб ҳам қадимтар бошад. 

Дар роҳ ба сӯи Искӯлоб дар наздикии дараи якум дар ҷои ҳамвор паҳлу ба 

паҳлу теппачаҳо намоёнанд, ки гӯр мебошанд. Ин гӯристони кӯҳна аст, чунки со-

кинони маҳаллӣ дар бораи он чизе намедонанд ва чӣқадар қадим будани он 

маълум нест. 

Шаҳри Барбарро аз Искӯлоб ду дараи чуқури нисбатан борик аз ҳам ҷудо ме-

кунанд. Ҳарду дара сангов доранд, аммо сангови дараи якум хеле борик аст, санго-

ви дараи дуюм калонтар буда, паҳнии оби равонаш тақрибан 1,5-2м аст. Сангов дар 

баландии 1621м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Сангови дараи дуюм аз ҷониби мо дида 

баромада шуд, ба он хотир, ки сокинони маҳаллӣ, ки дар ин сангов тилло мешӯянд, 

шумораи зиёди сиккаҳои мисӣ ва гоҳе сиккаҳои хурди тиллоӣ низ меёбанд. Инҷо 

саволе пайдо шуд, ки ин сиккачаҳои тиллоӣ аз куҷо ба сой афтодаанд. Дар натиҷаи 

ташхиси сой ва ҷойгиршавии он мо ба чунин хулоса омадем: дараи чуқур, ки сой аз 

мобайни он мегузарад, дар паҳлуи шаҳри Искӯлоб ҷойгир аст, яъне ҳудуди шаҳр то 

лаби ҷарии дара мерасад. Аён аст, ки вақтҳои боронгарӣ аз ҷониби шаҳр ба тарафи 

дара обҳо ҷорӣ мешаванд ва ин обҳо харобаҳои шаҳрро шуста ба дара сарозер ме-

кунанд. Бо эҳтимоли зиёд ҳамин обҳо сиккаҳоро аз харобаҳои шаҳр ба дара ва сан-

гови он шуста овардаанд. Як нуктаи дигарро низ ёдрас шудан лозим, ки аз сангов 

дар аксар маврид сиккачаҳои мисӣ ва тиллоӣ, ки вазнашон хеле сабук аст, меёбанд. 

Ба андешаи мо ин тасодуф нест ва маҳз бинобар сабук будани ин сиккачаҳо об 

онҳоро шуста ба дара мебарад. Вақти аз ҷарии сангов ба боло ба Искӯлоб барома-

дан, мо роҳи баромаданамонро бо фулузҷӯ аз назар гузарондем ва қадқади роҳ се 

сиккача ва 5 сиккаи калони мисӣ ёфтем. Шубҳае нест, ки ин сиккаҳоро ҳам об шус-
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та ба ҷарӣ овардааст. Ин бозёфтҳо фикри моро дар бораи чӣ гуна ба сангов афтида-

ни сиккаҳо тақвият бахшид. 

   

   

    

Тасвири 7. Дар роҳ аз Шаҳри Барбар ба Искӯлоб. 
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Дар даруни дара дар лаби сангов дар болои харсанги андозааш 3-5м чор 
чуқурчаи гирди уғуракмонанд ҷойгир аст. Се чуқурча наздики якдигар ва яктои дигар 
болотар ҷойгиранд. Онҳо сунъӣ мебошанд, яъне аз ҷониби одамон канда шудаанд, да-
рунашон ҳамвор ва суфта мебошад. Диаметри даҳони чуқурчаҳо 25см ва чуқуриашон 
40см мебошад. Корбурди ин чуқурчаҳо дақиқ маълум нест. Онҳо ба уғурак бисёр мо-
нанданд ва ба назар чунин мерасад, ки дар онҳо сокинони гирду атрофи дара 
ғалладона мекӯфтанд. Имконияти бо маросимҳои динӣ, маишӣ ё бо солшуморӣ ва 
ситорашиносӣ алоқаманд будани онҳо кам аст, гарчанде, ки аз имкон берун нест. Ай-
нан ҳамин намуд се чуқурчаи дар санги кӯҳ кандашударо бостоншиноси тоҷикистонӣ 
Т.Г. Филимонова дар ноҳияи Данғара дар бостондеҳаи Газакои Сангтуда ёфтааст.

1
 

Мутаассифона ӯ дар бораи корбурди ин чуқурчаҳо чизе нагуфтааст. 
Дар бахши болоии ҷарӣ, ки канори ғарбии Искӯлоб мебошад ва онро сокинони 

маҳаллӣ Рӯи Дашт меноманд, устухонҳои мурдае намоёнанд. Дар паҳлуи ин 
устухонҳо бо фулузҷӯ мо як ангуштарини мисӣ ва се сиккаи мисии бо ҳам часпида 
ёфтем. Сиккаҳо тақрибан ба асри 16 мансубанд. Аз ин бармеояд, ки гӯр низ ба асри 
16, яъне ба давраи исломӣ тааллуқ дорад. Бозёфти ангуштарин ва сиккаҳо аз гӯри 
исломӣ, агар онҳоро об аз боло наоварда бошад ва онҳо тасодуфан ба устухонҳо на-
часпида бошанд, хеле ҷолиб аст ва аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар Искӯлоб дар асри 16 
бар хилофи муқаррароти исломӣ ҳамроҳи мурдаҳо сикка ва ороишот мегузоштанд. 
Дар робита бо ин бояд ёдовар шавем, ки дар гӯрҳои резишгоҳи дарёи Волга ва 
Қазоқистони ғарбӣ сиккаҳои исломии ҷучии асрҳои 13-14 ба миқдори зиёд ёфт шу-
даанд.

2
 Дар наздикии гӯр, каме болотар аз он як пайкони мисӣ ва каме дуртар як ко-

саи сафолӣ пайдо кардем. Шояд коса ба давраи то исломӣ мансуб бошад. Дар ин 
бахши Искӯлоб, ки канори ғарбии он мебошад, дар боло дар ҳамворӣ гӯристон 
ҷойгир аст. Бо эҳтимоли зиёд ин гӯристон бо Искӯлоб алоқаманд буд, аммо дар он 
ёфт шудани коса шояд ба қадимтар аз асрҳои миёна будани он гувоҳӣ диҳад. 

  

Тасвири 8. Уғуракҳо 

дар харсанг. 

Тасвири 9. Бозёфти коса 

аз ҷониби М.Сафоев. 

                                                                
1 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Сангтудинского археологического отряда. // АРТ, вып. XXXII. –

Душанбе, 2008. – С. 77-78, 94, фото 3. 
2 Пачкалов А.В. Золотая Орда по данным  нумизматических источников. – М., 2018. – С. 86. 
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Искӯлоб. Ин бостоншаҳр дар рӯ ба рӯи деҳаи Шаҳри Барбар дар самти 

Шарқ дар саршавии доманаи кӯҳи Эмомаскара воқеъ гардидааст. Аз деҳаи 

Шаҳри Барбар  мавзеъи Искӯлоб хуб намоён аст. Шаҳр аз лаби ҷарии дара сар 

шуда, ба боло ба Шарқ ба самти кӯҳи Эмомаскара меравад. Он аз се бахш иборат 

аст. Майдони аввал дар лаби ҷар ҷойгир аст. Дар айни замон дар онҷо 10 хонаи 

истиқоматӣ мавҷуд аст,  ки сокинони онҳо солҳои 2002 ва баъди он аз деҳаи 

Шаҳри Барбар ба инҷо кӯчида омадаанд. Ин ҳамвори дар баландии 1703м аз 

сатҳи баҳр ҷойгир аст. Баъди ин ҳамвори тақрибан 15-20 метр болотар бахши 

дуюми шаҳр қарор дорад ва баъди ин болотар бахши сеюм ва аз ҳама баланди 

шаҳр ҷойгир аст. Ин бахш дар баландии 1790м аз сатҳи баҳр қарор дорад. Дар 

ҳамаи се бахши ин шаҳр сафолпораҳои сершумор дида мешаванд. Яъне дар 

ҳамаи ин бахшҳо дар асрҳои миёна сохтумонҳо буданд ва мардум зиндагӣ ме-

карданд. Шаҳри Искӯлоб аз се тараф – шимолӣ, ҷанубӣ ва ғарбӣ бо ҷариҳои 

чуқур иҳота шудааст. 

  

Тасвири 10. Акси Искӯлоб 

аз коинот. 

Тасвири 11. Акси Искӯлоб аз тарафи 

Шаҳри Барбар. 

 

Илова бар ин ба гуфти сокинони маҳаллӣ дар лаби ин дараҳо деворҳои му-

дофиавии хиштӣ сохта шуда буданд ва боқимондаҳои онҳо ҷо ҷо дида мешаванд. 

Аз тарафи чорӯм, яъне шарқӣ хандақи чуқуриаш тақрибан 10-12м шаҳрро иҳота 

кардааст. Ин хандақ нисбати дараҳо хеле баландтар ҷойгир аст. Аз тарафи дохили 

шаҳр дар лаби хандақ бора, яъне баландии девормонанд аст, ки он дар натиҷаи 

хоки хандақро канда берун баровардан пайдо шудааст ва мисли хандақ хусусияти 

мудофиавӣ дошт. 

Дар ин бахши шаҳр дар бораи хандақи якум як гузаргоҳ аст, ки сокинони 

маҳаллӣ онро дарвоза меноманд. Болотар аз он дар фосилаи тақрибан 40м боз як 

гузаргоҳ аст, ки сокинони маҳаллӣ онро дарвозаи дуюм ва берунии шаҳр мешу-

моранд. Паҳнии ин дарвозаҳо 9м аст. Аз се тарафи дигар шаҳрро ҷариҳои чуқур 

иҳота кардаанд ва дигар ҷои даромадан ба он вуҷуд надорад. Биноан бо эҳтимоли 

зиёд фарз кардан мумкин аст, ки дарвозаи вурудии шаҳр дар ҳамин қисмати 
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шарқии шаҳр ҷойгир буд ва танҳо аз ҳамин самт, яъне аз доманаи кӯҳи Эмомаска-

ра имкони ба шаҳр дохил шудан вуҷуд дошт. 

Ҳаминтавр, шаҳри Искӯлоб аз се тараф бо ҷариҳои чуқур ва аз бахши шарқӣ 

бо хандақи чуқур хуб ҳимоя карда мешуд. Яъне барои сохтмони шаҳр ҷоеро ин-

тихоб карданд, ки дифои хуби табиӣ дошт. Дараҳое ки аз се тараф шаҳрро иҳота 

кардаанд сангов доранд ва дар онҳо об ҷорист. Дарёҳои ду дара аз шарқ ба ғарб аз 

баландӣ ба поён ва як дара аз ҷануб ба шимол ба поён ҷорӣ мешаванд. Бо 

эҳтимоли зиёд оби шаҳр аз чашмаҳое, ки болотар аз шаҳр дар доманаи кӯҳи Эмо-

маскара ҷойгир буданд, оварда мешуд. Ҳозир ҳам сокинони Искӯлоб обро ба во-

ситаи лӯлаҳои пласмасӣ аз ҳамонҷо ба хонаҳояшон овардаанд. 

Берун аз дарвозаи дуюм дар роҳ боқимондаҳои дашғол дида мешаванд, ки 

дар бораи дар инҷо будани хумдон ё курраи оҳангудозӣ гувоҳӣ медиҳанд. 

Масоҳати шаҳр хеле калон буда тақрибан зиёда аз 100 гектар мебошад. 

Аз як сокини маҳаллӣ барои осорхона ду кӯзаи гарданборики дастадори 

нулшикаста харидем. 

Дар ҳавлии сокини Искӯлоб Искандар санги кулулаи калонеро дидем, ки 

диаметраш тақрибан 50 см ва вазнаш тақрибан 50 кг мебошад. Санг сунъӣ буда 

дар қолаб аз қир ва сангрезаҳо сохта шудааст. Бо эҳтимоли зиёд ин санги 

манҷаниқ мебошад. Соли 2003 мо дар шаҳри Кӯлоб як дона ҳамингуна сангро дар 

дасти шоир ва кишваршиноси маҳаллӣ А. Зарифӣ дида будем, ӯ гуфта буд, ки он-

ро аз Искӯлоб овардааст. Ба қавли А. Зарифӣ ин сангҳои манҷаниқ мебошанд, ки 

дар вақти ба Искӯлоб ҳуҷум кардани душман ба он партофта шудаанд. 

Аз Искӯлоб дар давоми ин сафар мо ду пайкони оҳанӣ ва 3 мехи оҳанӣ низ 

пайдо кардем. 

Солгузории Искӯлоб. Яке аз сарчашмаҳои асоси барои солгузории Искӯлоб 

сиккаҳо мебошанд. Дар ҷараёни сафари таҳқиқотӣ – ҷустуҷӯӣ экспедитсияи мо аз 

мавзеъҳои гуногуни Искӯлоб бо истифода бурдани асбоби фулузҷӯ дар алоҳидагӣ 

53 сиккаи мисӣ пайдо кардем. Аксари онҳо (45 дона) хурди росткунҷаи дарозрӯя, 

чоркунҷа ё гирд буданд. Диаметри сиккачаҳо ба ҳисоби миёна 0,6–1,1/1,3см ме-

бошад. Ҳашт сикка гирд ва калонтар буда диаметрашон 20 – 25/27мм аст. Ин 

сиккаҳо барои солгузории ёдгорӣ аҳмияти калон доранд, аммо танҳо баъди дар 

лабараторияи тармим тоза кардани онҳо. Дар мавриди сиккачаҳои хурди 

росткунҷаи дарозрӯя, чоркунҷа ва гирд бояд гӯем, ки дар байни сиккаҳои аз 

Искӯлоб ёфтшуда онҳо аксарияти кулро ташкил мекунанд. Мо як миқдор аз ин 

сиккаҳоро бо фулузҷӯ аз мавзеъҳои гуногуни ин шаҳр пайдо кардем. Ҳамчунин аз 

як сокини ин деҳа 290 дона ҳамин намуд сиккачаҳоро барои осорхона харидем. 

Дар байни онҳо 9 сикка калонтар мебошанд, яъне намуди дигаранд. Ба гуфти писар-

бачае, ки сиккаҳоро овард, ӯ онҳоро дар лаби сангов ҳангоми тиллошӯӣ ёфта ҷамъ 

кардааст. Пештар низ як миқдор аз ин сиккачаҳои мисии Искӯлоб ба Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон ворид шуда буданд. Зиёда аз он соли 2017 ба Осорхонаи миллии 
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Тасвири 12. Сиккачаҳои мисии аз Искӯлоб ёфт шуда. 

  

Тасвири 13. Хандақ. Тасвири 14. Дара ва сангови шимолӣ. 

  

Тасвири 15. Хандақ. Тасвири 16. Дарвоза. 

  
 

Тасвири 17. Аксҳо дар болои Искӯлоб. Тасвири 18. Дастоз. 
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Тасвири 19. Бозёфтҳо аз Искӯлоб: пайконҳо, мехҳо, пилтачароғ, коса. 

 

Тоҷикистон ганҷинаи калони ин намуд сиккачаҳо, ки 1225 донаро дар бар меги-

рифт ва дар ноҳияи Ш. Шоҳин (собиқ Шӯрообод) ёфт шуда буд, ворид гашт. Му-

таассифона дар ин сиккачаҳо на номи ҳоким ва на соли зарби онҳо гузошта нашу-

дааст, биноан дар асоси онҳо мо наметавонем бостоншаҳри Искӯлобро солгузорӣ 

кунем. Мо дар робита ба ин сиккачаҳо танҳо фарз карда будем, ки аз рӯи сохта-

шон ва контексти сиккасозии асримиёнагии Осиёи Миёна онҳо бояд ба асри 16 

тааллуқ дошта бошанд. Барои солгузории Искӯлоб як миқдор сиккачаҳои тиллоии 

дар сангови дараи ғарбии Искӯлоб ёфт шуда, аҳмияти хос доранд. Гап дар сари он 

аст, ки дар ин сиккачаҳои тиллоӣ номи ҳокимон гузошта шудааст ва дар ин асос 

мо метавонем дар кадом сол зада шудани онҳоро муайян кунем. Ногуфта намо-

над, ки дар ин сафари бостоншиносии мо директори Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон Шарифзода Абдувалӣ барои осорхона аз як сокини деҳаи Шаҳри 

Барбар се сиккачаи тиллоӣ харид. Ин сиккачаҳо аз сангови ғарбии бостоншаҳри 

Искӯлоб ёфт шудаанд. Пеш аз ин як миқдор сиккачаҳои тиллоӣ аз ҳамин сангов 

ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид шуда буданд. Алҳол директори Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон Шарифзода Абдувалӣ бо таҳқиқ ва ба чоп тайёр кардани 

ин сиккачаҳои тиллоӣ машғул аст. Дар яке аз ин сиккачаҳои тиллоӣ номи 

Сулаймоншоҳ навишта шудааст. Ӯ яке аз охирон ҳокимони темурии Бадахшон 

буда, дар солҳои 1530-1575 ҳукмронӣ кардааст. 

 Дар асоси сиккачаҳои тиллоии аз сангови бостоншаҳри Искӯлоб ёфтшуда, 

мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки ин ёдгорӣ ба асри 16 тааллуқ дорад. 

Деҳаи Қайнари ноҳияи Восеъ. Баъди омӯзиши Искӯлоб мо ба ноҳияи Восеъ 

барои таҳқиқи қалъаҳои деҳаи Қайнар ва атрофи он раҳсипор шудем. Деҳаи 

Қайнар дар ҷамоати Мирзоалӣ Вайсуфи ноҳияи Восеъ дар 17 километрии шаҳри 

Кӯлоб қарор дорд. Нахуст мавзеъеро аз назар гузарондем, ки дар лаби ҳавзи 

Қайнар ҷойгир аст ва баландии он аз сатҳи баҳр 500м мебошад. Дар ин мавзеъ 

теппаи баландиаш тақрибан 10-12м будааст, ки онро ба хотири сохтмони 

фароғатгоҳ ҳамвор кардаанд. Дар зери ин теппа хуме пайдо шудааст, ки аз миён 

болояш шикаста боқӣ намондааст, диаметри миёни хум 85см ва баландиаш 106см 

аст, танааш кафхӯрда мебошад. Дар ин мавзеъ сафолпораҳо ба назар мерасанд. Аз 

миёни сафолпораҳо як адад пораи зарфи гилӣ, ки қисми поёни хурма мебошад, 

дида мешавад, он дар чархи кулол сохта шудааст, гилаш баландсифат буда бо ан-

гоби нахуди рӯйкаш шудааст. Ҳамчунин, як адад хишти бутуни пухта бо андозаи 
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28х28х6см дида мешавад. Хулоса қабатҳое, ки дар он хиштҳои пухта ёфтшудаанд 

мансуб ба давраи исломӣ буда ва қабати поёнии теппа шояд ба давраи қадимтар - 

кушонӣ тааллуқ дошта бошад, дар ин бора каъби (таги) косаи тавсифшуда 

шаҳодат медиҳад. 

Дар ҳамин мавзеъ дар масофаи 20м аз хуми тахрибшуда ба самти ҷанубу ғарб 

дар умқи 10см бо фулузҷӯ мо як сиккаи хурди мисии зарби Бухоро охири асри 

XIX ва аввали асри ХХ, ки суфта шудааст ва навиштаҷоташ боқӣ намондааст (пу-

ли сиёҳ), инчунин як адад далясанг, бо андозаи 32х21х7см ёфтем. 

   

   

   

Тасвири 20. Ҳавзи Қайнар (Нозкул) ва қалъаҳои атрофи он. 
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Дар ҳамин майдонча аз нуқтаҳои гуногунаш боз 3 дона аз ҳамин намуд 

сиккаҳо ва як сиккаи 2 тинаи шӯравии сохти соли 1961 пайдо кардем. 

Ҳавзи Қайнар дар паҳлуи деҳа дар самти ғарби он ҷойгир аст. Дар 

сарчашмаҳои хаттӣ дар ҳамин минтақа Нозкул ёдоварӣ шудааст, ки ба фикри як 

зумра донишмандон бо ҳавзи Қайнар як чиз аст. Дар бахши ғарбии ҳавзи Қайнар 

теппае қарор дорад, ки баландиаш тақрибан 10м буда, дар болояш қабристони 

муосир ҷойгир аст. Ба андешаи бостоншиносон гӯристони муосир дар болои 

шаҳристони асримиёнагӣ қарор дорад. Соли 2007 бостоншинос Ш. Қурбонов бо 

роҳбарии Ю. Яъқубов дар чанд мавзеъи гӯристон озмуна канданд. Дар натиҷаи ин 

маълум карда шуд, ки шаҳристон ба давраи сомониён ба асри 9-10 мансуб аст. 

Дар бахши ҷанубу-шарқии шаҳристон қабатҳо ва ашёҳои марбут ба давраҳои 

қадим – аз давраи ҳахоманишиён то кушониён пайдо карда шуданд.
1
 

Дар қисмати шарқии деҳаи Қайнар дар назди чашма теппае воқеъ гардидааст, 

ки баландиаш 8-9 м ва масоҳаташ дар бахши болоияш аз самти шимол ба ҷануб 

28м аз Ғарб ба Шарқ 55м мебошад. Он дар баландии 501м аз сатҳи баҳр ҷойгир 

аст. Дар болои теппа сафолпораҳо кам ба чашм мерасад, аммо ба воситаи фулузҷӯ 

як адад сиккаи асримиёнагӣ, ду пораи хурди сурби тугмамонанд ва як 20 копей-

каи шӯравӣ сохти 1981 пайдо намудем. 

Касе аз сокинони маҳаллӣ як қисмати шимолу ғарбии теппаро бо симтур 

иҳота карда барои корҳои хоҷагидориаш истифода мебарад. Ин дар ҳолест, ки 

мутобиқи қонун дар бораи ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар болои ёдгории таърихи 

пеш бурдани ҳамагуна фаъолияти хоҷагидорӣ ва сохтмон манъ аст. Сокинони 

маҳаллӣ ин теппаро Қалъаи Қайнар меноманд. Дар бахши ҷанубу ғарбии қалъа 

хандақе ҳаст, ки онро бостоншиносон Ю. Яъқубов ва Ш. Қурбонов соли 2007 

кандаанд. Дар асоси маводи бадастомада бостоншиносони номбурда қабатҳоии 

болоии Қалъаи Қайнарро ба асрҳои 18-19 ва қабатҳои поёнии онро ба давраҳои 

кушонӣ ( асрҳои 1-2мелод) ва юнону- бохтарӣ (3-2 п.м.) нисбат додаанд.
2
 

Аз инҷо як сокини маҳаллӣ аспаки гилии пухтаро пайдо кардааст, ки он бо 

эҳтимоли зиёд ба давраи кушониён мансуб аст. Аспак дар дасти соҳибаш мебо-

шад. 

Ғори асҳоби Каф. Дар деҳаи Кадучӣ дар фосилаи 500м аз маркази он дар 

самти шарқ дар назди роҳи мошингарди Кӯлоб-Шоҳин ғоре ҷойгир аст, ки соки-

нони маҳаллӣ онро Ғори асҳоби Каф меноманд. Он дар баландии 530м аз сатҳи 

баҳр дар дохили кӯҳи сангӣ воқеъ гардида аст. Ғор начандон калон буда, дарози-

аш 11м ва қутраш 1-1,5 м аст. Мо ба даруни ғор даромада онро аз назар гузарон-

дем, ғор табии буда, дар дохили он ягон осори бостонӣ ба назар намерасад. Атро-

фи ғор бо симтур иҳота карда шудааст. Сокинони маҳаллӣ ба ин ғор дар асоси ри-

вояти дар Қуръон дар бораи Асҳоби Каф навишташуда чунин ном додаанд. Дар 

асл аён аст, ки ин ғор ба Асҳоби Каф ягон алоқамандӣ надорад. Дар ҳар сурат ба 
                                                                
1 Якубов Ю, Курбанов Ш. Археологические раскопки на городище Нозкуль (Кайнар) и могильнике Гелот в 2007 г.// 

АРТ, вып. 33, - Душанбе, 2009. – С. 73-82. 
2 Ҳамонҷо -  С. 79-82. 
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ин ғор ҳамчун мавзеъи ҷолиби табии аҳмият додани онҳо ва гирдашро симтур ги-

рифтан сазовори таҳсин ва дастгирист. 

    

Тасвири 21. Ғори асҳоби Каф. М. Сафоев дудила аст-ба ғор дарояд ё не. 

Қалъаи Эмомалӣ дар ноҳияи Восеъ дар бахши ҷанубӣ деҳаи Чорбоғ дар ба-

ландии 518м аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, масоҳаташ аз Шимол ба Ҷануб 3400м ва 

аз Шарқ ба Ғарб 600м мебошад. Масоҳати теппа хеле калон буда, болояш ҳамвор 

аст, ки дар болои он сафолпораҳо, дида мешавад. Дар канори шарқии тепа 

сохтмонҳои давраи шуравӣ (ферма), чор панҷ хонаи истиқоматӣ ва тақрибан 150м 

дуртар гӯристони муосир дида мешавад. Мо бахши шимолии теппаро аз назар 

   

   

Тасвири 22. Қалъаи Эмомалӣ ва бозёфтҳо аз он 
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гузарондем. Аз инҷо 1адад асбоби гирди тугмамонанд, ки дар болояш нақши гул 

ва дар канораҳояш ду сӯрохи дорад, як чизи мисии гирди тунуки сиккамонанд, 

дар мобайнаш сӯрохии гирд дорад, як чизи борики ангуштаринмонанди гулдор, 

пораи сурби нӯктез ва ду сиккаи мисии хурди суфташудаи Бухоро, охири асри 19 

ва аввали асри 20 ёфтем. Аз қисмати ғарбии гӯристони муосир ду адад борсанг ва 

як адад санги уғураки тагаш сӯрох ба даст омад. 

Дар теппаи Эмомалӣ бостоншиносон бо сардории Т.Г. Филимонова ковиш 

гузаронда, дар бахшҳои гуногуни он ашёҳои асри биринҷ, давраи кушониён ва 

давраи сомониёнро пайдо карданд. 

Манзартеппа. Ин ёдгорӣ дар деҳаи Гулободи ноҳияи Восеъ қарор дорад ва 

сокинони маҳаллӣ онро Манзартеппа меноманд. Он теппаи начандон баланд, ам-

мо хеле васеъ аст, ки аз Ҷанубу Шарқ ба Шимолу Ғарб тӯл кашидааст. Теппа аз ду 

бахш иборат аст – шаҳристон ва қалъа. Шаҳристон калон ва пасттар ва қалъа хеле 

хурдтар аммо балантар мебошад. Масоҳати шаҳристон аз Шарқ ба Ғарб 610м, аз 

Шимол ба Ҷануб 400м буда, он дар баландии 495м (N 37
0
49.767. E 069. 35.553) аз 

сатҳи баҳр қарор дорад. Дар шаҳристон ҷо ҷо теппачаҳо дида мешавад, мобайни 

он каме хамида аст. Баландии теппа аз тарафи шарқӣ 12м аст, дар поёни теппа дар 

ин бахш пахтазор ҷойгир аст. Қалъа дар бахши шимолу шарқии ёдгорӣ ҷойгир 

аст. Он теппаи баланде мебошад, ки масоҳаташ аз самти Шимол ба Ҷануб 110м ва 

аз шарқ ба Ғарб 90м аст. Қалъа аз тарафи Ҷанубу Ғарб аз шаҳристон бо хандақ 

ҷудо карда шудааст. 

Дар бахши шаҳристони ин ёдгорӣ чизҳои қадима - 

сиккаҳои мисӣ, ангуштарии мисӣ, пораҳои мисӣ ва дигар 

чизҳои фулузӣ дарёфт карда шуд. Дар қисмати шимолу 

шарқии шаҳристон сафолпораҳои нақшдору бенақш, 

хиштпораҳо, аз ҷумла сӯхта вайрон шуда, дашғолҳои 

шишагудозӣ ва ғайра дар рӯи замин зиёд дида мешавад. 

Дар ин асос фарз кардан мумкин аст, ки дар ин қисмати 

шаҳристон хумдонҳои сафолпазӣ, хиштпазӣ, 

шишагудозӣ ва дигар устохонаҳо ҷойгир буданд ва дар 

инҷо косибон зиндагӣ мекарданд. Қисми зиёди ин ёдгорӣ ҳафриёт нашудааст. 

Бостоншиноси тоҷик Э. Ғуломова соли 1978 дар бахши Шимолу Ғарбии ин ёдго-

риро озмуна кандааст ва соли 1981 онро идома дода, як гармоба пайдо ва таҳқиқ 

кардааст, ки он ба асри 9-11 мансуб аст.
1
 Бостоншинос Т.Г. Филимонова соли 

2013 дар ин ёдгорӣ сафолпораҳои зиёдеро аз рӯи он ҷамъ карда омӯхтааст ва ба 

чунин хулоса омадааст, ки дар байни ин сафолпораҳо набудани сафолҳои дар 

қолаб тайёркардашуда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки шаҳр дар аввали асри 10 

мавҷудияти худро қатъ кардааст.
2
 Ин хулоса бо солгузории Э. Ғуломова, ки 

мутобиқи он Манзартеппа дар асри 11 низ обод будааст, зид аст. 
                                                                
1 Гулямова Э. Раскопки на городище Сайёд и Манзара. // АРТ, вып. XXI (1981).  Душанбе, 1988, с.399-403. 
2 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Хуттальской археологической экспедиции-Восейский район. // АРТ, 

вып. 39. Душанбе, 2017, с.189. 

 
Тасвири 22а. Дирами 

шикаста аз Манзартеппа 
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Тасвири 23. Акси Манзартеппа аз коинот 

      

     

Тасвири 24. Намои умумии Манзартеппа 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

104 

 

Тасвири 25. Бозёфти чизҳои фулузӣ аз Манзартеппа 

Дар бахши ҷанубии шаҳристон мо ду пораи хурди дирҳамҳои исломии хатти 

куфӣ доштаро ёфтем. Мутаассифона дар ин пораҳо номи шоҳон ё соли зарб боқӣ 

намондааст. Бинобар ин соли ин сиккаҳоро танҳо тақрибан аз рӯи хатташон муай-

ян кардан мумкин аст. Яке аз пораҳо аз рӯйи хаташ ва бисёр тунук буданаш ба 

сиккаҳои қарохонии аввали асри 11хеле монанд аст, аммо ба сиккаҳои аббосии 

асри 9-10 низ монандӣ дорад. Пораи дуюм бештар ба дирҳамҳои асри10 монандӣ 

дорад. Дар асоси пораи якум гуфтан мумкин аст, ки шояд солгузории Э. Ғуломова 

дуруст бошад. Дар ёдгорӣ сафолпораҳои сирдори гулдоре дида мешавад, ки бо 

эҳтимоли зиёд ба асрҳои 9-10 ва аввали асри 11 мансуб мебошанд. Аз сӯи дигар 

таҳқиқоти мо дар қалъаи ин ёдгорӣ нишон дод, ки он қабатҳои қадимтар низ до-

рад. Аъзои гурӯҳи мо Алишер Қаюмзода дар болои қалъаи Манзартеппа дар умқи 

20-30см се сиккаи мисии кушонӣ пайдо кард, ки аз онҳо як донааш тақлидии Ва-

судева ва ду донааш, ки каме хурдтар мебошанд, пайравонаи Канишкаи III буда, 

ба асрҳои 3-4 мелодӣ тааллуқ доранд. Дар ин асос хулоса баровардан мумкин аст, 

ки қалъаи ин ёдгорӣ хеле барвақттар, дар асрҳои 3-4 мелодӣ, яъне дар давраи 

пасокушонӣ ба вуҷуд омадааст. 

Дар Манзартеппа бо фулусҷӯ мо 2 сиккаи мисии мутааллиқ ба асрҳои 11-12, 

10 сиккаи мисии хурд, ки аксарияташ шояд зарби Бухоро охири асри 19-аввали 

асри 20 (пули сиёҳ) бошанд, ду пораи оинаҳои гирди биринҷӣ, 10 пораҳои хурдии 

чизҳои мисии таъиноташон номаълум, як пораи сурб, ду сурби хурди кулӯла, як 

дуки сафолӣ низ ёфтем. 

Дар робита ба нигоҳдории ёдгорӣ бояд ёдовар шавем, ки аз нисф зиёди онро 

хонаҳои истиқоматӣ ишғол кардаанд ва ин дар акси аз коинот гирифта шуда хуб 
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намоён аст. Дар робита ба ин муассисаҳои дахлдор дар мавриди нигоҳдории он 

бояд чораҳои муассир андешанд, то бахшҳои боқимондаи он низ барои сохтумони 

манзил ва объектҳои хоҷагӣ ишғол карда нашаванд. 

Деҳаи Ҳулбек. Ин деҳа 12км дуртар аз харобаҳои қасри Ҳулбуки деҳаи 

Қурбоншаид дар самти Шимолу Ғарб дар паҳлуи роҳи мошингарди Восеъ - Те-

мурмалик ҷойгир аст. Дар ҷараёни экспедитсияи ҷустуҷӯии бостоншиносӣ мо 

ёдгориҳои назди деҳаи Ҳулбагро аз назар гузарондем. Дар доманаи кӯҳ дар лаби 

роҳи мошингарди Восеъ – Темурмалик аз тарафи рост теппаи дарозе ҳаст, ки онро 

Ғ. Ғоибов харобаҳои шаҳри кӯҳнаи Ҳулбук мешуморад. Дар болои ин теппа 

гӯристони муосир ҷойгир аст. Мо болои гӯрҳоро аз назар гузарондем, аммо 

сафолпораҳо ба назар нарасиданд. Дар болои ду гӯр ду далясанг дида мешуд. Со-

кинони маҳаллӣ низ гуфтанд, ки дар вақти кандани гӯрҳо ягон сафолпора пайдо 

нашудааст. Дар канори шимолии теппа хонаҳои истиқоматӣ ҷойгиранд ва бос-

тоншиносон соли 2008 дар инҷо хумдони сафолпазиро пайдо карданд, ки ба 

ибтидои асрҳои миёна
1
, яъне ба асрҳо 5-8 тааллуқ дорад. Ин хумдон ҳоло ҳам 

барҷост, аммо болояш бо хок пур шудааст ва танҳо як гушаи он намоён аст. Бино-

бар кушода будани болои хумдон хавфи вайроншавӣ онро таҳдид мекунад. Хум-

дон дар баландии 536м (N 37
0
 52.739 E 069.34.085) аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Дар 

наздикии ин хумдон Т.Г. Филимонова боз ду хумдони дигарро пайдо кард, аммо 

онҳо ҳафриёт нашудаанд.
2
 

Тори Мазорак = Қалъаи Ҳулбаг. Дар айни замон дар топографияи мавзеъи 

деҳаи Ҳулбаг тағйирот ба вуҷуд омадааст, ки қобили ёдоварист. Гап дар сари он 

аст, ки мутобиқи маълумоти мавҷуда ва харитаҳо дар охири асри 19 ва то солҳои 

1950- ум ва ё боз ҳам пасонтар ҳамаи ин мавзеъро деҳаи Ҳулбаг меномиданд. 

Аммо дар айни замон ин мавзеъ ба ду бахш тақсим шудааст. Теппаи дарози дар 

доманаи кӯҳ бударо ҷарие ба ду бахш – шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим кардааст. Бах-

ши шимолии онро дар айни ҳол деҳаи Ҳулбек (Ҳулбаг) ва бахши ҷанубии онро 

деҳаи Чуқурак меноманд. Дар тавсифи ин мавзеъ ин топографияи имрӯза бояд ба 

назар гирифта шавад. 

Дар канори деҳаи Чуқурак дар паҳлуи рости роҳи мошингарди Восеъ - Те-

мурмалик теппае ҷойгир аст, ки дарозрӯя буда, аз шимол ба ҷануб 190м ва аз 

Шарқ ба Ғарб 80м тӯл кашидааст, баландии он аз сатҳи баҳр 523м (N 37
0
 52.24 E 

069
0
.34.10) мебошад. Сокинони маҳаллӣ ин теппаро Тори Мазорак меноманд. Ба-

ландии он дар қисмати шарқӣ аз сатҳи заминҳои пахта 8м ва дар бахши ғарбӣ 

камтар аст. Теппаро аз теппаи дарози доманаи кӯҳ роҳи мошингард ҷудо мекунад, 

аммо маълум нест, ки онҳо то сохтани роҳи мошингард бо ҳам пайваст буданд ё 

ҷудо Т.Г. Филимонова ин теппаро қалъаи Ҳулбаги қадим мешуморад. 

Мо аз болои теппаи Тори Мазорак сафолпораҳо, як пораи ангуштарини 

биринҷӣ ва 5 сикка ёфтем. Аз 5 сикка ду донааш 2 тинаҳои давраи шӯравӣ ва 
                                                                
1 Ходжаев Ш. Археологические исследования в окрестностях селения Хулбаг. // АРТ, вҷп. 32. Душанбе, 2008. – 

С. 176-178. 
2 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Хуттальской археологической экспедиции-Восейский район, – С.185. 
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боқимонда 3 донааш қадима мебошанд. Аз ин 3 сиккаи қадима як донааш 

тақлидии Васудева буда, ба асри 3-4 мелод тааллуқ дорад. Дар рӯи ин сикка пайк-

кари рост истодаи шоҳ ва дар пушташ Шива дар назди гов тасвир шудаанд. Ду 

сиккаи дигар хурдтар буда, сахт зангзада мебошанд ва тасвирҳояшон намоён не-

станд, аммо аз рӯйи сохти берунаашон ва ғафс буданашон шояд инҳо ҳам сиккҳои 

хурди пайравонаи кушонӣ бошанд. Бозёфти ин сиккаҳо муҳим буда, ба давраи 

кушониён тааллуқ доштани ин қалъаро, ки пештар Т.Г. Филимонова муайян карда 

буд, бори дигар тасдиқ мекунад.
1
 Т.Г. Филимонова дар асоси сафолпораҳои аз рӯи 

замин ҷамъ кардааш ва бозёфтҳои сокинони маҳаллӣ ба хулосае омадааст, ки 

шаҳристон дар тарафи шимолу шарқии ҳамин қалъа дар ҳамворӣ ҷойгир аст. 

Дар бораи номи Ҳулбук мо дар як мақолаамон гуфта будем, ки шояд шакли 

дурусти он Ҳулбак бошад ва дар ин бора Ҳулбаг талаффуз шудани номи деҳаи 

дар боло ёдшуда, гувоҳӣ медиҳад. Тарзи навишти форсии онро هلبک метавон ҳам 

Ҳулбук ва ҳам Ҳулбак хонд. Ба назари мо Ҳулбук шакли арабишудаи ин ном ме-

бошад. Аммо Ғ. Ғоибов боварӣ дорад, ки Ҳулбук шакли дурусти ин ном аст. 

Дар бораи деҳаи Ҳулбаг зиёда аз 100 сол аст, ки баҳсҳо идома доранд. Ин 

деҳа аз он лиҳоз диққати олимонро ба худ ҷалб карда буд, ки номаш бо номи пой-

тахти Хатлон дар асри 9-10 шаҳри Ҳулбук, ки дар сарчашмаҳои хаттӣ ёд шудааст, 

қариб якхел аст. Ҳанӯз дар соли 1877 шарқшиноси австриягӣ В. Томашек шаҳри 

Ҳулбуки асрҳои 9-10 –ро дар ҳамин деҳа ҷой дода буд. Бояд ёдовар шавем, ки он 

вақт, яъне дар охири асри 19 ва нимаи аввали асри 20 номи ин деҳаро каме дигар 

хел - Ҳулбаг мегуфтанд ва дар харитаҳо низ ҳамин шакли он навишта шудааст. 

Соли 1945 В.Р. Чейлитко теппаи калонеро, ки дар деҳаи Қурбоншаид ҷойгир буд 

ва дар гирдаш боқимондаи девори боҳашамти мудофиавии аз хишти пухта сохта-

шуда намоён буданд, ба ҳайси Ҳулбки асри 9-10 шинохт. Ин теппаро сокинони 

деҳа Хишттеппа меномиданд. Ҳафриётҳои дар соли 1953 ва пасон дар Хишттеппа 

гузарондашуда фикри В.Р. Чейлиткоро тасдиқ карданд. Соли 2006 таърихшиноси 

тоҷик Ғ. Ғоибов дар асоси маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ ва бостоншиносӣ ба ху-

лосае омад, ки дар аввал, яъне дар асри 8-нимаи 9 Ҳулбук дар мавзеъи деҳаи 

Ҳулбаг ҷойгир буд ва дар миёнаи асри 9 ба ҷойи нав – мавзеъи деҳаи Қурбоншаид 

кӯчидааст. Дар мавриди иртиботи деҳаи Ҳулбаг (Ҳулбек) бо шаҳри Ҳулбаки 

асрҳои 9-10 мушкил дар он буд, ки дар инҷо ковишҳои бостоншиносӣ гузаронда 

нашуда буданд ва дақиқ маълум набуд, ки ёдгориҳои бостонии ин мавзеъ ба ка-

дом давра мансубанд. Иттифоқан соли 2013 бостоншинос Т.Г. Филимонова дар 

ҷараёни омӯзиши ёдгориҳои бостонии ноҳияи Восеъ барои тартиб додани харитаи 

бостоншиносии ин ноҳия мавзеъи деҳаи Ҳулбекро низ таҳқиқ намуд. Ӯ аз рӯйи 

замин ва ҷариҳо ва аз сокинони маҳаллӣ маводи бостоншиносӣ ҷамъоварӣ наму-

да, дар ду мавзеъ ҳафриёт ҳам анҷом дод. Дар асоси таҳлили маводи бадастомада 

ин бостоншинос ба чунин хулоса меояд. Дар ҳақиқат дар ин мавзеъ дар 

резишгоҳи дарёчаи Шӯрдарё ва Сурхоб шаҳри калоне мавҷуд будааст, ки аз 

                                                                
1 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Хуттальской археологической экспедиции. – Восейский район, – С.186. 
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қалъа, шаҳристон ва гӯристон иборат буда, бо девори мудофиавӣ ва хандақ иҳота 

карда шудааст. Масоҳати шаҳр тақрибан 48 гектарро дар бар мегирад. Дар ин 

ҳудуд сокинони маҳаллӣ дар вақти корҳои саҳроӣ ва хоҷагидорӣ сафолпораҳо ва 

дигар чизҳои бостонӣ меёбанд. Дарозии қалъа 190м, паҳноиаш 25/50м ва балан-

диаш 6-7м аст. Дар қисми Шимолу Шарқӣ ва Шимолу Ғарбӣ ду ковиши озмоишӣ 

анҷом дода шуд. Дар натиҷа дар қабатҳои болои сафолпораҳои асри 9, поёнтар 

сафолпораҳои ибтиди асримиёнагӣ (асрҳои 5-7) ва аз ҳама поён сиккаи шоҳи 

кушонӣ Сотер Мегас ёфт шуд. Дар қисмати аз ҳама баланди теппа дар қабатҳои аз 

ҳама поён ҳуҷраи хумдори давраи кушониён кашф шуд. 

Дар асоси маводи ба даст овардааш Т.Г. Филимонова ба чунин хулоса меояд: 

Шаҳри Ҳулбаг дар давраи кушониён дар асри 1м ё аз он барвақттар дар давраи 

ҳахоманишиён ба вуҷуд омада, то давраи забткориҳои арабҳо, яъне то охири асри 

7 вуҷуд доштааст. Давраи гулгуншукуфии шаҳр ба асрҳои 5-7 рост меояд. Баъди 

аз тарафи арабҳо вайрон карда шудани шаҳр як муддат ҳаёт дар он қатъ мегардад. 

Дар аввалҳои асри 9 шаҳр аз нав обод мешавад, аммо дере нагузашта (на дертар аз 

аввали асри 10) зиндагӣ дар он пурра қатъ мешавад.
1
 

Аммо 5 ҷумла поёнтар ҳамин муаллиф менависад, ки баъди аз тарафи арабҳо 

вайрон карда шудани шаҳр он дар аввали асри 10 дар ҷойи нав дар резишгоҳи 

дарёҳои Сурхоб ва Ёхсу (Д.Д. –яъне дар мавзеъи деҳаи Қурбоншаид) аз нав сохта 

мешавад. Ба ақидаи ин муаллиф бинобар калон будани фосила байни вайроншавӣ 

ва дар ҷойи нав сохта шудани шаҳр фарз кардан лозим аст, ки баъди аз тарафи 

арабҳо вайрон кардани шаҳр он аввал ба Манзартеппа ё ба ҷойи дигар кӯчида, па-

сон аз онҷо дар аввали асри 10 ба мавзеъи деҳаи Қурбоншаид мекӯчад.
2
 Дастовар-

ди муҳими Т.Г. Филимонова дар он аст, ки ӯ дар асоси санадҳои бостоншиносӣ 

собит сохт, ки дар қадим ва то охири асри 7-аввали асри 8 пойтахти Хатлон шаҳри 

Ҳулбук дар мавзеъи деҳаи Ҳулбаг воқеъ гардида буд. Аммо дар бораи мавқеъи 

шаҳр дар асрҳои 8-9 фикрҳои ӯ бо ҳам зид мебошанд. Аввал мегӯяд, ки баъди аз 

тарафи арабҳо вайрон карда шудани шаҳр он дар аввали асри 9, яъне 100 сол баъд 

аз нав барқарор мешавад. Дар вақти тавсифи сафолҳо низ ӯ мегӯяд, ки дар 

қабатҳоии болоии шаҳр сафолҳои давраи аввали асримиёнаи инкишофёфта 

мавҷуданд, аммо дақиқ маълум нест ки ӯ дар зимн асри 8 ё аввали асри 9-ро дар 

назар дорад. Дар ҳар сурат ё дар асри 8 ё дар аввали асри 9 шаҳр дар ин мавзеъ 

вуҷуд доштааст. Аммо поёнтар мегӯяд, ки баъди аз ҷониби арабҳо вайрон карда 

шудани шаҳр он ба Манзартеппа ё ҷои дигар мекӯчад ва то аввали асри 10 дар 

онҷо арзи вуҷуд мекунад. 

Баҳси кай ба макони нав кӯчидани Ҳулбук баҳси алоҳида аст. Барои ҳалли 

дурусти ин масъала бояд қабатҳоии болоии бостоншаҳри дар назди деҳаи 

Ҳулбагбуда бояд дақиқтар ва муфассалтар омӯхта шуда, асри онҳо дақиқтар му-

айян карда шаванд. 
                                                                
1 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Отчет Хуттальской археологической экспедиции. – Восейский район. // АРТ, 

вып. 39. - Душанбе, 2017, – С. 186. 
2 Там же. – С.185. 
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Тасвири 26. Қалъаи Тори мазорак дар деҳаи Чуқураки назди деҳаи Ҳулбек. 

 

Тасвири 27. Далясангҳо дар гӯристони деҳаи Чуқурак. 

 

Тасвири 28. Теппаи Тори Мазорак=Қалъаи Ҳулбуки қадим ва ибтидои 

асримиёнагӣ дар назди деҳаи Чуқурак ва Ҳулбек. 
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 Агар дар назар гирем, ки қабатҳои поёнии қасри Ҳулбуки деҳаи Қурбоншаид 

ба асри 9 тааллуқ доранд,
1
 пас гуфтан мумкин аст, ки дар ҳудуди нимаи аввали 

асри 9 пойтахти Хатлон аз мавзеъи деҳаи Ҳулбаг ба мавзеъи деҳаи Қурбоншаид 

кӯчидааст. Ин фарзия ба ақидаи Ғ. Ғоибов, ки ин ҳодисаро ба миёнаи асри 9 нис-
бат медиҳад, наздик аст.

2
 

Ноҳияи Фархор. Баъди ноҳияи Восеъ мо ба ҷониби ноҳияи Фархор раҳсипор 

шудем. 

Сараввал Осорхонаи марказии ноҳияи Фархорро тамошо кардем. ороиши 

Осорхона хуб аст, чизҳои қадимӣ аз ёдгориҳои ноҳия ёфтшуда, аз ҷумла марбути 
асри биринҷӣ зиёд доранд. 

Баъдан бо роҳбаладии ходими хурди илмии Осорхонаи марказии ноҳияи 

Фархор Ғафоров Ҳабибулло ба тамошо ва таҳқиқи муқаддамотии баъзе аз 
ёдгориҳои ноҳияи Фархор равон шудем. 

Гӯристони Чилтанбобо дар наздикии маркази ноҳияи Фархор дар баландии 

471м (N 37
0
 29.947 E 069. 24.238) аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Дар вақти ба онҷо раф-

тани мо дар онҷо бостоншиносони тоҷик ва рус бо сардории Н. Виноградова ва С. 

Бобомуллоев гӯрҳои асри биринҷро мекофтанд. Чилтанбобо гӯристони муосир ва 

амалкунанда аст. Гӯрҳои асри биринҷ дар зери гӯрҳои муосир ва пешинаи 
мусулмонӣ ҷойгиранд. Бостоншиносон ҷойҳои холиро интихоб карда ковиш мегу-

заронанд, онҳо гӯрҳои мусулмониро кушода, сабту таҳқиқ карда поён мераванд ва 

гӯрҳои асри биринҷиро пайдо мекунанд. То рафтани мо онҳо як гӯри асри 
биринҷро ёфта тоза карда аз он зарфу ашёи дигар пайдо карданд. Ҳафриёти онҳо 

идома дошт. Ба ақидаи С. Бобомуллоев дар назикиҳои ин гӯристон бояд шаҳри ас-

ри биринҷӣ ҷойгир бошад, аммо мутаассифона он то ҳол пайдо карда нашудааст. 
Шӯртеппа. Баъди тамошои ҳафриёт дар гӯристони Чилтанбобо мо ҷониби 

бостоншаҳри Шӯртеппа равон шудем. Ин ёдгорӣ 2км дуртар аз маркази ноҳияи 

Фархор, дар наздикии деҳаи Аловуддин ҷойгир аст. Теппа гӯристони муосир буда, 

қариб ки ҷойи холӣ надорад. Дар болои гӯрҳо сафедии намак дида мешавад, аз 

ҳамин лиҳоз ин мавзеъро Шӯртеппа номидаанд. Поёни теппа аз сатҳи баҳр дар ба-

лондии 431м ҷойгир аст. Теппа доирашакл буда, масоҳати он аз Ғарб ба Шарқ 

380м ва аз Ҷануб ба Шимол 270м мебошад. Гирди теппа бора дорад, ки 

боқимондаҳои девори қадим мебошанд. Ёдгорӣ аз се теппа: марказӣ, шарқӣ ва 
шимолӣ иборат аст. Аз ҳама баланд теппаи шимолӣ мебошад, ки эҳтимол қалъа 

аст, масоҳати он аз самти Шимол ба Ҷануб 120м ва аз Шарқ ба Ғарб 140м мебо-

шад, баландии он 14м аст. Дар бахши шаҳристон баландии ёдгорӣ 7-8м аст. Дар 
теппаи марказӣ дар болои гӯрҳо шумораи зиёди хиштпораҳо дида мешавад, ки 

боқимондаи биноҳои аз хишти пухта сохташуда мебошанд. Дар болои гӯрҳо сафол-

пораҳои зиёд ба назар мерасад. Сафолҳои ёфтшуда, аз ҷумла таги табақи сирдор, 

кӯзаҳои гардандарози дастадор бо нақшҳои ҳандасӣ бо ранги сиёҳ нишон медиҳанд, 

ки теппаи марказии ин ёдгорӣ ба давраи Сомониён ба асрҳои 9 – 10 тааллуқ дорад.  
                                                                
1 Гулямова Э. Раскопки в Хульбкуе в 1961 г. // АРТ, вып.9 (1961). – Душанбе, 1964., – С.112-113. 
2 Ғоибов Ғ. Таърихи Кӯлоб аз қадим то имрӯз. – Душанбе, 2006, – С. 192-193. 
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Тасвири 29. Акси Шӯртеппа аз коинот. 

    

             

Тасвири 30. Шӯртеппа. 
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Тасвири 31. Бозёфтҳо аз Шӯртеппа 

Дар бахши Шарқии теппа мо як сиккаи мисии ғафси гирдаш ноҳамвор ёфтем, ки 

бо эҳтимоли зиёд дар қолаб рехта шудааст. Сикка зангзада аст, аммо шаклаш ва 

ҳаҷмаш ба сиккаҳои шоҳи эҳтимолии Хатлон Фаррухшоҳ хеле монанд аст. Гирди 

ин сиккаҳо пайи қолаб намоён аст, ки он аз доираи сикка каме берунтар аст. 

Сиккаҳои Фаррухшоҳ ба асри 12 тааллуқ доранд ва навиштаҷоташон бо хаттӣ 

арабӣ аст. Сиккаҳои Фаррухшоҳ дар маҷмаъаи сиккаҳои исломии Маркази 

омӯзиши сиккаҳои исломи Донишгоҳи шаҳри Тюбингени Олмон ҳастанд ва аз 

ҷониби мо ва сардори марказ пажуҳиш ва нашр шуданд.
1
 

Дар Шӯртеппа мо ҳамчунин ду ангуштарини пурра ва як пораи биринҷӣ, по-

раи тунукаи борики росткунҷаи дарозиаш 5см ва пораи дастаи зарфи шишагиро 

ёфтем. Дар доманаи теппаи шимолӣ, ки аз ҳама баланд мебошад мо ба воситаи 

фулузҷӯ як сиккаи шоҳи кушониён Вима Кадфизро пайдо кардем. Дар рӯйи ин 

сикка сурати шоҳи дар назди оташдони зардуштӣ ростистода хуб намоён аст. Аз 

ин бармеояд, ки дар ин теппаи баланд қабатҳои бостонии давраи кушониён низ 

мавҷуданд. Дар ин бора таҳсутуни сангии дар болои як гӯр истода низ шаҳодат 

медиҳад. Мо як пораи таги зарфи миёнаш махрутшакли ду тарафаро ёфтем, ки ба 

зарфҳои замони ҳахоманишиён бисёр монанд аст (Тасвири 31). Шояд дар ин 

бостоншаҳр қабатҳои марбути замони ҳахоманишиён низ ҳастанд. Мутаассифона, 

бахши зиёди ин шаҳри қадим дар натиҷаи кандани гӯрҳо вайрон карда шудааст. 

Саксанохӯр. Дар наздикии деҳаи Куҳандиёр дар поёни суфасоҳили қадима 

ҷойи ҳамворе мавҷуд аст, ки пахтазор ва алафзор мебошад. Сокинони маҳаллӣ ин 

мавзеъро Саксанохӯр меноманд. Ба қавли онҳо ҳангоми кишт ва кандани замин аз 

ин мавзеъ чизҳои қадим аз қабили зарфҳои сафолӣ, ҳайкалчаҳои сафолӣ, сиккаҳо 

ва ғайра бисёр ёфт шудааст. Мо бо фулузҷӯ дар ин майдон ду сиккаи мисии зан-

                                                                
1 Довуди Д., Лутц Илиш. Локализация и датировка бронзовых монет с именем Фаррухшаха. // Сообщение» Нацио-

нального музея Республики Таджикистан им. К. Бехзода, № 7. – Душанбе: Нодир, 2008, – С. 44-57. 
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гзада пайдо кардем, ки навиштаҷоташон намоён нест, аммо онҳо аз рӯи шаклашон 

ба сиккаҳои давраи темуриёни асри 15 монанд мебошанд. 

Соли 1966 бостоншиносони Тоҷикистон Б.А. Литвинский ва Х.Ю. 

Муҳиддинов дар Саксанохӯр ҳафриёт гузаронда, сохтмони бузургеро кашф кар-

данд, ки аз қаср, маъбад ва биноҳои дигар иборат буд. Аз рӯи маълумоти онҳо 

шаҳр 5 гектарро дар бар мегирифт. Ин олимон аз рӯи маводи бадастомада шаҳри 

Саксанохӯрро ба асри 3-2 пеш аз мелод нисбат додаанд.
1
 Аммо ҷойи ҳафриёт кар-

даи онҳо маълум нест. Ҷое ки сокинони маҳаллӣ онро Саксанохӯр меноманд за-

мини ҳавори пахта ва алаф буда дар он ягон нишонаи сохтмон дида намешавад. 

 

Тасвири 33. Ҷойе ки сокинони маҳаллӣ онро Саксанохӯр меноманд 

Ба қавли роҳнамои мо Ғаффоров Ҳабибуллоҳ ҷойи ҳафриёти бостоншиносо-

ни номбурда болотар аз ин мавзеъ дар фосилаи тақрибан 1-2 км ҷойгир будааст. 

Гӯртеппаҳои назди Саксанохӯр. Дар мавзеи куҳдомани ноҳияи Фархор дар 

суфасоҳили қадим дар назди деҳаи Куҳандиёр (собиқ Орҷоникидзе) дар баландии 

503м аз сатҳи баҳр ду теппаи калону баланд ва ду теппаи хурд ҷойгир аст. Аз мо-

байни водие, ки суфасоҳили қадим ба он тааллуқ дорад дарёи Қизилсу (Сурхоб) 

ҷорӣ аст, паҳнии ин водӣ тақрибан 30-40км аст. Теппаҳо дар ҷои ҳамвор қарор 

доранд ва ин ҳолат дар бораи сунъӣ, яъне дастсохт будани онҳо гувоҳӣ медиҳад. 

Шакли онҳо гирд буда, болои онҳо ба тарафи марказаш хамида мебошад. Диамет-

ри теппаи якум дар поёни он, яъне дар рӯи замин аз Шимол ба Ҷануб 100м ва аз 

Шарқ ба Ғарб 110м буда, ба тарафи боло он хурдтар шуда тақрибан 25-30м таш-
                                                                
1 Литвинский Б.А., Муҳиддинов Х. Античное городище Саксанохур. // Советская археология, № 1, 1969, 

2. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М., 1972, – С. 116. 
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кил мекунад. Баландии теппаи якум 14м. аст. Гирдогирди теппа хандақ дида ме-

шавад. Ҳандақи атрофи теппа дар натиҷаи хоки онро гирифта теппа сохтан пайдо 

шудааст. Паҳноии хандақ 30м ва чуқуриаш 2-3м мебошад. Теппаи калони дуюм 

низ шакли теппаи якумро дорад, яъне гирд буда, дар боло марказаш фурурафта 

аст. Аз болои теппаи калон бо ёрии асбоби фулузҷӯ мо 1 адад сагаки тасмаи 

тиллоӣ пайдо намудем. Сагак дар шакли барг сохта шуда дар бахши поёнаш се 

доирача дорад, ки дар мобайнашон сӯрохи секунҷа доранд. Сагак бо ду дандонак, 

ки дар тагаш мебошанд бо тасма часпонда мешуд, дандонаки болоӣ ба сӯрохи 

тасма даромада онро нигоҳ медошт. Дарозии сагак 2,2 см, паҳноиаш дар қисмати 

боло 1,4 см, поёнаш нӯктез аст, ғафсии танааш ва дандонакаш 2мм, вазнаш 6,6 гр, 

рангаш зард. Сагак бо эҳтимоли зиёд ба давраи кушониён мансуб мебошад. 

   

Тасвири 34. Гӯртеппаҳои назди Саксанохӯр, акси якӯм аз моҳвора. 

   

Тасвири 35.Бахши болоии 

гӯртеппаи назди Саксанохӯр. 

Тасвири 36. Сагаки тиллоӣ 

аз гӯртеппаи назди Саксанохӯр. 

 

Ин теппаҳо бо эҳтимоли зиёд гӯрхонаи шоҳони қадим мебошанд. Сагаки ёф-

таи мо ба чизҳои давраи кушониён монандӣ дорад, шояд ин теппаҳо ба ҳамин 

давра мансуб буда, ба қавли М. Сафоев ба ҳокимони маҳаллӣ тааллуқ доштанд. 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон ният дорад дар гӯртеппаҳои номбаршудаи 

ноҳияи Фархор ковишҳои бостоншиносӣ гузаронад. То ҷое ба мо маълум аст, дар 
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Тоҷикистон ягон гӯртеппа ковиш нашудааст ва агар ин кор сурат гирад, қадами 

аввал мешавад. 

Шаҳртеппа. Ин ёдгории дар самти ғарбии ноҳияи Фархор дар паҳлуи деҳаи 

Гулобод дар самти ҷануби он ҷойгир аст. Теппа росткунҷа буда, масоҳаташ аз Шарқ 

ба Ғарб 215м аз Шимол ба Ҷануб 210м мебошад. Он дар баландии 451м аз сатҳи 

баҳр воқеъ гардидааст. Кунҷи шимолии теппа баландтар аст яъне ҷои ҳокимнишин 

буда дар болои он ду ҳафриёт ба назар мерасад. Андозаи онҳо мутаносибан чунин 

аст: дарозӣ- 10м; паҳнӣ – 1м; чуқурӣ 90см. ва дарозӣ – 8м, паҳнӣ 2м, чуқурӣ – 80см, 

яъне ҳафриётҳо чандон калон нестанд. Дар яке аз ин ҳафриётҳо девори аз хишти хом 

сохташуда намоён аст. Ҳафриётҳоро донишҷӯёни кафедраи таърихи қадим, асрҳои 

миёна ва археологияи факултети таърихи Донишгоҳи милии Тоҷикистон дар солҳои 

2015-2018 бо роҳбарии муаллимон М. Азизов, Ю. Яъқубов ва Ф. Шоинбеков канда-

анд. Болои теппа асосан ҳамвор аст, аммо ҷо - ҷо баландиҳои начандон калон ва 

чуқурчаҳо ба назар мерасанд. Дар назди қалъа якчанд чуқурии начандон калони 

росткунҷа бо андозаҳои гуногун: 1,50х0,80х20см канда шудааст. Онҳоро ба қавли 

сокинони маҳаллӣ талабаҳо барои машқи тирпаронӣ кандаанд. 

 

Тасвири 37. Акси Шаҳртеппа аз моҳвора. 

   

Тасвири 38. Шаҳртеппа. 
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Тасвири 39. Шаҳртеппа, ҳафриётҳои бостоншиносони 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 

Дар болои қалъа бо фулузҷӯ мо як пораи лаби зарфи биринҷии хурдро пайдо 

кардем. Иштирокчии ҳафриёти Шаҳртеппа Сафарзода Х. дар таърихи 23.11.2018 

дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба мо сурати лавҳаи сафолиро нишон дод, ки 

дар Шаҳртеппа онҳо ҳини ҳафриёт соли 2018 ёфтаанд. Дар лавҳа нақши барҷастаи 

ҳандасавӣ – ситораҳои шашгӯша ва дар марказашон калимаи هلل “Лиллаҳ” хуб дида 

мешавад. Лавҳа бо эҳтимоли зиёд ба давраи сомониён ба асрҳои 9-10 тааллуқ 

дошта, замони пайдоиши шаҳрро муайян мекунад. 

Бостоншаҳри Деҳқонобод. Ин ёдгорӣ дар ҷамоати Ғайрати ноҳияи Фархор 

дар баландии 466м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Баландии он аз сатҳи 

заминҳои ҳамвори атрофаш 18м мебошад. Болои теппа ҳамвор буда, дар он ягон 

пастию баландӣ дида намешавад. Дар поёни ин теппа бостоншиноси тоҷикистонӣ 

Т.Г. Филимонова хумдони хиштпазиро ҳаффорӣ кардааст, аз хумдон танҳо 

қисмҳои поёнаш боқӣ мондааст. Деворҳои хумдон аз хишти пухта сохта шудаанд. 

Паҳнои хумдон 1,20см ва дарозиаш 2,8м буда, дар атрофаш хиштҳои сӯхта дида 

мешавад. 

   

Тасвири 40. 1. Бостоншаҳри Деҳқонобод. 2. Акси Деҳқонобод аз моҳвора. 
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Дар болои теппа ҷо ҷо сафолпораҳои хурд дида мешавад. Дар болои теппа 

дар қисмати шимолӣ ду чуқурӣ дида мешавад, ки андозаи яке аз онҳо 4,5х2м ме-

бошад. Ба қавли сокинони деҳа ин чуқуриҳоро бостоншиносон кандаанд. Мо бо-

лои теппаро бо фулузҷӯ дида баромадем, аммо ягон чизи фулузӣ наёфтем. Ба ка-

дом давраи таърихӣ мансуб будани теппа маълум нест. 

   

Тасвири 41. Деҳқонобод. 1.Болои бостоншаҳр; 2. Хумдони хиштпазӣ дар поёни 

теппа. 

Осорхонаи Фархор. Дар ҷараёни сафари худ ба ноҳияи Фархор мо осор-

хонаи таърихии онро тамошо кардем. Осорхона хуб ороиш дода шудааст, дар 

он бисёр чизҳои қадими марбути асри биринҷ, давраҳои юнону-бохтарӣ, кушо-

ниён, асрҳои миёна ва ғайра, ки аз ёдгориҳои гуногуни ин ноҳия ёфт шудаанд, 

дар намоишанд. Ба ин қатор хиштҳои пухтаи нақши ҳандасавӣ дошта, борсанги 

асри биринҷ бо нақши салибшакл, симобкӯзачаҳо, борсангҳои дастадор, 

ҷомҳои гуногуни сафолии замони юнону-бохтарӣ ва санги сари гӯр бо 

навиштаҷот дохил мешаванд (Тасвири 42, 43). Санги гӯр росткунҷаи дароз бу-

да, сараш шакли камонро дорад. Навиштаҷот аз боло ба поён дар шаш чоркунҷа 

ҷойгир аст. Дар боло аз тарафи чап соли 1302 бо рақам навишта шудааст, ки 

мутобиқ ба соли 1884/1885 мелодӣ мебошад. Баъди он дар чоркунҷаи аввал бо 

эҳтимоли зиёд сураи Қуръони шариф ё ҳадис навишта шудааст. Дар чор хона-

чаи дигар номи шахси гӯркардашуда ва падару аҷдоди ӯ навишта шудааст ва мо 

онҳоро қисман хондем: 

: ابن محمد ( / یا بکت؟)ابن محمد ابن بک ( / یا بکت؟)بک  ابن /ابن سر سفل / ابن جانی ( / شهرت؟)جانی ابن   

 Ҷонӣ ибни (Шуҳрат?) ибни Ҷонӣ ибни (Сарсафл?) ибни Бек (ё Банкат) ибни“رحم 

Муҳаммад ибни Бек (ё Банкат) ибни Муҳаммад Раҳим”. 

Ноҳияи Данғара. Баъди ташхиси ёдгориҳои дар боло номбаршуда, мо ба 

ноҳияи Данғара раҳсипор шудем. Мақсад аз ин сафар таҳқиқу аз назаргузаронии 

якчанд ёдгории ин ноҳия буд. 
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Тасвири 42. Осорхонаи Фархор. 1. Хиштҳои гулдор; 2. Борсанги асри биринҷ; 

3. Симобдонҳо; 4. Борсангҳо; 5. Ҷомҳои сафолӣ. 

 

Тасвири 43. Санги гӯр бо навиштаҷот 

Қалъаи Золи Зард дар масофаи 3км аз маркази ноҳияи Данғара дар самти 

Шимол дар назди деҳаи Корез ҷойгир аст. Он теппаи росткунҷаи каме дарозрӯя бу-

да, дар баландии 711м аз сатҳи баҳр қарор дорад. Дарозии он аз Шимол ба Ҷануб 

390 м ва паҳноиаш дар бахши Шимолиаш 180 м ва дар бахши ҷанубиаш 150м ме-

бошад. Гирди қалъа бо бораи баланди 8-10м иҳота шудааст. Аён аст, ки дар қадим 

ин девор аз ин ҳам баландтар будааст. Боқимондаҳои сохтумонҳо дар шакли 

теппаҳои начандон баланд танҳо дар қисми Шимолии қалъа дида мешаванд. 

Теппаи шимолӣ баландтар буда, аз ду тарафи он ба самти Ҷануб қад-қади девор 

теппаҳои паст ба масофаи тақрибан 100м мераванд ва мобайни онҳо майдончаи 

холӣ ва ҳамвор ҷойгир аст. Сохтмонҳо танҳо бар бахши шимолӣ ҷойгир буда, 
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тақрибан 30% масоҳати қалъаро ташкил мекунанд, масоҳати боқимондаи қалъа 

холӣ ва ҳамвор мебошад. 

Мо бо фулузҷӯ дар даруни қалъаи Золи Зард 5 чизи фулузӣ ёфтем. Аз онҳо 

танҳо ду донааш қадимӣ буда, боқимонда 3 донааш муосир мебошанд. Ба қатори 

чизҳои қадим як сиккаи мисии тунуки зангзада, ки аз рӯи шаклаш шояд ба асри 13 

тааллуқ дошта бошад ва пораи мис (биринҷӣ) дохил мешаванд. 

Берун аз қалъа дар фосилаи тақрибан 200 – 300м 

дар замини пахта мо бо фулузҷӯ 7 чизи фулузӣ ёфтем, 

ки аз онҳо 5 донааш асримиёнагӣ мебошанд. Ба ин 

қатор се сиккаи мисӣ, зангулача ва пораи зарфи 

биринҷӣ дохил мешаванд. Сиккаҳо зангзада буда, 

навиштаҷоташон намоён нест, эҳтимол 1 донааш ба ас-

ри 13 ва дутои дигар ба асри 14-16 мансуб бошанд, ам-

мо соли зарби ин сиккаҳо дақиқ баъди тоза кардани 

онҳо маълум мешавад. Зангулача ва пораи зарфи 

биринҷӣ ё қадим ё асримиёнагӣ мебошанд. 

Соли 1972 бостоншиноси тоҷикистонӣ Е.П. Дени-

сов қалъаи Золи Зардро аз назар гузаронда, тавсифи 

зоҳирии онро овардааст ва ҳафриёти озмоишӣ кардааст. Масоҳати қалъаро 375м 

бар 130/170м ва умқи қабати бостонии онро 1,95 м нишон додааст. Дар асоси 

сафолпораҳои ёфтааш қалъаро марбути асрҳои миёна донистааст.
1
 

Қалъаи Золи Зардро соли 2009 бостоншиносон Т.Г. Филимонова ва Р.М. Ах-

метзянов муфассалтар таҳққиқ карда, дар теппаи шимолӣ ду ковиши озмоишӣ 

анҷом доданд. Дар қабатҳои поёнӣ онҳо сафолҳои давраи юнону-бохтарӣ (а.2-1 

п.м.) ва дар қабатҳои болоӣ сафлҳои асрҳои 13-14 ва 18-19 пайдо карданд. Қалъа 

аз ду тараф – шимол ва шарқ то масофаи 1 км бо шаҳристон иҳота шудааст.
2
 Со-

кинони маҳаллӣ дар ин мавзеъ ҳаргуна чизҳои қадимро пайдо мекунанд. Аз ҷумла 

мо барои осорхона аз як сокини маҳаллӣ як таҳсутуни хурди маросимиро хари-

дем, ки бо эҳтимоли зиёд ба давраи юнону – бохтарӣ ё кушонӣ мансуб аст. 

Як чизи то андозае ҳайратовар ин кам будани сохтмонҳо дар дохили қалъа 

мебошад. Тавре ки дар боло ёдовар шудем, боқимондаҳои сохтумонҳо дар шакли 

теппаҳои паст танҳо дар бахши шимолии қалъа дида мешаванд ва онҳо тақрибан 

30% масоҳати онро ишғол мекунанд. Боқимонда тақрибан 70 % масоҳати даруни 

қалъа – бахши марказӣ ва ҷанубии он холӣ ва ҳамвор аст. Ба андешаи Т.Г. Фили-

монова ин бахш ҳавлии қалъа мебошад, ки дар маркази он чашма ҷойгир аст. Ни-

шонаи намноки ва мавҷудияти обҳои зеризаминӣ дар се ҷои бахши шарқии қалъа 

ва дар маркази сохтмонҳои бахши шимолӣ низ дида мешавад. Шояд фикри Т.Г. 

Филимонова дуруст бошад ва ба хотири ин чашмаҳоро ба ҳудуди қалъа даровар-

дан деворҳои онро ин қадар васеъ сохтаанд. 
                                                                
1 Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда в 1974 г. // АРТ, вып. XIV (1974), - Душанбе, 1979, – С. 228. 
2 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Поисковые работы по составлению археологической карты Дангаринского 

района в 2009 году. // АРТ, вып. XXXV. - Душанбе, 2012, – С. 67-69. 

 
Тасвири 44 Таҳсутуни хурди 

мараосимӣ, бозёфт аз мавзеъи 

наздик ба Золи Зард. 
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Бояд ёдовар шуд, ки дар н. Данғара дар назди деҳаи Куи Булён (ҳозира Булё-

ни Поён) қалъаи асримиёнагие аст, ки мисли Золи Зард деворҳои баланди 14 м. 

дорад, аммо дарунаш чуқур аст. Солҳои 1957-58 бостоншиноси тоҷикистонӣ В.А. 

Ранов онро омӯхта ду ковиши озмоишӣ гузаронда, мансубияти онро ба а. 10-13 

муайян карда буд. Масоҳати қалъа 100х100 м аст. Шаҳристони ин ёдгорӣ қисман 

зери хонаҳои деҳаи номбаршуда мондааст. Қалъа якҷоя бо шаҳристон тақрибан 11 

гектарро дар бар мегиранд.
1
 

   

Тасвири 45. Акси Қалъаи Золи Зарди 

Данғара аз моҳвора 

Тасвири 46. Данғара, девори шарқии 

Қалъаи Золи Зард. 

   

Тасвири 47. Данғара, бахши ҷанубии 

Қалъаи Золи Зард. 

Тасвири 48. Данғара, бахши шимолии 

Қалъаи Золи Зард. 

 

Бинобар чуқур будани даруни қалъа баъди с. 1958, эҳтимол дар солҳои 1960-

ӯм даруни онро бо об пур карда обанбор сохтаанд. Вақте ки мо 25.11.2018 аз 

ноҳияи Фархор ба тарафи ноҳияи Данғара ҳаракат мекардем, дидем ки як эксква-

тор ба кандани девори ин қалъа машғул аст ва қисми зиёди онро кандааст. Гар-

чанде, ки ин қалъа дар рӯйхати ёдгориҳои аз ҷониби ҳукумат нигоҳбонишаванда 

дохил мешавад, аммо дар амал онро касе ҳимоя намекунад ва ин боиси таассуф ва 
                                                                
1 Ранов В.А., Юркевич Э.А. Городише Таджик-Кала в Дангаринском районе. // АРТ, вып. VI (1958). Сталинабад, 

1961, – С. 169-172. 
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нигарони аст. Сабаби ин ёдгориро ёдовар шудани мо деворҳои хеле баланд доша-

тани он ва мисли Золи Зард чуқур будани даруни он мебошад. 

Деҳаи Ғижовак мавзеъи қадими таърихӣ аст. Гап дар сари он аст, ки соки-

нони маҳаллӣ дар вақти корҳои хоҷагӣ ва кандан ё побел кардани замин зарфҳои 

сафолӣ ва ашёҳои дигари қадима бисёр меёбанд. Як сокини маҳаллӣ як хумча ва 

якчанд кӯзача оварда ба мо нишон дод, аз онҳо ду донааш ҷолиб буда, бо ранги 

сурх гул зада шудаанд. Дар бораи онҳо бояд ёдовар шавем, ки ҳамин намуд гул 

задан ҳанӯз дар а.10 дар замони сомониён пайдо шуда буд ва ингуна зарфҳо дар 

Ҳулбук, ки ба а. 9-11 тааллуқ дорад, ёфт шудаанд. Аммо ин намуд гулзании 

зарфҳои сафолӣ дар куҳистон то ба наздики боқӣ монда буд. Масалан, 

кулолзанҳои н. Файзобод дар а. 19-20 ва то имрӯз ин намуд зарфҳоро месозанд, 

аммо ин зарфҳо нисбат ба ҳамин намуд зарфҳои давраи Сомониён дағалтар буда, 

дастӣ сохта шудаанд. Зарфҳои замони сомониён гулҳои нозук ва бо маҳорати ба-

ланд кашида шуда дошта, дар чархи кулолӣ сохта шудаанд. Ду кӯзаи гулдори д. 

Ғижовак дастӣ сохта шудаанд ва гулҳояшон каме дағал мебошанд. Дар ин асос 

гуфтан мумкин аст, ки онҳо ба а.19-аввали а. 20 тааллуқ доранд. Яке аз кӯзачаҳои 

гулдорро мо барои осорхона харидем. 

Деҳаи Ғижовакро бори нахуст бостоншинос А.П. Окладников таҳқиқ карда 

олоти асри санг ва боқимондаҳои девори шаҳри калонеро пайдо карада буд. Соли 

2009 Т.Г. Филимонова дар ин деҳа маводи бостоншиносӣ ҷамъоварӣ намуда як-

чанд буришҳоро тоза намуд. Аз рӯи маводи ҷамъовардаи ин муҳаққиқ дар ҳудуди 

деҳаи Ғижовак бостоншаҳре мавҷуд будааст, ки масоҳати тақрибан 20 гектарро 

дар бар мегирифт. Дар инҷо сокинони маҳаллӣ тасодуфан дар вақти корҳои 

хоҷагдорӣ олоти давраи неолит ва энеолити асри санг, сиккаҳои шоҳи юнону – 

бохтарӣ Евтидем (охири а. 3 п.м.), шоҳони кушонӣ Канишка, Ҳувишка, Васудева 

(а. 2-3 мелод) ва зарфҳои асримиёнагӣ пайдо кардаанд.
1
 Ковишҳои бостоншиносӣ 

дар ин ёдгорӣ гузаронда нашудаанд ва як сабабаш он аст, ки шаҳри қадим дар зе-

ри деҳаи имрӯза ҷойгир аст ва имконият барои ҳафриёт маҳдуд аст. 

Духтарқалъа. Ин ёдгорӣ дар назди деҳаи Ғижовак дар болои куҳ дар балан-

дии 1180м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Ёдгории мазкур теппаи росткунҷаи дарозруя 

буда баландиаш 28м мебошад. Дарозии қалъа аз шимол ба ҷануб 189м ва аз шарқ 

ба ғарб 24м мебошад. Болои теппа ҳамвор буда ба ду тараф борик мешавад. Бо 

гуфти сокини маҳаллӣ Маҳмадсаидзода Рустам дар вақти хандақ кандан гирдо-

гирди ин теппа сафолпораҳо ёфт шудаанд ва дар буриши шимолии қалъа 

сафолпораҳо ҳоло ҳам дида мешванд. Аз рӯи сафолҳо қалъа бо эҳтимоли зиёд ба 

охири асрҳои миёна мансуб аст. Дар қалъа ҳафриёти бостоншиносӣ гузаронда 

нашудааст. Мо бо фулузҷӯ аз болои қалъа як ангуштарини хурди борики биринҷӣ 

ёфтем. 

                                                                
1 Филимонова Т.Г., Ахметзянов М.Р. Поисковые работы по составлению археологической карты Дангаринского 

района в 2009 году. // АРТ, вып. XXXV. Душанбе, 2012, – С. 65-66; Дар бораи сиккаҳо муфассалтар нигаред: До-

вуди Д. Древние и средневековые монеты Дангары. Душанбе, 2014, – С. 68, 106, фототаблица 1/3.; с.72, 107, фо-

тотаблица 3/3. 
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Тасвири 49.  1.Деҳаи Ғижовак.                 2. Духтарқалъа. 

 

Тасвири 50. Бозёфти кӯзаҳои замони сомониён (асри 10) аз деҳаи Ғижовак 

Дар яке аз сутунҳои масҷиди деҳаи Ғижовак бо 

рақам ва солшумории ҳиҷрӣ соли сохта шудани он – 

1332 навишта шудааст, ки ба соли 1913-1914 мелодӣ 

рост меояд. 

Мақбараи хонаводагии ҳокимони Данғара. 

Ҳини сафар ба ноҳияи Данғара мо мақбараеро тамошо 

кардем, ки дар қисмати шимоли марказии ноҳияи 

Данғара ҷойгир аст. Сокинони маҳаллӣ онро “Мақбараи 

шаҳид” меноманд. Соли 2007 бо супориши Вазорати 

фарҳанг бостоншиноси тоҷик Эшонқулов Усмон онро 

ҳафриёт кардааст. Мутаассифона номбурда натиҷаи 

ковишҳои худро чоп накардааст. Мақбара калон буда, 

тақрибан аз 9-10 гӯрхона иборат аст. Аз гӯрхонаҳо танҳо 

бахши поёниашон боқӣ мондааст. Мақбара аз хишти 

пухта сохта шудааст. Дар ҷараёни ковиши он пораҳои кошикориҳои гули сурх,  

 
Тасвири 51. Масҷиди Ғижовак. 
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Тасвири 53. 1-2. Мақбараи асримиёнагӣ ва кошиҳои он. 

   

Тасвири 54. Мақбараи нав. 
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Тасвири 55. 1. Пилтачароғҳои сирдори сафолӣ ва кӯзаи сафолӣ дар шакли паранда 

дар мақбараи асримиёнагии ҳокимони Данғара. 

сабзча ва дигар рангдошта пайдо шудаанд, ки ҳоло дар осорхонаи ин мақбара 

нигоҳ дошта мешаванд. Аз ин бар меояд, ки деворҳои мақбара пурра ё қисман 

кошикорӣ шуда буданд. Аз рӯйи ахбори даҳонии ҷамъовардаи мо Эшонқулов 

Усмон дар асоси кошикориҳо мақбараро ба асри 14-15 нисбат додааст. Ба фик-

ри ӯ мақбара хонаводагӣ буда, ба ҳокимони ҳамонвақтаи Данғара тааллуқ дош-

тааст. 

Вазорати фарҳанг барои ҳифзи ин ёдгории таърихӣ гоми хубе бардошта 

дар болои он мақбараи нав сохтааст, ки аз ду қисм иборат аст – зербино ва дар 

болои он мақбараи нав. Мақбараи нав, хеле зебо буда, бо кошикориҳои 

гулдори нафис ва навиштаҷот оро дода шудааст. Дар зербино боқимондаҳои 

мақбараи асримиёнагӣ ҷойгиранд. Муҳим он аст, ки мақбараи асримиёнагиро 

ба асли қадимаш нигоҳ доштаанд. Агар онро монанди бисёр мақбараҳои дигар 

аз нав месохтанд, асолат ва аҳмияти таърихиашро гум мекард. Аммо 

мутаассифона ҳафриёти мақбараро пурра ба анҷом нарасондаанд ва онро ба 

таври зарурӣ тоза накардаанд то ки намуди хуби тамошобобро гирад. Ин 

корро бо ҷалби бостоншиносон фаврӣ анҷом додан лозим аст. Ҷолиб аст, ки 

дар паҳлуи мақбараи асримиёнагӣ хоначаеро осорхона кардаанд ва чизҳои аз 

мақбара ва мавзеъҳои гирду атроф ёфтшударо дар онҷо ба намоиш 

гузоштаанд. Мақбараи куҳна ва нав мавзеъи муҳими таърихӣ – фарҳангӣ ва 

сайёҳӣ мебошанд. 

Дар наздикии мақбара дар ҳавлии собиқ директори Осорхонаи Данғара 

Муродов Бозор боқимондаи биноеро пайдо кардаанд, ки аз хишти пухта сохта 

шуда, дар деворҳояш аз ду тараф қатори хоначаҳои амудӣ дорад. Корбурди ин 

ҳуҷра маълум нест, ё ҳамом аст ё хиштпазхона. Дар наздикии якдигар ҷойгир 

будани мақбара ва ин хоначаи хиштӣ дар бораи он гувоҳӣ медиҳад, ки ин мав-

зеъ таърихӣ аст ва эҳтимол дар оянда боқимондаҳои сохтмонҳои дигар низ 

пайдо шаванд. 
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Тасвири 56 Б. Ҳаммом ё хиштпазхона дар ноҳияи Данғара дар ҳавлии Муродов Бозор. 

END 
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Довудӣ Д., Шарифзода А.Қ., Сафоев Ф., 

Сафоев М., Қаюмзода А., Назаров З., 
Каримдодов М., Шарифзода А.А. 

 

КОВИШҲОИ БОСТОНШИНОСИИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ЁДГОРИИ ҲАЛҚАҶАР ДАР СОЛИ 2020 
 

Мутобиқи фармоиши директори Муассисаи давлатии Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон Шарифзода А.Қ. ва иҷозати Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз санаи 23/04/2020 то 08/06/2020 гурӯҳи бостоншиносони Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон баҳри пажуҳиши ёдгории бостонии “Ҳалқаҷар” воқеъ дар 

ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи ноҳияи Хуросон, сафарбар гардиданд. 
Ҳадаф аз баргузории ковишҳои бостоншиносӣ дар ёдгории Ҳалқаҷар иборат 

аз муайянсозии ҳудуди ёдгорӣ, кашфи осори меъморӣ, таҳқиқи қабатҳои бостонӣ, 

кашфи қабристон ва омӯзиши оини тадфин, таҳлил ва баррасии осори бадастома-
да буд, ки масъулият ва роҳбарии умумӣ ба уҳдаи директори ин муассиса Шариф-

зода А.Қ. буда, роҳбари илмии гурӯҳи бостоншиносонро д.и.т Д. Довудӣ бар душ 

доштанд. Бақияи иштирокчиёни гурӯҳи ковишгарон кормандони илмии Осорхо-
наи Миллӣ; Сафоев Ф., Сафоев М., Назаров З., Қаюмзода А., Каримдодов М. ва 

Шарифзода А. буданд. 

Мавқеи ҷуғрофӣ 
Бостоншаҳри Ҳалқаҷар дар суфасоҳили самти рости дарёи Вахш ва дар 

доманаҳои шарқии кӯҳи “Қафлондара”-и ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи деҳаи Сар-

банд, дар болои баландӣ воқеъ гардидааст. Масоҳати умумии ёдгории мазкур ҳудуди 
30 гектарро дар бар гирифта, ба се бахши алоҳида ҷудо мешавад; бахши аввал қалъа 

ё ба истилоҳ шаҳристон, бахши дувум қабристон ва бахши севум “замини пахта” 

мебошад. Ёдгории ёдшуда шакли секунҷаи дарозрӯя дошта, маркази он ё худ қалъа 
аз нигоҳи стратегӣ воқеан ҳам дар ҷойи муносибе сохта шудааст, зеро тамоми 

самтҳои онро табиат “девори мудофиависохта” ҳифз намудааст. Дар қисматҳои 

Ҷанубу Ғарбии он дара ё сой ва дар қисмати Шимолу Шарқии он ҷарии амиқе вуҷуд 

дорад, ки “ҳалқаҷариён” дар аҳди қадим сохтаҳои табииро ба унвони деворҳои 

дифоӣ ва истеҳкомӣ истифода кардаанд. Баландии он аз сатҳи баҳр 445м. мебошад. 

Пешинаи таҳқиқ 
Ёдгории ёдшуда барои илми бостоншиносии тоҷик ва ба вежа барои бостон-

шиносону пажуҳишгарон ҳанӯз дар даврони ҳукумати шӯравӣ, байни солҳои 1958-

1973 ҳамчун як соҳаи бостонӣ муаррифӣ гардида, мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор 
гирифта буд. Пас аз даврони ҳукумати шӯравӣ ва дар замонӣ соҳибистиқлолӣ 

ковишҳои бостоншиносии ёдгории Ҳалқаҷар дар соли 2001 таҳти роҳбарии акаде-
мик Ёқубов Ю. ва соли 2014 аз ҷониби кормандони Осорхонаи Миллӣ зери 

роҳбарии директори ин муассиса Шарифзода А.Қ. аз сар гирифта шуд. 
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Тасвири 1. Намои умумии шаҳраки Ҳалқаҷар. (акс аз моҳвора) 

Оғози ковиши соли 2020 
Чунончи дар боло зикр гардид гурӯҳи ковишгарони Осорхонаи Миллӣ аз са-

наи 23/04/2020 то 08/06/2020 дар ёдгории бостонии Ҳалқаҷар машғули кандукови 

бостоншиносӣ буда, дар ин муддат тавонистанд 8 қитъаи интихобшударо мавриди 

ковишу таҳқиқ қарор диҳанд. 

Таҳқиқи шаҳристон 
Лозим ба ёдоварист, ки дар маркази шаҳрак ё худ шаҳристон ду қитъа бо 

андозаҳои 8х8м. барои ковиш интихоб гардид ва мо онҳоро таҳти шумораҳои №1 
ва №2 рақамгузорӣ кардем. 

Ҳафриёти №1 
Ҳафриёти мазкур тақрибан дар маркази шаҳрак ва дар яке аз нуқтаҳои баланди 

он интихоб гардида, андозаи он 8х8 метр мебошад, ки масоҳати умумияш 64 метри 

мураббаро дар бар мегирад. Қабл аз оғози кандуков соҳа интихобшударо аз гиёҳу 

буттаҳо пок карда, аккосӣ намудем ва баъд аз аккосӣ ба канданкориҳо оғоз бахшидем. 

Кашф ва шарҳи осори меъморӣ 
Чунончи зикр гардид, пас аз поккорӣ ва аккосии нуқтаи интихобшудаи 

ҳафриёти №1 ковишҳои бостоншиносиро оғоз кардем. 

Ба идомаи ковиш дар қисмати Ҷанубу-Ғарбии соҳа баъд аз умқи 30см авва-
лин нишонаҳои осори меъморӣ кашф гардид. Қабл аз кашф гардидани осори 

меъморӣ дар ҷараёни ковиш ва хокбардорӣ осори бостоние ба монанди пораҳои 
зарфҳои сафолӣ, абзори сангӣ, пораҳои афтидаи гач, устухонҳо ва баъзан забола ё 

дажғол ба чашм мерасиданд. Кашфи нахустин осори меъморӣ аз соҳаи мазкур 

шавқу ангезаи ковишгаронро бештар намуд, ки дар идомаи ҳафриёт бақоёи осори 
меъмории гуногун ва аз хоки фурурехтаи дохилу атрофи деворҳо осори бостонии 
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дигар низ ёфт шуданд. Осори бостонии кашфшуда иборат аз пораҳои зарфҳои 

сафолӣ, сиккаҳои мисӣ, пораҳои гач, сангҳои афтида, хиштҳои хом ва ғайра бу-

данд. Ҳамин тариқ ковишҳо дар ҳафриёти аввал бо риояи усулҳои ковиш ва ба 

таври мунназам идома ёфтанд, ки идомаи ковишҳои боиси кашфи утоқҳои хурду 
бузург гардид. Аз дохили утоқҳои кашфшуда зарфҳои сафолии нимасолиму ши-

каста кашф гардиданд, ки намунаи боризи онҳо ду хум аст, ки на ба таври 

маъмулӣ, балки воруна гузошта шуда буданд. Хумҳо дар паҳлуи девори шарқии 

ҳуҷраи аввал қарор гирифтанд, ки аз девор 5см фосила дошанд. Яке вежагиҳои 

дигари хумҳо инбуд, ки дар болои онҳо як қабати лойи бо захомати 4х5см кашида 
шудааст, ин амал девораи хумҳоро ғафстар карда муқовимати онҳоро боло меба-

рад. Хумҳо дар болои фарши давраи аввали сохтмонӣ ва таърихӣ қарор доштанд, 

ки поёни як давраи фарҳангӣ оғози давраи фарҳангии дигар аст. 

 

Акси №2. Оғози поккорӣ дар ҳафриёти №1. 

 

Акси №3. Оғози ковиши ҳафриёти №1. 
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Акси № 4. Ҳафриёти № 1, хумҳои воруна.    Акси № 5. Намои умумии ҳафриёти № 1. 

Чунончи зикр гардид поёни як давраи фарҳангӣ оғози давраи фарҳангии дигар 

аст, зеро аксари ёдгориҳои бостонии кишвар дорои чандин давраҳои таърихӣ ва со-

хтмонианд, ки ёдгории Ҳалқаҷар аз ҷумлаи онҳост. Пас аз хатми ковиши давраи авва-

ли фарҳангӣ мо кори хешро идома бахшидем. Идомаи ковишҳо моро ба қабатҳои 

фарҳангии қадимитар расониданд, ки аз ин қабатҳо низ осори меъморӣ ва дар канори 

он осори бостоние ба мисли сиккаҳои мисӣ, пораҳои зуруфи сафолӣ, гач, хишт, дук ва 

ғайра ёфт шуданд. Аксари деворҳои кашфшуда аз хишт ва гоҳе аз похса эъмор шуда-

анд, ки дар рӯйи тамоми онҳо коҳгил дида мешавад. Дар болои коҳгил гачкорӣ ва 

рангомезӣ мушоҳида мешавад, ки иборат аз чандин қабатҳои нозуканд, ин аз он 

шаҳодат медиҳад, ки деворҳои утоқҳо ва фарши ҳуҷраҳоро чандин бор таъмир карда-

анд. Дар маҷмуъ аз ҳафриёти №1 се давраи сохтмонӣ кашф гардид, ки аз ҳар давра 

осори меъморӣ ва дар паҳлуи он осори бостонӣ бо анвои гуногун ёфт шуданд. Осори 

бадастомада барои шиносоӣ ва муайянсозии давраҳои таърихию сохтмонӣ ба мо ёрӣ 

расониданд, то мо битвонем давраҳоро мутобиқ бо хронологияи ёдгорӣ шиносоӣ на-

моем. Дар ин амр сиккаҳо ва пораҳои зуруфи сафолӣ нақши барҷаста доштанд, зеро 

дар асоси маълумоти бадастомада пас аз таҳқиқу муайяносозии онҳо мо тавонистем 

давраҳои фарҳангӣ ва сохтмонии ҳафриёти №1-ро аз ҳам ҷудо созем. 

Шарҳи қабатҳои бостонӣ 
Тавре ки дар боло зикр гардид аз соҳаи мазкур се давраи сохтмонӣ кашф гар-

дид ва ин давраҳои сохтмонӣ дар болои ҳам қарор доранд. Аммо шумораи 

қабатҳои фарҳангии кашфшудаи соҳа ба 5 адад мерасад. Умқи қабатҳои 

фарҳангии ҳафриёти №1 аз сатҳи болои ёдгорӣ то ба 6.02м. мерасад, ки дар ин 

миён 5 давраи фарҳангӣ мавҷуд аст. Иртифои давраҳои фарҳангии соҳа бо 

андозаҳои гуногун буда, яке дар болои дигарӣ қарор дорад. Пас аз умқи 6.02м мо 

ба хоки табии ё худ материк расидем, ки аз он ба поин ҷуз хоки табии чизи дигаре 

вуҷуд надошт. Омӯзиши қабатҳои стратеграфӣ ё худ қабатшиносӣ дар илми 

бостоншиносӣ аз аҳмияти вежа бархурдор аст ва мо ба аҳамияти омузиши 

қабатҳои фарҳангӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда, тамоми бозёфтҳои ҳар қабатро бо на-

зардошти умқаш ба таври ҷудогона сабт намудем. 
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Акси № 6. Намунае аз қабатҳои бостонии ҳафриёти №1 

Шарҳи осори макшуфа 
Осори макшуфаи соҳаи мазкур ба ду гурӯҳи умумӣ ҷудо мешавад; гурӯҳ ав-

вал иборат аз сохтмонҳо ва созаҳои ғайриманқул ва гурӯҳи дувум иборат аз тамо-

ми бозёфтҳои хурду бузурги манқул аст. Осори бадастомадаи манқул иборат аз 

анвои гуногуни бозёфтҳое чун: зарфҳои сафолии сиҳат ва шикаста, сиккаҳои 

мисӣ, дукҳо, пайконҳо, ангуштарӣ, вазна (борсанг), пораҳои оҳан, чароғ, пораҳои 

шиша, муҳраҳо ва ғайраанд. Ҷудо аз осори зикршуда дар ҷараёни ковиш осори 

дигаре ба мисли устухон, хокистар, дажғол, зуғол, гачпораҳо ва ғайра низ ба 

мушоҳида расиданд. Тамоми онҳо ҳангоми ковиш аз дохили утоқҳо ва хокҳои 

фурӯрехтаи атрофи деворҳои ҳуҷраҳо ба даст омаданд. Кашфи осори манқул ба 

теъдоди зиёд аз қабатҳои фарҳангӣ ва дохили утоқҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки 

сокинони ин маҳал фаолияти густурда ва зиндагии мутадовим доштаанд. 

Ҳафриёти № 2 
Дар бахши ҷанубу шарқии шаҳристон қарор дошта, бо тӯл ва арзи 8х8 м аст, 

ки масоҳати умумии он 64м. мураббаъро дар бар мегирад. Сатҳи болоии нуқтаи 

интихобгардида дорои гиёҳу буттаҳо буд, ки қабл аз ковиш тамоми онҳоро пок, 

аккосӣ ва ба канданкориҳо оғоз бахшидем. Дар ҷараёни поккории сатҳи болои за-

мин гоҳ-гоҳе осори бостонӣ ба мисли пораҳои зарфҳои сафолӣ ва сангҳо ба чашм 

мехӯрданд. Аммо пас аз бардоштани қабатҳои болоӣ ва амиқтар шудани нуқтаи 

таҳти ковиш, теъдоди пораҳои зарфҳои сафолӣ бештар ва дар канори он осори ди-

гаре, ба монанди устухон, гач ва хокистар низ ба мушоҳида расиданд. Аввалин 

осори меъмории кашфшуда дар ин нуқта баъд аз умқи 55см ба сабт расид, ки он 

иборат аз девори хиштӣ буд ва аз Шарқ ба Ғарб имтидод дорад. Ба идомаи 

ковишҳо ва дар паҳлуи девори мазкур дар дигар гӯшаҳои ҳафриёт низ бахшҳое аз 
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деворҳои як сохтмон ошкор гардиданд. Ҳамин тариқ ковишҳо идома ёфтанд, 

ҳафриёт амиқтар шуд ва деворҳои сохтмони ин маҳал аз зери хок кам-кам ошкор 

гардиданд. Пас аз ҳувайдо гардидани деворҳо ва муйаян шудани шакли утоқҳо 

тамоми онҳо шуморагузорӣ гардиданд. 

Баррасии сохтмонҳо 
Кашфи осори меъморӣ аз соҳоти таърихӣ аз ҷумлаи муҳимтарин кашфиёт 

дар бостоншиносӣ ба шумор меравад, ки хушбахтона гурӯҳи ковишгарони Осор-
хонаи миллии Тоҷикистон дар шаҳристони ёдгории Ҳалқаҷар тавонистанд осори 
меъмории гуногуншакл ва гуногундавраро кашф намоянд. Сохтмонҳои кашфшу-
даи ҳафриёти №2 тақрибан мушобеҳ бо сохтмонҳои ҳафриёти №1 буданд, ки дар 
баъзе мавориди фарқиятҳои ҷузъи ба назар мерасид. Аммо дар кул ҳунари 
меъморӣ, андозаи утоқҳо, шакл, мавод ва тарзи сохти онҳо ҳамгунанд. 

Аз ҳафриёти мазкур панҷ ҳуҷраи ҷудогона ба таври комил ё ба шакли нима 
кашф гардиданд, ки бархе аз онҳо комилан ҳаффорӣ ва бархеи дигар ба таври нима 
ковиш шудаанд, ин яъне ба он маъно, ки гӯшае аз ҳуҷра пайдо шудааст, аммо бах-
ши дигараш дар зери буриши ҳафриёт ковишношуда боқӣ мондааст. Ягона ҳуҷрае 
ки комилан ковиш гардид ҳуҷраи №2 аст, ки ҳамаи деворҳо ва дародмадгоҳаш 
кашф гардид. Деворҳои ҳуҷра асосан аз хишти хом бо андозаҳои гуногун ва лойю 
коҳгил эъмор шудаанд. Ҳуҷра шакли чоркунҷаро доро буда, даромадгоҳаш дар 
самти ғарбии он қарор дорад. Ковиши ҳуҷраи мазкур нишон дод, ки дар ин маҳал 
се давраи сохтмонӣ ва панҷ қабати фарҳангӣ мавҷуд аст. Яке аз фарқиятҳои 
давраҳои сохтмонии он ин аст, ки ҳуҷра дар ибтидо ҳаҷм ва андозаи бузургтар 
дошта, дар мароҳили баъдӣ ва тағйироти сохтмонӣ шакли хурдтарро ба худ гириф-
тааст. Ҳамчунин метавон ба нуктаи дигаре ишора кард, ки деворҳои давраи аввали 
сохтмонӣ амиқтар ва бо баландои бештаранд, аммо деворҳои давраи охири 
сохтмонӣ бо иртифои камтар ва дар болои қабатҳои фарҳангӣ сохта шудаанд. Чу-
нончи қаблан зикр гардид аксари деворҳо дорои гоҳгил ва ранги сафед буда, ҳатто 
фарши ҳуҷраҳо низ бо оҳак сафедкорӣ шудааст, ки ин амал барои ҷилавгирӣ аз на-
мнокии зиёд, ҳашарот ва камтар шудани гарду хок анҷом дода шудааст.  

   

Акси №7. Намои умумии ҳуҷраи 2.  Акси №8. Намунаи гачкориҳои рӯйи девор ва фарш 
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Чунончи зикр шуд, ҳуҷраҳои кашфшудаи ҳафриёти мазкур чоркунҷа ва 

росткунҷа буда, аксари деворҳо аз хишти хом бо ду андоза; 38х38х10 ва 

38х18х10см буданд. Руйи деворҳо коҳгил шудаву баъдан сафедкори гарида бу-

данд. Фарши ҳуҷраҳо низ коҳгил ва гачкорӣ дошт. Ба ҷуз деворҳои хиштӣ 

деворҳои похсагии хурд ва берун аз нуқтаҳои ковиш деворҳои похсагии нисбатан 

бузург мавҷуд аст, ки ҳудуди 90см то 1м паҳноӣ доранд. 

Таҳлили қабатҳои бостонӣ 
Қабатҳои бостонии ҳафриёти № 2 баъд аз умқи 5.08м хатм гардиданд, ки 

баъд аз умқи мазкур мо ба қабати хоки табии ё ба истилоҳ материк расидем. 

Қабл аз ба материк расидан ва ихтитоми қабатҳои фарҳангӣ, мо тавонистем панҷ 

қабатро кашф намоем, ки марбути давраҳои гуногуни таърихӣ ва зистӣ ҳастанд. 

Қабати болоии ёдгорӣ 1.04м умқ дошт, ки пас аз хатми он қабати давраи 

қадимтар оғоз мегардид. Ҳамин тариқ қабатҳо пушти ҳам кашф мешуданд ва дар 

ин асно аз ҳар қабат осори манқул бо шакл ва анвоъи гуногун ба даст меомад. 

Кашфи осор, ба вежа пораҳои зуруфи сафолӣ ва сиккаҳои мисӣ аз ҳар қабати 

фарҳангӣ хеле муҳим аст, зеро таҳқиқ ва баррасии ин осори арзишманд кумаки 

фаровоне ҷиҳати шиносоӣ, солгузорӣ ва даврабандии қабатҳои шаклгирифта, 

мекунанд. Мо тамоми осори бадастомадаро бо назардошти қабати ёфтшуда, ан-

дозагирии умқ, фосила ва аксбардорӣ, ба таври ҷудогона шуморагузорӣ карда 

дар шиносномаҳои саҳроӣ сабт намудем. Чунин усули корӣ ва риояи меъёрҳои 

ҳафриёти бостоншиносӣ таҳқиқоти ояндаро осон ва санагузории қабатҳои 

фарҳангию давраҳои таърихиро дақиқтар менамояд. Дар асоси чунин методи 

корӣ, мо тавонистем қабатҳои стратеграфӣ ё шаклгирии қабатҳои фарҳангиро 

дақиқ ва ба воситаи он хронологияи таърихии ёдгориро муайян созем. Натиҷаи 

дастовардҳои ковиши бостоншиносии ёдгории Ҳалқаҷарро дар бахши хулоса ба 

таври муафассал хоҳем гуфт. 

             

Акси 9. Намунаи қабати бостонии ҳуҷраи 2.   Акси 10. Қабати бостонӣ ва сохтмонӣ 
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Шарҳи осори манқул 
Тавре ки борҳо ёдовар шудем, осори макшуфаи ёдгории Ҳалқаҷар ба ду дас-

таи ҷудогона дастабандӣ шудаанд, ки иборат аз осори ғайри манқул ва осори 

манқул мебошанд. Осори ғайри манқул мо иборат аз деворҳо, чакдонҳо, суфаҳо ва 

ғайра буда, осори манқул кашфгардида шомили зуруфи сафолии сиҳату шикаста, 

сиккаҳои мисӣ, васоили ороишӣ, асбоби корӣ, абзори ҷангӣ ва ғайра мебошанд. 

Як нуктаро бояд ишора кард, ки қабл аз расидан бо хокии табиӣ ё материк аз 

фарши давраи охирии ҳуҷраи 2 чаҳор адад хумҳои бузург ёфт шуданд, ки нисфи 

онҳо дар хок гӯр карда шуда буд. Кашфи осори гуногун бо теъдоди зиёд аз 

қабатҳои фарҳангӣ, дохили ҳуҷраҳо ва хокҳои фурӯрехтаи атрофи онҳо аз он 

шаҳодат медиҳад, ки бошандагони шаҳраки Ҳалқаҷар дар аҳди қадим аз ҳунарҳои 

гуногун бархӯрдор буда, машғули тиҷорат, кулолгарӣ, ҳунармандӣ, зироаткорӣ, 

заршӯӣ, чорводорӣ, оҳакпазӣ, хиштрезӣ ва ғайра будаанд. 

     

Акси 11. Қабатҳои фарҳангӣ ва кашфи хумҳо. Акси 12. Пораи зарфи сафолӣ бо нақши 

барҷастаи сари шер 

Ҷустуҷӯи қабристон 

Ҳафриёти бостоншиносӣ дар ёдгории Ҳалқаҷар бо мақсадҳои гуногун 

роҳандозӣ шуда буд, агар яке аз ҳадафҳо омӯзиши қабатҳои фарҳангӣ то материк 

бошад, пас мақсади дигари он ҷустуҷӯ, кашф ва таҳқиқи қабристони ин ёдгорӣ 

буд, зеро дар солҳои пешин, хусусан дар замони шӯравӣ ва даврони истиқлолият 

ба ковишгарон муяссар нашуда буд, қабристони ёдгориро кашф ва таҳқиқ намо-

янд. Хушбахтона ба гурӯҳи ковишгарони Осорхонаи миллии Тоҷикистон муяссар 

гашт бо истифода аз таҳқиқи мусоҳибавӣ ва равишҳои навини ҷустуҷӯӣ, 

мавқеияти эҳтимолии қабристони ёдгории Ҳалқаҷарро муайян ва билохира кашф 

намояд. 
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Кашф ва ковиши қабристон 
Майдонҳои самти шимолу ғарбии ёдгорӣ иборат аз заминҳои нимаҳамвори 

васеъ аст, ки онҳоро обравҳо ба қитъаҳои алоҳида ҷудо кардааст. Мо ҷиҳати каш-

фу таҳқиқи қабристон дар маҳватаи мазкур гумонаҳои имтиҳонӣ-ҷустҷӯӣ задем. 

Дар натиҷа, аввалин нишонаҳои мавҷудияти қабристон дар ин минтақа ва атрофи 

он ба даст омад. Пас аз бадастомадани нишонаҳои мавҷудияти қабристон, мо 

теъдоди гумонаҳоро бештар намуда, дар панҷ нуқтаи ин минтақа бо ҳаҷм ва 

андозаҳои гуногун ковиш гузаронидем. Ковишҳо собит сохтанд, ки қабристони 

ёдгорӣ воқеан ҳам дар самти Шимолу Ғарбии шаҳрак қарордошта бо арзу тӯли 

170х540м мебошад ва ҳудудан 9 гектарро дар бар мегирад. Тамоми майдончаҳои 

мавҷуд ва заминҳои нимаҳамвори минтақаи мазкурро бо ҳарфҳо шартан 

аломатгузорӣ кардем, ки дар акси зер нишон дода шудааст: 

 

Акси №13. Намои умумии қабристон ва аломатҳои шартӣ. акс аз моҳвора 

Гумонаи №1. Дар самти ғарбии ёдгорӣ (120м.) дар қитъаи А ба андозаи 

4х4м мураббабандӣ шуд. Ҳангоми бардоштани 25см қабати болоии гумона 3 по-

раи хум, пораҳои зарфҳои нисбатан хурд ба даст омаданд. Баъди бардоштани 

қабати болоӣ то умқи 2м. хабаре аз мавҷудияти осори бостонӣ набуд, бо ин сабаб 

ковишро қатъ кардем. Маълум гардид, ки дар ин нуқтаи ковишшуда ҷасаде дафн 

нашудааст, аммо дар қисми ҷанубтари қитъаи мазкур сафолҳои зиёде ба чашм ме-

расиданд. 

Гумонаи №2. Дар теппаи қитъаи Б ва дар самти Шимолу Ғарбии қитъаи А 

ва ба фосилаи 103м дар ҷониби ғарбии ёдгорӣ қарор дорад бо андозаи 3х6м канда 

шуд. Қитъаи мазкурро 2 обрави табиӣ бурида мегузаранд. Ҳангоми кандани 

қисми болоии гумона аз умқи 25см 1 адад овезаи тиллоӣ, ки дар он пораи санги 

мудаввар насб гардидааст, кашф шуд. Ҳамчунин ҳангоми ковиш аз умқи 30см 5-

адад оҳанпораҳо ба даст омад. Аз умқи 30-60см 7 адад пораи зарф, 1 адад пайкони 

оҳании сеқира, умқи 80см каъби зарфи гилӣ, умқи 90см 4 пораи оҳан ва аз умқи 

1,5м буриши ҷанубии гумона қисми болоии кӯза бо дастааш, 1-адад мехчаи оҳанӣ 

ба даст омад. Дар ҳамин умқ ҳамчунин гачпораҳо ба мушоҳида расиданд. 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

134 

Дар умқи 1,6м қабри тахрибшуда дар андозаҳои 195х190см кашф шуд. Ҳамаи 

осори дар боло зикргардида мансуб ба ҳамин қабр мебошанд, ки дар қадим мав-

риди ғорат қарор гирифтааст. 

                        

Акси №14. Шакли қабр 

ва ашёи ёфтшуда. 

Акси №15. Пораҳои устухони инсон 

ҳамроҳ бо зарф дар гӯри тахрибшуда 

 

Бояд як нуктаро ишора кард, ки ҳангоми таҳқиқи атрофи қитъаи мазкур, аз 

нишебии шимолӣ як дафинаи хурд иборат аз се сикккаи зангзадаи мисӣ ёфт шуд. 

Яке аз онҳо марбути сиккаи тақлидии аҳди кушонӣ Васудева ва ду адади дигараш 

сиккаҳои сосонӣ мебошанд. 

Қобили зикр аст, ки дар 85м самти ғарбии ёдгорӣ қитъаи Е мавқеъият дош-

та, шакли теппаи дарозрӯяро дорад. Дар ҷараёни таҳқиқи ҷустуҷуӣ аз умқи 1м ва 

ба андозаҳои 60х90х35см як қабр кашф гардид. Қабри мазукр хурд буда, 

устухонҳои даст, сутунмӯҳра ва чандин қабурға боқӣ монда буд. Дар фарш ва 

девораҳои қабр қабати тунуки сафедранг- гачкорӣ мавҷуд аст. Кашфи чунин 

қабри нодир ва бо хусусиёти мунҳасир ба фард, дар мавриди оини тадфини аҳди 

кушонӣ маълумоти ҷадид пешкаши донишмандон ва муҳаққиқон мекунад. Аз 

хокҳои фурӯрехтаи атрофи қабр як адад ангуштари нуқрагӣ, як адад сиккаи 

нуқрагӣ- обол ва як адад шайъи тазйинӣ ба даст омад. 

Гумонаи №3. Қабл аз оғози ковиш дар сатҳи болои замини қитъаи В 

пораҳои зуруфи сафолӣ бо теъдоди зиёд ба чашм мерасиданд. Бо назардошти 

пораҳои зуруфи сафолӣ мо гумонаеро самти ғарбии он бо андозаҳои 3х6м задем. 

Аз гумонаи мазкур пас аз умқи 40см, ба фосилаи 2,3м аз буриши шарқӣ ва ба фо-

силаи 1,5м аз буриши шимолӣ як қабри тахрибшуда кашф гардид. Аз қабри маз-

кур зиёда аз 20 адад пораҳои устухони дасту пои одам ба даст омад, ки комилан 

сӯзонида шудаанд. Дар канори устухонҳо як дасмонаи қисман шикаста ба даст 

омад. Пораҳои сафоли ёфтшуда иборат аз зуруфе чун; хум, коса, кӯза ва ғайраанд. 

Гумонаи №4. Ин гумона баҳри муайянсозии ҳудуди қабристон дар бахши 

шарқтари гумонаи №3 ба андозаи 4х5м канда шуд. Дар ҷараёни ковиш аз умқи 

40см қабри тахрибшуда бо теъдоди зиёди устухонҳо, сафол, гилпораҳои сӯхта, 
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қабат ё фарши оташдида, як дона дасмонаи биринҷӣ ва як адад сиккаи тақлидии 

Васудева пайдо гашт. 

Гумонаи №5. Ин гумона дар 140м самти ғарбии ёдгорӣ ва дар қитъаи Г 

ҷойгир буда, ба андозаи 3х5м интихоб ва канда шуд. Аз қабати решаҳо пораҳои 

зиёди зарфҳои сафолӣ ба даст омад. Ҳамчунин ба фосилаи 2,4м аз буриши шарқӣ 

ва ба фосилаи 1,1м аз шимол 1 адад сиккаи хурди шоҳи кушонӣ Ҳерай кашф гар-

дид. Дар рафти ковиш аз умқи 1м ва аз бахши ғарбии гумона қабреро кашф наму-

дем, ки ҷасад рост ба тахтаи пушт дафн шуда буд. Сараш ба самти шимол буда, аз 

паҳлуи росташ 1 адад сиккаи хурди Ҳерай ба даст омад. Дарозии қади ҷасад 1,5м 

мебошад, устухонҳои рӯи он пурра тахриб шудаанд. Андозаи қабр 70х210см аст. 

Дар қабр ва ҳатто атрофи он ягон зарф ва ё сафолпора ёфт нашуд. 

Кашфи мағораҳо 
Тибқи гуфтаҳои сокинони маҳаллӣ ва шавоҳиди мавҷуд, дар дарае, ки 

шаҳракро аз заминҳои корӣ ҷудо месозад, пас аз фурӯрезии ҷарӣ 3-4 сӯрохии 

меҳробшакл дар танаи ҷар намоён гашта буд. Аммо бо гузашти замон ва ҳаводиси 

табии рӯйи онҳо пӯшида шуда, тақрибан ноаён монда буданд. Бо мақсади кашфи 

дубораи сӯрохиҳои мавҷуд дар дараи самти ҷанубии шаҳрак ва ошкор намудани 

рози сӯрохиҳои мазкур, кори ковишу таҳқиқро дар ин маҳал оғоз кардем. Барои 

пайдо кардани сӯрохиҳои мавҷуд ҳудуди 20м. танаи ҷариро имтиҳонан кандем. 

     

Акси №16,17. Намои умумии ҷарӣ қабл аз ковиш ва баъди он. 

Дар рӯзҳои нахусти оғози кор аввалин нишонаҳои мавҷудияти сӯрохиҳо ба 

мушоҳида расиду гуфтаҳои сокинони маҳаллӣ ба воқеъият пайваст. Гурӯҳ ковиш-

гарони мо дародмадгоҳи тахрибшудаи як мағораро кашф ва онро поккорӣ наму-

данд. Мағора-сурохӣ, ковокӣ ё холигии зери теппа, кӯҳ ё баданаи ҷарие мебошад, 

ки табиӣ ё ба таври дастканд сохта мешуданд. Корбурди онҳо гуногун буда, баҳри 

паноҳ бурдан аз гармию сардӣ, хатарҳои ҷангӣ, истифодаи манзил ё пинҳон кар-

дани лавозимоти гаронбаҳо, дафни аҷсоди афроди бонуфӯз, машғул шудан дар 

танҳоӣ, бо тоату ибодати илоҳӣ ва дигар мавриди истифода қарор мегирифт. 
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Мағораи мазкур бо фосилаи 14-метр аз поин ва 24-метр аз боло дар миёнаи ҷарӣ 

канда шудааст. Андозаи мағора 3-метр паҳноӣ, 6-метр дарозӣ ё дохилшавӣ ва 

2.01м баландиро дар бар мегирад, ки аз ин масоҳат 1х2м дарозии роҳрав ва 4х3м 

дохили ҳуҷрааш мебошад. Фарши он ҳамвор буда дар бархе аз гӯшаҳои он осор 

гач намоён аст, ки эҳтимолан сафедкорӣ шуда буд. Пас аз кашфи аввалин мағора, 

ковишро дар самти шарқии он вусъат бахшида муваффақ ба кашфи мағораи 

навбатӣ гаштем. Сақф ва деворҳои дастканди мағораи мазкур комилан тахриб 

шуда, танҳо фарши он боқӣ мондааст. Дар ҷараёни поккории фарши мағора 

ҷасади як инсон кашф гардид. Андозаи боқимондаи сағонаи мазкур 3м дарозӣ ва 

2.1м паҳноиро дар бар мегирад. Дар ин сағона ҷасади инсон бо тахтапӯшт хобо-

нида шудааст, ки қадаш 1.9 м буда, дасти чапаш ангуштарини мисӣ ва аз тарафи 

чапи сари устухонбанд се зарфи сафолӣ: аз қабили ҷом, кӯзача ва косаи 

мунаққаш, ки лаб-лаби он сари инсон тасвир шуда аст, ёфт шуд. 

 

 

 

Акси № 19. Ҷараёни поккории ҷасади кашфшуда. 

 

Акси 18. Нақшаи мағораҳо 

 

 

 

 

 Акси № 20. Колбади инсон пас аз поккорӣ 
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Натиҷагирӣ 
Шавоҳиди бадастомада ва натиҷаҳои ковиш нишон медиҳанд, ки ёдгории 

бостонии Ҳалқаҷар дорои чандин давраи таърихӣ ва сохтмонӣ буда, мардумони 

ин маҳал аз ҳунари волои меъморӣ ва сохту сози манзилу мағораҳои дастканд 

бархӯрдор буданд. Аз гуфтаҳои фавқ ва дастовардҳои кашфшуда метавон натиҷа 

гирифт, ки сокинони ёдгории бостонии Ҳалқаҷар дар канори сохтусози манзил ва 

биноҳои мавриди ниёз, ҳамчунин аз мағораҳои дастканд истифода карда, 

машғулиятҳои мутаъдиде чун: кулолгарӣ, ҳунармандӣ, чорводорӣ, маъдангудозӣ, 

оҳакпазӣ ва ғайра доштанд. Маводи сохтмонии ҳуҷраҳо асосан аз хишти хом, 

санг, гач, лой ва пахса буда, дар баъзе маворид барои пӯшиш додани сақфи 

ҳуҷраҳо аз қамиш истифода кардаанд, ки нишонаҳои он дар ҷараёни ковиш аз 

ҳафриёти №2 ба чашм расиданд. 

Давраҳои сохтмонӣ ва қабатҳои мадании ёдгории мазкур хеле печида ва му-

раккаб мебошад, зеро қадомати таърихи он ҳудуди 7 асрро дар бар мегирад ва ин 

амр боиси эъҷоди печидагиҳо дар қабатҳои маданӣ ва давраҳои сохтмонӣ шуда-

аст. Мо то ҳадди имкон давраҳои сохтмонӣ ва қабатҳои маданиро шиносоӣ карда, 

нақшаҳои онҳоро дар алоҳидагӣ кашидем. 

Натиҷаи ҷустуҷӯ, кашф ва таҳқиқи қабристони шаҳрак нишон дод, ки соки-

нони аҳди бостони ин маҳал дорои расму оини тадфини гуногун буда, аҷсоди 

худро мутобиқи боварҳои мазҳабии худ дафн мекарданд. Қабрҳои кашфшуда шо-

мили чаҳор навъанд, ки навъи маъмули он ҷасад дар қабри хокӣ мебошад. Навъи 

дигари қабри кашфшуда оташ задани ҷасад, аст ки мо дар рафти ковиш чандин 

қабр пайдо кардем, ки ҷасадро оташ задаанд. Ҷолибтарин қабри кашфгардида 

қабрест, ки утоқаки дохилаш гачкоришуда ва қабри чаҳорум қабри сағонаӣ мебо-

шад, ки ҷасадро дар дохили ҳуҷраи дастканди зери ҷарӣ дафн кардаанд. 

    

Ҳалқаҷар. Ҷавоҳирот бо тасвири Кентавр аз болои гӯри №2. 
END 
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Сафоев Муҳаммад 

 

БУТАКҲОИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Мақолаи мазкур бо мақсади дарёфти огаҳӣ аз таъинот ва корбурди бутакҳо 

дар адвори мухталифи таърихии мардуми воҳаи Осиёи Миёна ва Осиёи Марказӣ то 

доман задани ислом ба ин сарзаминҳо иншо мегардад, ки муҳтавои матлаб ношӣ аз 

бардоштҳо ва натоиҷи таҳқиқоти теъдоде аз пайкараҳое мебошад, ки дар яке аз 
толорҳои Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудаанд. 

Пайкаракҳои гилӣ бахше аз фарҳанги моддии пешиниён буда, тамомии онҳо дар 

мавриди боварҳои динӣ, зебоипарастӣ, ҳунари муҷассамасозӣ, салиқаи либоспӯшӣ, 

саргармии атфол ва ғайраи мардумони аҳди бостон сухан мегӯянд. Ҳамчунин, му-

аллиф дар ҷараёни таҳқиқ ва баррасии тераккотаҳо кӯшидааст, то мансубият, хусу-

сият ва ҳувияти бархеи онҳоро шиносоӣ намояд, ки оё ин пайкараки эзад, олиҳа, 
қаҳрамони асотирӣ ё шоҳ аст. Ҷудо аз ин, онҳоро ба адвори таърихӣ ҷудо месозад, 

ҷузъёит ва вижагии пайкараҳоро шарҳ медиҳад, ки то ҳадде ба фалсафаи сохт, 

таъиноти воқеӣ ва корбурдашон даст ёфтааст. Ин шавоҳиди бостоншиносӣ сохтаи 
зеҳни мардуми шимоли Бохтаранд ва бо шеваи ин мардум сухан мегӯянд. 

Муҳаққиқон бар ин назаранд, ки муҷассамаҳои хурду бузург ва бавижа 
пайкаракҳои гилӣ низ асосан реша бар боварҳои динии мардумони аҳди бостон 

доштаанд ва чунин ҳам ҳаст, аммо аз нигоҳи муаллиф чунин осор нафақат маври-

ди ниёишу парастиш қарор доштаанд, балки сохтани онҳо ба унвонии саргармии 
кӯдакон бозичаҳо низ муравваҷ будааст. Далели ин сохти теъдоде аз осор мебо-

шанд, ки дастсозанд, бидуни вежагӣ ва дар муқоиса бо пайкаракҳои қолабӣ хеле 

содда мебошанд. Натоиҷи таҳқиқ ва баррасии пайкаракҳо кӯшише ба қасди да-
рёфти афкори пешиниён бар оинҳои садранги онҳо мебошад. Аз теъдоди умум 

аксариятро пайкаракҳое ташкил мекунанд, ки дар ду давраи муҳими таърихӣ- за-

мони ҳеллинӣ ва асри кушонӣ сохта шудаанду мавриди корбурд қарор доштаанд. 

Моро зарур аст, ки чунин анвои осорро амиқтар бозомӯзӣ намоем. 

Инсон дар дарозои таърих талош бар он намудааст, то ҳаёти рангине дошта 

бошад ва то ҳадде муваффақ гаштааст. Яке аз шохаҳое, ки дар ҳаёти пешиниён 
нақши муҳим доштааст, ин дину оин ва шохаҳои он мебошад. Дин дар навбати 

худ бахшҳои зиёд дорад, ки ниёкон бар ҳар фасли он мафҳуму фалсафаи нафис ва 

хос бахшидаанд. Яке аз роҳҳои дастёбӣ ба афкори динии гузаштагон ин таҳқиқи 

пайкараҳои хурду бузург аст, ки ағлаб реша бар боварҳои динӣ доранд. Пайкараҳо 

бо анвоъ ва ашколи мухталиф сохта мешуданд, ки зарурате барои сохти онҳо бу-
дааст. Зарурат ин аст, ки эътиқод бар эзадон дар симои инсонҳо, аносири табиӣ, 

ҷирмҳои осмонӣ, қаҳрамонҳои устуравӣ доштанд, ки ҳар яки онҳоро вобаста ба 

сохтаи зеҳни хеш дар шаклҳои зан, мард, чаҳорпоён, паррандаҳо, ҳайвонҳои 

тахаюлӣ ва ғайра месохтанд. Ба ҳар як эзади худ вижагӣ- атрибут бахшидаанд, ки 

онҳоро аксаран бо ҳамон вежагии хоси худ ба риштаи тасвир медароварданд. Ма-

салан вежагии эзадбонуи фаровонӣ ва олами наботот–Ардохшо доштани ҷоми 
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фаровонӣ ва шохаи наботот аст, вежагии эзадбону Нана–шер, чӯбдаст, моҳу хур-

шед, вижагии Шива – тришула, говмеш Нандӣ, ғизол, чашми сеюм, се рух, вижа-

гии Мао- моҳи ҳилол, вижагии Ника – тоҷи дасти ӯ, вижагии эзад Фарро – оташ 

ва ғ. мебошад. 

Ҳунари муҷассамасозӣ дар авохири замони неолити асри санг, ҳазораи VI 

п.м. пайдо шудааст. Дар радифи дигар сохтаҳо, ҳунари пайкарасозӣ яке аз 

қадимтарин ҳунарҳо ба ҳисоб рафта, ҳосили осори баҷоймондаи муҷассамаву 

бутакҳои эзадону эзадбонуҳо, шоҳону ҳокимон мебошад. Пайкараҳо пеш аз ҳама 

реша бар эътиқоди динии пешиниён доранд ва ҳамзамон аз шохаҳои фарҳангу 

маданият – либоспӯшӣ, ороишот, зебоипарастӣ ва ғайра маълумоти фаровон 

медиҳанд. 

Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар канори ҳазорон осори гаронарзиш, 

муҷассамаҳо ва бутакҳои эзадон, эзадбонуҳо ва ашхоси машҳури аҳди бостон низ 

ҷамъовариву нигаҳдорӣ мешаванд, ки бархе аз онҳо дар толорҳо ба намоиш гу-

зошта шудаанд ва қисми дигар дар фонди осорхона маҳфузанд. 

Дар толори намоишии марбут ба асрҳои VIп.м.–IVм. яъне замони 

ҳахоманишӣ, давраи ҳелинӣ ва асри кушонӣ дар паҳлуи садҳо осори моддӣ, 

маишӣ, ороишӣ ва дигар асбобу абзор, бутакҳо ва муҷассамаҳои хурду бузург ба 

намоиш гузошта шудаанд. Маводи бутакҳо ва муҷассамаҳои мазкур аз фулуз, гач, 

шиша ва бештар аз гил мебошанд. Теъдоди умумии онҳо дар толори мазкур ба 35 

адад мерасадд, ки 27 адад аз онҳо бутак ва 1 адад пораи косаи маросимӣ, ки хеле 

ҷолиб аст, мавриди баррасӣ ва муаррифӣ қарор гирифтанд, ки дар зер ба ташреҳи 

бутакҳо бо рақамҳои шартии онҳо хоҳем пардохт: 

Бутаки №1. Эзади истода. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби нахӯдӣ, 10х7см. 

Бутаки мазкур аз миён ба боло шикаста аст ва он нақши барҷастаи марди ис-

тодаро ба тасвир кашидааст. Мард дар тан либоси то ба зону ва мавҷхӯрда дорад. 

Дасти рост баробар ба танаш аст ва дар поёни дасташ шамшер дида мешавад. 

Зоҳиран миёнаш баста аст. 

Бутаки №2. Эзадбону Исфандормӯз. Гили пухта, сохти қолабӣ, гили ду-

рушти регдор, 10,5х5,5см. 

Ин бутак комилан сиҳат буда, нақши зани дар тахт нишастаро тасвир меку-

над. Мӯйҳои ӯ шонахӯрда буда, то баногӯшаш мерасанд. Мӯй ва ё пешонабанди 

зан барҷаста аст. Абрувони камонӣ, чашмони бодомӣ, бинии калон ва даҳони 

хурди зан хуб намоёнанд. Дасти росташ ба курсӣ гузошта шудааст, дасти чапаш 

ба рӯи қафаси сина мебошад ва дар ҳардуи банди дастонаш дастпона дорад. Гар-

данбанди ӯ бо ҷузъи ороишиаш барҷаста тасвир шудааст. Ду пояи курсии зан бо 

хатҳои фурӯрафтаи секунҷашуда оро ёфтаанд. Нуктаи хеле ҷолиб ин аст, ки бар 

домани зан лавҳи барҷаста дида мешавад. Дар рӯи лавҳ хатҳои уфуқӣ ва хатчаҳои 

арзании моил ҳакк ёфтааст. Гӯё лавҳ катибадор аст. Лавҳ чаҳоркунчаи чордандона 

мебошад. 

Бутаки №3. Зан. Лӯхтак. Гили пухта, ангоби нахӯдӣ, дастсоз, 12,5х6,5см. 
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Бутаки мазкур зани ӯрёне мебошад, ки ба лӯхтакҳои имрӯзӣ шабоҳат дорад. 

Сари зан нӯгтези секунҷаӣ буда, бе мӯй мебошад. Бинии калон, чашмҳо аз 

тугмачаҳои гилӣ ва бе лабу даҳон сохта шудааст. Дасти росташ болои шикам ва 

дасти чапашро ба зери синааш гузоштааст. Зан нимақад буда, пойҳояш қисман 

шикастаанд. 

Бутаки №4. Эзадбону. Гили пухта, сохти қолабӣ ангоби сурхча 6,5х3-3,5см. 

Бутаки мазкур зани ростое мебошад, ки бо ҳарду дастон чизи номаълумеро ме-

дорад. Дар тан либоси мавҷхӯрдаи амудӣ пӯшидааст. Аз гардан ба боло шикастааст. 

Бутаки №5. Эзадбону. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби сурхи беранг, 

8х5,5х4,5см. 

Ин бутак зане бо мӯйҳои баланди ороёфта мебошад, ки аз камар болотари он 

шикаставу боқӣ намондааст. Мӯйҳои ӯ зиннатдода дар ду тарафи сараш бо ду ра-

дифи зинадор ҳакк шудааст. Чашмони бодомӣ, лабони моил ба ханда, манаҳи бо-

рикшуда дорад. Бинӣ ва қисман лабонаш низ тахриб шудаанд. Шаддаи гардан, 

пироҳани пешкушоди зан дақиқ дида мешаванд. Мӯйҳои баланд бардошташудаи 

занро ду радиф шадда оро медиҳанд. 

Бутаки №6. Эзадбонуи сипаҳсолор. Гили пухта, сохти қолабӣ, 7,5х3,5х2,5см. 

Бутак ҷавонзани барқад, мӯйҳои зан ба пушт шоназада, абрувони дарози пай-

ванд, чашмони бодомӣ, бинии каме паҳн, манаҳи борик ва гарданбанд дорад. 

Пироҳанаш аз хатҳои барҷаста ва нуқтаҳои холкӯбишуда сохта шудааст. 

Бутаки № 7. Эзадбону. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби нахӯдӣ, 6х5х3см. 

Ин бутак марбут ба як эзадбону буда, он то миён боқӣ мондааст. Ӯ дар сар 

дайҳим дорад, болои гӯшҳои занро гули нилуфар ороиш медиҳад. Гӯшворҳои ӯ 

ҳалқавӣ буда, онҳоро ашёи ороишӣ зеб додаанд. Дар гардан як радиф шадда дош-

та, чашмони бодомӣ ва бинии паҳн дорад. Лабонаш суфта шудаанд. Либоси 

ҳарири эзадбону “хитон”-и юнонӣ мебошад, ки дастонаш ӯрён буда фақат болои 

пеши бари дамидаи ӯро пинҳон мекунанд. Ин пироҳан дар шакли хатҳои амудии 

рах-рах сохта шудааст. Миёнбанди эзадбону хуб дида мешавад. 

Бутаки № 8. Сари мард. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби нахӯдӣ, 4х3,8см. 

Осори мазкур сохти қолабӣ буда, рухи мард тандисгирӣ шудааст. Мард бо 

мӯйҳои мавҷхӯрда, абрувони бардошта, чашмони секунҷашуда бо милкҳо, бинии 

калон, ришу мӯйлаби барҷаста, дида мешавад. Чашмон ва абрувони мард ҳолати 

ғамгиниро инъикос мекунанд. Тасвир нусхаи аслии инсонро мемонад, ки 

ҳунарманди ботаҷриба будани устои пайкарасозро нишон медиҳад. Пушти сари 

мард ҳамвори моил мебошад ва аз рӯи сохт дақиқан гуфтан мумкин аст, ки ҳадаф 

танҳо сохтани ҷеҳра будаасту бас. 

Бутаки №9. Сари зан- лӯхтак. Гили пухта, дастсохт, ангоби зарди серранг 

2х3см. 

Осор сари зан–лӯхтакеро мемонад, ки бо абрӯвони паҳн, бинии калон, чаш-

мон аз тугмаҳои гилӣ, лабонаш фишурдашуда дида мешавад. Дар сар аз пораи 

дарозрӯяи гил, дайҳими холкӯбишуда дорад. 
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Бутаки №10. Эзадбону. Гили пухта, сохташ қолабӣ, ангоби сурхча 3х3см. 

Бутаки мазкур то сари китфҳо боқӣ мондааст. Мӯйҳо бофташуда, дар даври 

сар то баногӯшҳо сохта шудааст. Узвҳои рӯяш суфта шудаанд. 

Бутаки №11. Сари мард. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби зарди баланд, 

3.3х2см. 

Бутак садамаи зиёд дида, тахрибшуда аст. Аз бутак танҳо абрӯи ғафс, чашми 

рост, бинӣ, лабон боқӣ мондааст. Сохташ қолабӣ, гили пухта, дорад. 

Бутаки №12. Эзадбону. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби нахӯдӣ 5,5х2,5см 

Бутак ба эзадбонуи ростистода монанд аст, ки дар дастон ашёи номаълумро 

доштааст. Дар тан либоси барқади чинхӯрда, ду ҳамел шадда бар гардан дорад. 

Пойи чапаш зоҳиран моил ба пеш мебошад. Сари бутак боқӣ намондааст. 

Бутаки №13. “Ҷавонаки сакоӣ”. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби сурх, 

9,5см. 

Ин осор пайкараи ҷавоне мебошад, ки росто, дасти рост ба боло (аз оринҷ 

шикастааст), дасти чап болои шикам гузошташуда, пойҳо бидуни панҷа (пойи 

росташ аз рон ба поён шикастааст) сохта шудааст. Дар сар кулоҳи нӯгтез, дайҳим 

ва гарданбанд дорад. 

Бутаки №14. Эзадбонуи фаровонӣ Ардохшо. Гили пухта, сохти қолабӣ, 

9,5см. 

Эзадбонуи олами наботот ва фаровонӣ Ардохшо аст, ки дар тахтнишаста ди-

да мешавад. Ӯ дар дасти рост чизе монанд ба зарф (шояд ҷоми фаровонӣ) ва дар 

дасти чап шохаи набототро доштааст. Пешонабандаш хуб дида мешавад, аммо 

ҷузиёти рӯяш қисман судда шудаанд. Зонуҳои зоҳиран қатшуда дар ҳолати ниша-

стан будани ӯро нишон медиҳанд. 

Бутаки №15. Эзадбонуи фаровонӣ Ардохшо. Гили пухта, сохти қолабӣ, ан-

гоби нахӯдӣ, 10см. 

Бутак сохти қолабӣ буда, дар он ҷавондухтаре тандисгирӣ шудааст. Эзадбону 

бо мӯйҳои ба пушти сар шоназада, гӯшворҳои қуббадор, либоси ҳарири чинхӯрда 

дорад. Дасти рост болои шикам, дар дасти чапаш, ки болои қафаси синааш гузош-

та шудааст, шохчаи гулро дорад. Дар доманаш ашёи кулӯлаи номаълум дида ме-

шавад. Рӯи эзадбону суддашуда, чашмонаш бо абрувон мушоҳида мешаванд. 

Бутаки №16. Эзадбону. Гили пухта, сохти қолабӣ, ангоби нахӯдӣ, 11см. 

Осори мазкур ба эзадбонуи ростои номаълум, ки дар ҳарду даст ашёи но-

маълум дорад, марбут аст. Пеши бари дамида, либоси ҳарири ӯ чин-чин ва 

мавҷхӯрда шукӯҳе ба эзадбону мебахшад. Аз гардан ба боло шикаста ва поёни 

осор қисман тахрибшуда аст. 

Бутаки №17. Эзадбону. Гили пухта, ангоби нахӯдӣ, 8см. 

Бутаки мазкур марбут ба эзадбонуи номаълуме аст, ки бо либоси барқади 

рах-рахи амудӣ, дар дасти рост зарф, дар дасти чап ҳалқа тандисгирӣ шудааст. 

Сару гардан боқӣ намондаанд ва бахши поёнии бутак низ тахриб шудааст. 

Бутаки №18. Эзадбону. Гили пухта, ангоби сурхча, 8см. 
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Бутаки мазкур эзадбонуи нишаста мебошад, ки сараш боқӣ намондааст. Бу-

так бо либоси ороёфта бо нуқтаҳо ва хатчаҳо дида мешавад. Дасти росташ ба сам-

ти зону равон аст, дар дасти чапаш, ки ба қафаси синааш гузошта шудааст, гули 

лола дорад. Дар банди дастонаш дастмона дорад. Миёни зонуҳо лавҳи “замбарӣ” 
дида мешавад. 

Бутаки №19. Бутаки мард. Гили пухта, ангоби нахӯдӣ, сохташ қолабӣ, 

7х3,5см. 

Аз гардан ба боло боқӣ намондааст, дар тан либоси чинхӯрда дорад. Шалво-

раш низ намоён аст, дар по кафш дорад, миёнаш баста, дасти росташ болои шика-
маш гузоштааст. Овезаи гардан дорад. 

Бутаки №20. Эзадбону Ардвисура Аноҳита. Гили пухта, ангоби сурх. 

9х2,7см. 
Бутаки зоҳиран нимӯрён ва барқади зан, бо пешонабанд, мӯйҳои ороёфта, 

ороиш ба ҷойи гӯшворҳо дар шакли ду қубба, овезаи гардан, шиками дамида, 

дастҳо ба бадан часпонидашуда сохта шудааст. 
Бутаки №21. Эзадбонуи оинадор. Гили пухта, 9х4х7см. 

Бутаки ростои зан, дар гардан овезаи ғафс, бо ҳарду дасташ оинаро доштааст, 

либоси ороёфта бо хатҳои наботӣ, аз гардан ба боло боқӣ намондааст. 
Бутаки №22. Эзадбону. Гили пухта, ангоби сиёҳфом, сохташ қолабӣ. 

7,5х4см 

Осори мазкур нимбутаки зан мебошад, ки бутун боқӣ мондааст. Ҷузъиёти 
рӯй- пешонаи фарох, абрӯвону чашмон, даҳони хурд, бинии баланд, гардани да-

роз, гӯшворҳо ва либоси чинхӯрдаи зан хуб дида мешаванд. Шакли бутак нимақад 

мебошад. 

Бутаки №23

. Сари эзадбону. Гили пухта, ангоби нахӯдӣ, сохташ қолабӣ. 

5,7х5,4см. 

Дар бутак рухи зан бо мӯйҳои шонахӯрда дар шакли ҳарфи П, чашмони 

бодомӣ, бинии баланд, лабони моил ба табассум, гӯшворҳо дар шакли ду шайъи 
шашқира ва рӯи пурра қолабгирӣ шудааст. Дар пушти осор изи ангуштони 

ҳунарманд дақиқан дида мешавад. 

Пораи зарф. “Мурғи Ҳумо”. Гили пухта, сохти кулолӣ-дастӣ, ангоби 

нахӯдӣ, 5,5х5см. 

Пора мансуб ба як зарфи маросимист, ки дар девораи берунӣ се адад нақши 
ҳандасии секунҷа ва дар рӯяи дохилии зарф ду адад тасвири барҷастаи мурғи 

Ҳумо, рӯ ба рӯ истода, ҳакк шудаанд. Аз тасвири паррандаҳо як ададаш пурра 

боқӣ мондааст. Дар тасвири дигарӣ танҳо аз гардан ба боло дида мешавад. 
Бутаки №24. Эзадбону. Гили пухта, ангоби сурхи беранг, сохташ қолабӣ. 

4,2х2,8см 

Аз осори мазкур танҳо сару гардан боқӣ мондааст. Чашмони бодомӣ, абрӯвони 

пайванд, бинии пачақшуда, бе даҳон, овеза дар гардан, мӯйҳои ороёфта дорад. 
                                                                
 Осори мазкур дар китоби “Древности Таджикистана, каталог выставки,  Дониш, Душанбе, 1985, саҳ. 139 

муаррифӣ шудааст. 
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Бутаки №25. Эзадбону. Гили пухта, ангоби нахӯдӣ, сохташ қолабӣ, 

5,5х2,5см. 

Бутаки зан бо пешонабанд ва ё мӯйҳо ороёфта дар пешона, ду гули нилуфар 

дар гӯшҳо, гӯшворҳо насбшуда ба гулҳои нилуфарӣ, рӯяш суддашуда, аз гардан 

ба поён тахриб шудааст. 

Бутаки №26. Эзадбону. Гили пухта, ангоби сиёҳфом, сохташ қолабӣ, 

4х3,5см. 

Аз осор танҳо сар боқӣ мондааст. Дар болои сари зан ду сӯрохӣ дида меша-

вад, ки аз миён ба боло шикастаанд. Мӯйҳояш миқрозхӯрда то баногӯш мерасанд, 

чашмону абрӯвон шакли схематикиро доранд, бинии калонаш шикаста аст, 

даҳони тангаш хуб дида намешавад, манаҳи паҳн ва дар гардан як шадда аз мӯҳра 

дорад. 

Бутаки №27. Эзадбону. Гили пухта, ангоби сурх, сохташ қолабӣ, 4,3х3,8см. 

Мӯйҳои зан шоназада, зулфонаш то ба баногӯш тобхӯрда ба назар мера-

сад, сарбанд бар сар, чашмонаш фурӯрафта, даҳони танг, бинии тахрибшуда 

дорад. 

Тавре, ки маълум аст дар аҳди бостон бисёрхудоӣ, ниёпарастӣ ва тотеммизм 

дар миёни мардум роиҷ буд ва ин амр дар шинохти дақиқи бутакҳо мушкил эҷод 

мекунад. Аз теъдоди умумии бутакҳои овардашуда дар матлаб, ягонтои онҳо дар 

як қолаб сохта нашудаанд. Танҳо лавҳе, ки бар домани бутаки №2 ва №18 сохта 

шудаанд, ҳамгунанду халос. Яъне 27 адад бутаки таҳқиқшуда мансуби ҳамин 

миқдор эзад, эзадбону ва дигар ашхосанд. Аз таҳқиқи пайкара ва бутакҳо медо-

нем, ки ҳар эзад як ва ё якчанд вижагии худро дошт ва танҳо бо хусусиёти худ 

тасвир мегардид ва ё сохта мешуд. 

Дар мавриди шинохти бутакҳои таҳқиқшуда, оиди мансубияти эзадии онҳо, 

танҳо вижагии онҳо ва ё бутакҳое, ки аз дигар манотиқ кашфу баррасӣ шудаанду 

ҳамгун ба бутакҳои осорхона ҳастанд, ёрӣ дода метавонанд. Қобили ёдоварист, ки 

дар бисёр маврид муҳаққиқин мансубияти эзадии бутакҳоро дақиқан нагуфтаанд. 

Ин ҳам бо иллати нашинохтани вижагии пайкараҳо будааст. Аз теъдоди умумии 

осори таҳқиқшуда танҳо ду бутак мансуб ба ҷинси мардэзадон бутаки №1 ва №19 

шинохта шуд. Бутаки №1 такя бар ҳолаташ яъне носуфта ва рост набудани 

сарҳадоти он метавон онро кори нотамом номид, аммо боз ҳам пухта будан ва 

ангобмолӣ шудани осор дар истифода қарор доштанашро ифода мекунад. Тибқи 

либоспӯшӣ ва тасвир шудан бо шамшер ва сабки сохт эзадро ба гурӯҳи эзадони 

зардуштӣ, ки дар сиккаҳои шоҳони кушонӣ бо шамшер ва дар ҳолати истода тас-

вир мешуданд, метавон нисбат дод. Дар сиккаҳои шоҳони кушонӣ теъдоде аз эза-

дон бо шамшер тасвир шудаанд, аммо тасвир шудан бо шамшер бештар хоси 

шоҳон буд. Аз ин лиҳоз гуфтан душвор аст, ки бутаки мазкур эзад аст ва ё шоҳ. 

Бутаки №19-ро такя бар миёни баста – камарбандаш ба мард нисбат медиҳем, ин 

бутак низ мансубияти эзадияш номаълум ва аз гурӯҳи эзади №1 меҳисобем. 

Қобили ёдоварист, ки аз навъи бутаки №19 ҳангоми ҳафриёти бостоншиносии со-
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ли 1981 дар ёдгории Ҳалқаҷари ноҳияи Хуросон тасодуфан ду адад пайкара ба 

даст омада буд
1
. 

Зери №15 эзадбонуи фаровонӣ шинохта шуд. Эзадбону мевагиҳоро дар бағал 

гирифтааст, ки дар шакли байзавӣ дида мешаванд. Бо дасти чап шайъи монанд ба 

шохчаро медорад. Бо гумони ғолиб ин илоҳа эзадбонуи фаровонӣ- Ардохшо ме-

бошад, ки дар бағал мевагиҳо ва бар даст шохчаи дарахтеро медорад. 

Бутакҳои зери рақамҳои №3, №9 ва №13-ро вобаста ба сохташон, ки хеле со-

да ва бидуни вижагӣ мебошанд, ҳамчун бозича-лӯхтак унвон кардан дуруст аст. 

Ҳар се осор дастсоз буда, зоҳиран барои саргармии кӯдакон ба унвони бозича со-

хта шудаанд. Гарчанде бозича-лӯхтак будани чунин навъи бутакҳоро бисёри 

муҳаққиқон рад карда, таиноти динӣ доштани онҳоро тарафдорӣ намоянд ҳам бо 

далели дастсоз ва бидуни вижагӣ буданашон мо ба чунин хулоса омадем, ки бози-

ча-лӯхтак мебошанд. 

Аз навъи осори №13 дар ноҳияи Шаҳринав кашф шудааст, ки бо бутаки мо 

ҳамгун аст
2
. Ин осор аз ҷониби бостоншиноси тоҷик Бобоев А. аз димнаи 

Чимқӯрғон ба даст омадааст, мавсуф бутакро бо кадом як далели номаълум ба мо, 

тандиси сакоӣ унвон намудааст. Муҳаққиқ шояд такя бар кулоҳи осор намуда он-

ро “сакоӣ” номидааст, ки аз нигоҳи мо чандон дурусту саҳеҳ нест. Чунки чунин 

кулоҳро дар замони кушониҳо низ метавонистанд истифода намоянд. Пас осорро 

агар “Ҷавонаки кушонӣ” унвон намоем, шояд мантиқитар бошад. Пайкаракҳои 

дастсоз ва бидуни вижагӣ дар ҳамаи ёдгориҳо ба даст меоянд, ки аз диди мо на 

ҳамаи онҳо таиноти эътиқодӣ-динӣ доранд. Пас гуфтан ҷоиз аст, ки дар аҳди бос-

тон бутакҳо на фақат корбурди динӣ балки барои бозии кӯдакон низ сохта мешу-

данд. Гузашта аз ин, ҳама бо гумони ғолиб пайкараҳои мазкурро худи наврасон 

сохтаанд ва ё навшогирдон, на инки устои ботаҷрибаи муҷассамасоз. Бо чунин 

содагӣ сохта шудани ин пайкараҳо аз ҷониби як устои тандиссози собиқадор 

машкук ва зери суол аст. 

Зери пайкараки №14 эзадбонуи фаровонӣ ва олами наботот Ардохшо шинох-

та шуд. Парастиши эзадбонуи мазкур дар замони кушониҳо роиҷ буд. Ба таври 

мисол парастиши густурдаи ин эзад дар замони салтанати Канишка (105-128) ва 

Ҳувишка (131-164) рост меояд. Тасвири эзадбонуро дар шакли тандисҳо, 

пайкаракҳо ва ҳамчунин дар сиккаҳои мисиву тиллоии шоҳони мавсуф дидан 

мумкин аст. Ардохшо дар сиккаҳо барқад ва бо ҷоми фаровонӣ, ки пур аз 

мевагиҳост, ҳакк шудааст. 

Бутаки №2 ва №18 мансуб ба эзадбонуҳои тахтнишинанд ва таиноти яго-

нагии онҳоро танҳо лавҳи чордандона, ки бар домани бутакҳо сохта шудаанд, 

ифода мекунад. Инҷо осори бадастомада аз қубури шоҳони кушонӣ дар соли 

1978 аз Тиллотеппаи Шибирғони Афғонистонро ёдовар бояд шуд, ки дар тасо-

вири ду адад сагаки тиллоии камарбанд аз қабри №6, дақиқан лавҳи бутаки мо 

                                                                
1 Археологические работы в Таджикистане. XXI, (1981) Душанбе, 1988, саҳ. 297-309 
2 Археологические открытия 1980 года. Москва, Наука 1981, саҳ. 471 
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дида мешавад
1
(рас. №1). Тасовири барҷастаи сагакҳо саҳнаи “ақди дионисӣ” 

унвон шуда, гуфта мешавад, ки дар он ду нафарӣ “зан ва мард” нишаста бар 

чаҳорпоёни тахаюлӣ ҳастанд. Аммо тасовири бозёфти Тиллотеппа ва лавҳи 

бутакҳои №2 ва №18 шарҳи бештар мехоҳанд. Нафароне, ки дар бахши 

сагакҳои камарбанд тасвир шудаанд, яке (нафари дар пеш нишаста) хонуми 

ороёфта мебошад ва пойҳояш ба ду самти чаҳорпо гузошта шудаанд. Дар дасти 

чап (дар дигар сагак дар дасти рост) ҷом дорад. Дар пеши ҳайвон дар ҳоли 

нимафтодагӣ “сатир”- инсони пашмина ва пашминапӯш ҳамсафари эзади 

юнонӣ – Дионис (худои шароб, токпарварӣ, наботот, ҳомии деҳқонон, эзади 

хушҳолӣ) дида мешавад. Дионис яке аз эзадони маъруф дар эътиқодоти юно-

ниёни қадим ва парастиши ӯ густурдаву муравваҷ буд. Махлуқи нимаинсон дар 

даст ритон дорад ва дар ҳоли майрезӣ ба ҷоми хонуми савора аст. Нафари 

дигарӣ ҳарду по ба самти бинанда мебошад, ки одатан хоси нишасти занҳо бар 

ҳайвонҳои саворӣ аст. Симои ин нафар пурра занона буда, бо мӯйҳои 

мавҷхӯрда дида мешавад. Зоҳиран пироҳани васеъ ва барқад дорад. Дар домани 

ӯ лавҳи бутакҳои мо дида мешавад ва яктарафа тасвир кардани ӯ маҳз буда, ба-

рои нишон додани ҳамин лавҳ мебошад. Пас ба чунин хулоса омадан мумкин 

аст, ки ин нафар мард набуда, балки эзадбонуи зардуштӣ-Исфандормуз мебо-

шад, ки муодили Диониси юнонӣ дар дини зардуштия аст. Исфандормуз эзад-

бонуи авастоӣ буда, муваззаф бар хуррам ва ободсозии замин, ҳомии дӯшиза ва 

занҳост дар ақоиди динии зардуштия
2
. Ҳол онки Дионис асосан дар шакли мар-

де бо мӯйи сар ва риши дароз тасвир мешавад. 

Саҳнаи сагакҳои Тиллотеппаро чунин шарҳ додан шояд дуруст аст: эзадбо-

нуи зардуштӣ Исфандормуз наварӯсро ба ҳаёти нав гусел менамояд. Эзадбонуро 

ҳомии наварӯсон унвон додан мантиқӣ менамояд ва лавҳи домани ӯ ба гунае, ки 

дар боло зикр гардид, хат-хати моили арзанӣ ишорае ба катиба-санад дорад, шояд 

ишора ба ақд бастани навхонаҳо, қонунӣ будани издивоҷашон, баробарҳуқуқ бу-

дани афроди ақдбаста дар оиларо ифода намояд. Эзадбонуи мо ин ҳамон нафаре 

мебошад, ки дар сагакҳои Тиллотеппа тасвир ёфтааст ва лавҳи доманаш вижагии 

эзадбону аст. 

Мавриди зикр аст, ки мӯйи кӯтоҳкардаи эзадбонуи мавсуф Ҳомии наварӯсон 

ва бонувон Исфандормуз ҳамгун ба бутакҳои №20, №27 ва №28 то ба баногӯшҳо 

мебошад. Ҳар се эзадбону №20, №27 ва №28 такя бар ориши мӯйи сар ва 

ҳамгунии сохту шаклашон метавон аз онҳое хонд, ки дар аҳди бостон, дар як воҳа 

мавриди парастиш ва ниёиш қарор доштаанд. Дар замони роиҷ будани оини зар-

душтия бисёрэзадӣ миёни ақвоми ориёӣ маъмул буд ва инҳоро метавон аз гурӯҳи 

олиҳаҳои зардуштӣ хонд. Аммо инҷо бутаки №20-ро дар алоҳидагӣ шарҳ бояд 

дод. Бутаки мазкур бо шиками дамида тасвир шудааст ва бо эҳтимоли зиёд 

илоҳаи Обҳои Пок, барангезандаи ишқи илоҳӣ, ҳосили хуб, бороварӣ, муҳофизи 

                                                                
1
 Сарианиди В.И. “Храм и некрополь Тиллятепе”. // – М.: 1989. – С. 124-125. 

2   Занон дар масири таърих. Душанбе – 2020, – С. 6-11. 
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наслу ҷанин- Ардвисура Аноҳита мебошад. Дар китоби Авасто сурудаи алоҳидае 

Ардвисур Яшт ва ё Обон Яшт ба номи ӯ тахассус дода шудааст. 

Зери №24 пораи зарфи маросимӣ шинохта шуд, ки ду адад Ҳумо нақш гарди-

даанд. Дар устураи дини зардуштия парастиши эзадбонуи хушбахтӣ ва боигарӣ 

Ҳумо, ки дар шакли паррандаи зебо тасвир меёфт, роиҷ буд. Тасвири паррандаҳо 

барҷаста мебошад. 

Бутакҳои №5, №7, №8, №16 №22 ва №25 аз рӯи сабки пайкарасозӣ, дараҷаи 

сохт ва бахусус либосашон онҳоро метавон ба замони ҳелинӣ- асрҳои IV-IIп.м. 

нисбат дод. Ба гунаи маълум пӯшидани пироҳани юнонӣ яъне “хитон” миёни за-

нони юнонӣ машҳур буд ва умуман ин либос моли юнониҳост. Ҳамгуни бутаки 

№16 аз шимоли Бохтар (вил. Сурхондарё, Ӯзбекистон) ҳанӯз дар экспедитсияҳои 

солҳои 1973-1975 ба даст омада буд, аммо оиди мансубияти динии эзадбону чизе 

гуфта нашудааст
1
. 

Дараҷаи сохташон низ хело баланд буда, нусхаи аслии инсонро мемонанд ва 

сохти замони ҳелинӣ буданашонро ишора мекунанд. Гарчанде дар замони салта-

нати кушониҳо низ санъати пайкарасозӣ густурдаву вусъатёфта буд, аммо боз ҳам 

ин ҳунар дар аҳди ҳелинӣ ба дараҷаи баланди худ расида буд. 

Гӯшворҳои нилуфарии бутаки №7 ва №25 осори як давра буданашонро ишо-

ра мекунанд. Доир ба замони ҳелинӣ нисбат додани бутакҳо ҳаминро қайд кардан 

мумкин аст, ки ба гунаи маълум пас аз тасхири Искандари Мақдунӣ бисёр 

шохаҳои фарҳангу маданияти юнонӣ ба Шарқ омада, бо фарҳангу маданияти мар-

думи маҳаллӣ омезиш меёбад, ки ин давраи таърихӣ ҳелинӣ унвон шудааст. 

Ягонагии лавҳи Тиллотеппа бар бутакҳои №2 ва №18-и ОМТ 

 

Акси №1. Лавҳ дар камарбанди Тиллотеппа 

                                                                
1 Бактрийские древности. Предварительные сообщения об археологических работах на юге Узбекистана, Ленин-

град, 1976. – С. 3-14. 
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Акси №2. Лавҳ бар домани бутаки №18. ОМТ 

            

Акси №3. Лавҳ дар камарбанди Тиллотеппа 

                                                                                        

Акси №4. Лавҳ бар домани бутаки №2. Осорхонаи милли Тоҷикистон 

Зери №12 бутаки бесар эзадбону шинохта шуд ва ҷои зикр аст, ки ҳамгуни 

ин осор аз ёдгории Сайёд (ноҳ. А. Ҷомӣ) ба даст омадааст. Осори аз Сайёд 

кашфшуда бутун буда, кулоҳи эзад баланд мебошад ва онро 3 радиф шадда оро 
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медиҳанд
1
. Ҳамчунин муаллифи мақола миёни осори зиёди осорхонаи мактабӣ 

ба №14 деҳаи Сарбанд (ҷ/д. Қизил-қалъа, ноҳ. Хуросон) ҳамин гуна бутак ши-

нохтааст. 

Таҳти пайкараки №6 эзадбонуи росто шинохта шуд. Эзадбону бо пироҳане 

тасвир гардидааст, ки аз нуқтачаҳои холкӯбишуда таркиб ёфтаанд. Мӯйҳои оро-

ёфта аз нуқтаҳо, абрӯвони пайванд, чашмони бодомӣ, гӯшворҳои байзавӣ, як ра-

диф шадда бар гардан дорад. Дастҳо бар ду самт равона гардидаанд, дар болои 

қафаси сина ду нуқтача дида мешавад. Ӯ сипоҳиёна истодааст ва пироҳанаш, ки 

аз хатҳо ва нуқтаҳо таркиб ёфтаанд, абзори ҷангиро ифода мекунанд. Бутаки маз-

кур ҳарбиёна ба риштаи тасвир кашида шудааст, такя бар алоими абзори 

сипоҳиёнааш эзадбонуи ҷангу пирӯзӣ мебошад. Ба он гуна, ки Афина эзадбонуи 

ҷангро бар дини юнониёни қадим медонем ва аксари маҳал бо сипар, найза ва 

кулоҳ тасвир мешавад, эзадбонуи мо низ шомил ба гурӯҳи илоҳаҳои ҷангу 

музаффарӣ мебошад. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки бутакҳои №8 ва №22 яке танҳо сар ва дигар то 

қафаси сина сохта шудааст ва ишора бар он мешаванд, ки осори мазкур ба мисли 

тӯмори муосир, ки ба мақсади дифоъ аз тарсу ваҳм ва ё кушоишу пешравии кору 

фаъолият истифода мегарданд, сохта мешудаанд. 

Бутаки №17 бо либоси дарозу васеъ дида мешавад ва ҳамгуни ин осор дар 

ёдгории Саксанохури Фархор (Муҳиддинов 1975; Литвинский 1967) Варахша 

ва Ёрқӯрғон (Ӯзбекистон) ба даст омадааст. Зери №20 бутаки эзадбону бо ши-

ками дамида шинохта шуд. Эзадбонуи мазкур бо 

эҳтимоли зиёд ҳомии модарони ҳомиладор ва ё шояд па-

растори ҷанину насл мебошад. Таҳти №21 эзадбонуи 

барқад бо оина ва либоси поёнвасеъ дида мешавад. Ли-

боси ӯро хатҳои наботӣ оро медиҳанд. Оина дар ҳазораи 

III пайдо шудааст ва намоди он ба боварҳои динии мар-

думи мисрӣ, юнонӣ, румӣ, ориёӣ ва ғ. омезиш ёфтааст. 

Бутакҳои мазкурро, ки дар ашколи мухталиф, сабку 

услуб, вижагӣ, андоза ва анвои гуногун сохта шудаанд, ба 

давраи ҳелинӣ асрҳои III-II п.м., кушониён, асри IIп.м. 

IVм. метавон нисбат дод. Оиди корбурди бутакҳо гуфтан 

мумкин аст, ки қисме аз осори мазкур реша бар боварҳои 

динии мардуми Бохтари шимолӣ доранд. Ҳамаи бутакҳо 

ба кафи даст дуруст меоянд ва аз нигоҳи мо инҳоро беш-

тар ҳамроҳ дар сафарҳо гирифта мегаштанд. Ин ақидаро 

рост наистодани бутакҳо низ ишора мекунанд. Бахши по-

ёнии ягон бутак паҳн барои рост истодани онҳо нест ва 

ҳамзамон дар ҳолати гузошташуда истифода шудани 

онҳоро низ таъкид месозад. Ҳамчунин суфтагии бутакҳо 

                                                                
1 Давлатхоҷа Д, Шарифзода А. Шаҳраки кушонии Сайёд, Душанбе, ЭР- граф, 2017, – С. 39-40 

 
Акси №5. Лӯхтаки 

чӯбини зан 

Итолиё. Асри II п.м. 
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низ осори бештар дар даст қарор доштани бутакҳоро ифода менамояд. Аз 

теъдоди умумии 27 бутаки баррасишуда 22 ададаш ба ҷинси занона мансуб аст 

ва аз ин бармеояд, ки мақоми зан дар аҳди бостон, дар оини зардуштия ва ё 

умуман эҳтиром ва парастиши зан дар замони ҳеллинӣ ва асри кушонӣ вусъа-

тёфта будааст. 

Бояд гуфт, ки бутакҳо дар тамомии ёдгориҳои мансуб ба Бохтари қадим 

бо теъдоди зиёд кашф шудаанд ва бештар нисбат ба оини зардуштӣ иртибот 

доранд. Дар оини зардуштӣ қариб ҳаррӯзу ҳар моҳ як эзад ва ё як фаришта 

дошт ва осори баррасинамудаи мо бо эҳтимоли қавӣ як-яки онҳоянд. 

Ҳамзамон таҳқиқу баррасӣ нишон дод, ки чанде аз осори таҳқиқшуда ба унво-

нии бозича- лӯхтакҳо дар аҳди бостон сохта шудаанд. Ин фикро гарчанде 

муҳаққиқони муосир рад намуда, танҳо корбурди динӣ доштанашонро 

тарафдорӣ намоянд ҳам, сатҳи сохти онҳо, ки хело ҳам содда ва бидуни 

вижагӣ мебошанд, далели онанд, ки як қисми бутакҳо бозичаи бачагона ме-

бошанд. Яъне бутакҳое, ки имрӯз бо теъдоди зиёд кашф мегарданд, на ҳамаи 

онҳо таиноти ниёишӣ доштаанд, балки онҳоро ба унвонии бозичаҳо барои 

саргармии кӯдакон низ месохтаанд. 

Ҳайкалчаҳои асп, аспсавор, шоҳону ҷанговарон бо абзори ҷангӣ ба хотири 

аспсавор ва далеру ҷасур гардидани писарбачаҳо, пайкараҳои зан хос барои  

духтарбачаҳоанд, то онҳо ба мисли хонумон ва занҳои хушахлоқу зебо ба воя би-

расанд. Бар замми ин бостоншиносон аз қабри кӯдаке мансуб ба Руми асри II п.м. 

дар Итолиёи кунунӣ як адад бутаки чӯбин ба даст оварданд ва лӯхтак будани 

осорро тасдиқ менамоянд
1
. Ҳамчунин дар осорхонаи Микени Юнон 

пайкаракҳоеро дидан мумкин аст, ки ҷузъиёти онҳо дар алоҳидагӣ сохта шудааст 

ва бозича будани онҳоро ифода менамояд. 

1    2      3  

Акси 6 . 1- Эзади росто;                            2- Эзадбону Исфандормуз;                  3- Лӯхтак. 

                                                                
1 http://www.archae.ru Russian Archaeology News 

http://www.archae.ru/
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1             2          3  

Акси №7. 1-Эзадбону;              2-Эзадбонуи юнонитабор.       3- Эзадбонуи  ҷангу пирӯзӣ. 

1  2  3  

Акси № 8. 1-Эзадбонуи юнонитабор;    2- Сари мард. Тӯмор;           3- Сари зан- лӯхтак. 

1     2      3  

Акси №9. 1-Эзадбону;                 2-Сари мард.                           3- Эзадбону. 
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1  2  3  

Акси №10. Бутаки №13.             2-Бутаки №14. Эзадбонуи             3- Бутаки №15. Эзадбонуи 

Ҷавонаки кушонӣ. Бозича.          фаровонӣ Ардохшо.                    фаровонӣ Ардохшо. 

1         2        3  

Акси №11. 1-Бутаки №16. Эзадбону; 2- Бутаки №17. Эзадбону;   3-Бутаки №18. Эзадбону 

                                                                                                                   Исфандормуз ҳомии наварӯсон. 

1  2  3  

Акси №. 12. Бутаки №19. Эзад.       2-Бутаки №20. Эзадбону    3-Бутаки №21. Эзадбону. 

 Ардвисура Аноҳита 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

152 

     

             Акси №13. 1-Бутаки №22.       2-Бутаки №23. Сари эзадбону;        3- Пораи зарф бо 

          Эзадбону- тӯмор.                                                                                        тасвири парандаҳо. 

1  2   3   4  

Акси №14. 1-Бутакҳои №25,26,27,28. Сарҳои эзадбонуҳо. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
1. Археологические открытия 1980 года. Нашриёти Наука, Москва, 1981; 

2. Археологические открытия 1966 года. Наука, Москва, 1967; 

3. Археологические работы в Таджикистане. XXI, (1981) Душанбе, 1988 

4. Бактрийские древности. Предварительные сообщения об археологиче-

ских работах на юге Узбекистана, Ленинград- 1976; 

5. Древности Таджикистана, каталог выставки, Дониш, Душанбе, 1985; 

6. Довудӣ Д, Шарифзода А. Шаҳраки кушонии Сайёд, Душанбе, ЭР- граф, 

с. 2017; 

7. Занон дар масири таърих. Душанбе- 2020; 
8. Мешкерис В. А. Согдийская терракота. Дониш, Душанбе- 1989; 

9. Материальная культура Таджикистана, Дониш, Душанбе. – 1987; 

10. Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. // М.: 1989; 

11. Тарн В. В. Эллинистическая цивилизация. Москва. – 1949; 

Сомонаи интернетӣ: 

1. http://www.archae.ru Russian Archaeology News. 
END 

http://www.archae.ru/
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Абдуллоева Парвина 

 

ТОБУТИ ГИЛӢ АЗ ШАЊРИ ЊИСОР 

 

Соли 2006 аз деҳаи Иттифоқи ҷамоати деҳоти Ҳисори шаҳри Ҳисор як адад 

тобути гиллии марбут ба давраи Кушониён аз тарафи сокини деҳаи мазкур 

Ҳусейнов Ҷурамурод Сангинмуродович тасодуфан бозёфт гардид. Ҳусейнов Ҷ.С. 

ҷои бозёфтро ба маъмурияти мамнуъгоҳ хабар медиҳад. Баъд аз ин роҳбари 

мамнуъгоҳи Қалъаи Ҳисор Зикрулло Ҷобиров бо мудири шуъбаи бостоншиносии 

мамнуъгоҳ марҳум Алӣ Абдуллоев ба он деҳа рафта тобутро, ки як қисми болои-

ашро дар натиҷаи хок гирифтан сокинони деҳа намоён намуда буданд, ковиш 

карда ба Осорхонаи шаҳраки Ҳисор оварданд. Аз рӯйи маълумотҳо дар дохили 

тобут зан дафн шуда буд. Қади ҷасад тақрибан 1.9м. дарозӣ дошта пойҳояш аз 

буҷилак боло шикаста ба ду тараф қад карда шуда буданд. Ҷасадро дар 

қабристони деҳа дафн намуданд. 

Тобути гилӣ аз ду қисми чудо сохта шуда, дар болояш сарпӯши иборат аз 7 

қисми алоҳида дорад, ки ҳардуи ин қисмҳои тобут ба ҳамдигар пайваст шуда, ан-

дозаи умумиаш 214см – ро ташкил медиҳад ва андозаи умумии сарпуш дар яҷояги 

226см. мебошад. 

Дарозии ҳар як қисми тобут 107см. 

Бар аз қисмати паҳноӣ – 50см. 

Паҳноӣ аз байн 49-46см. 

Баланди дар қисмати паҳнои сар – 29см. 

Қисмати миёна – 29см. 

Қисмати пой ,ҷои камбар – 29см. 

Ғафсии девори асар – 2,5 – 3,5.см. 

Ғафсии лавҳаи болопӯш – 2см. 

Баландии умумии тобут – 26см. 

Андозаи қисмҳои сарпӯши тобути гилӣ 

Нимдоираи якум. Дарозиаш - 38см. пахноиш – 50см. ғафсии девораш – 2см. аз 5 

порча иборат буд. 

Росткунҷа. Дарозиаш 30см. паҳноиш – 54см. ғафсии девораш – 2см. аз 4 порчаи 

шикаста иборат буд. 

Росткунҷа. Дарозиаш 35см, паҳноиш -51см. ғафсии девораш – 2см. аз 6 порчаи 

шикаста иборат буд. 

Росткунҷа. Дарозиаш – 28см. паҳноиш 50см. ғафсии девораш – 2см. аз 5 порчаи 

шикаста иборат буд. 

Росткунҷа. Дарозиаш 30см. паҳноиш – 47см. ғафсии девораш – 2см. аз 3 порчаи 

шикаста иборат буд. 

Росткунҷа. Дарозиаш 28см. паҳноиш – 45см. ғафсии девораш – 2см. аз 2 порчаи 

шикаста иборат буд. 
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Нимдоираи дуюм. Дарозиаш 37см. паҳноиш – 44см. ғафсии девораш – 2см. аз 13 

порчаи шикаста иборат буд. 

Тобути гилӣ аз ду порчаи дарозиашон 107см иборат буда, ғафсии деворҳояш 

аз 1см то 2см – ро ташкил медиҳад. Як қисми тобут аз 21 порчаи шикаста ва 

қисмати 2-юми он аз 22 порчаи шикаста иборат аст. Баландии он 26 см аст. 

1  2  3  

Акси 1. Тобути гилӣ. 

Сарпӯши он, аз 7 адад қисмҳои ҳаҷмашон тақрибан якхелаи андозаашон 45х25см 

– иборат буда, бурида шуда аст ва ҳар яке аз онҳо ба якчанд порчаҳои шикаста 

ҷудо шудаанд. 

      

Акси 2. Тобути гилӣ. 

Порчаҳои шикастаи ҳар як қисмҳои хурди он бо ҳамроии гаҷ (алебастр) пай-

васт карда шуда буданд. Порчаҳои калони ӯ ба тахтачаҳои аз ДВП бурида шуда 

бо полиуретан пайваст карда шуданд. 

     

Акси 3. Тобути гилӣ. 
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Қаблан ҳамаи қисмҳои тобут бо ширеши махсус (суперклей) часпонида шуда 

буд. Гирду атрофи он ва поёни тобут бо пластикаи махсус печонда шуда, 

тарафҳояш бо полиуретан пуркарда, дар қолаби махсуси аз ДВП тайёр карда ан-

дохта шуда буд. 

      

    

Акси 4. Тобути гилӣ. 

Дар вақти аз қолаби сохташуда берун кардани тобут порчаҳои он, ки бо ши-

реш часпонида шуда буданд, аз сабаби ноустувор буданаш аз ҳамдигар ҷудо шу-

данд. Ҳамин тавр мо ба хулосае омадем, ки ҳамаи порчаҳоро аз ҳам ҷудо намуда, 

аз нав барқарорсозӣ намоем. Дар рафти кор мо ба душвориҳои зиёд дучор гарди-

дем. Ширеши қаблан истифодашуда, ба зуди аз порчаҳо канда намешуданд, аз ин 

лиҳоз ба мо вақти зиёд лозим гардид. Гирду атрофи порчаҳо пур аз ширеш ва 

олудаи гаҷ буданд, ки ба осони ҷудо намешуданд. Қисмҳои ҷудошудаи порчаҳоро 

ба даруни об андохта ширешро аз порчаҳо бо ёрии корди махсус (скальпель) ҷудо 

намудем. Баъд аз пурра ҷудо кардани ширеш (супер клей) аз сафолпораҳо ҳар як 

порчаро бо бурси махсус дар дохили об шуста, дар гармии (ҳарорати хонагӣ) 

хушк намудем. Барои дар шакли хуб тармим намудани тобути гилӣ якчанд 

амалҳоро иҷро бояд кард: 

Бартараф намудани ДВП аз 7 порчаи ќисмњои сарпӯш, бо оби муқаррарӣ 

шуста ва хушк кардани порчаҳои сарпӯш, бартараф кардани гаҷ аз қисматҳои 

сарпӯш, пок намудани қисматҳои пушти порчаҳои сарпӯш аз полиуретан бо корди 

махсус (скальпель), аз қабатҳои шикастаи порчаҳо, тоза кардани ширеши пешта-

ра. 

    

Акси 5. Тобути гилӣ, ҷараёни тармим. 
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Ҳамзамон бояд ёдовар шуд, ки тобути гилӣ, ки қаблан тармим шуда буд, аз 

сабаби сифати паст доштани ширеш ва ноустувории он, ҷойҳои васлшудаи тобути 

мазкур аз ҳам ҷудо шуданд. Бинобар ин ширешҳои қаблии як қисмати онро аз нав 

тоза намуда, барои тармими дубора омода сохтем. Аммо лозим ба зикр аст, ки то-

за намудани ширеш вақт ва заҳмати зиёд металабад, тамоми маводи истифодашу-

даро ҳамзамон тоза кардан ғайри имкон аст. Дар қадами аввал атсетонро бо это-

нол маҳлул карда, ҳавои буғиро ба вуҷуд овардам ва бо буғи ҳосилшуда ширеши 

пораҳои тобутро нарм намуда, тоза намудам. Амали мазкур борҳо такрор гардид, 

то тамоми пораҳои сафолии тобут соф шавад, ки аксари пораҳои он олудаи ши-

реш буданд. Қисми тобут комилан омода гардида, омодаи тармими дубора мебо-

шанд ва қисмати дигари он дар ҷараёни поккорист. 

Дар баробари поккорӣ намудани қисмати дуюми саркофаг аз ширеши 

кӯҳнашудаи ноустувор, қисмати аввалиро низ ширеш намудем. 

Барои часпонидани қисматҳо ва пораҳои тобут мо се намуд ширешро 

санҷидем. Ширеши якум эпоксид, ширеши дуюм полибутилмитилоакрилат 

(ПБМА) ва ширеши сеюм ширеши сохтмонии истеҳсоли хитойӣ Да ли ту (For 

filling, bonding and repairing marble and other stones). 

Ҳамчунон бояд зикр кард, ки барои тармими дубораи тобут аз анвоъи мухта-

лифи ширешҳо корҳои санҷишӣ гузаронида шуд. Дақиқан ду намуди ширеши со-

хтмониро мавриди санҷиш қарор додем, ки онҳо низ натиҷаи дилхоҳ надоданд. 

Ширеши аввал (эпоксид) дар васлсозии пораҳои тахрибшудаи тобут тавоноии 

бештар дошт, аммо мутаассифона пас аз ду ё се рӯз тамоми пораҳои васлшуда аз 

ҳам ҷудо шуданд. Ширеши дувумие, ки (ПБМА) мавриди озмоиш қарор гирифта 

буд, аслан натиҷаи хуб надошт ва пас аз васлсозӣ боз аз ҳам ҷудо мешуданд. Оз-

моишоти анҷомшуда, ба натиҷаи дилхоҳ нарасониданд ва барои тоза намудани 

тобут маводи истифодашуда, маҷбур гардидем онҳоро дастӣ тоза намоем, чун ки 

бо атсетон низ тоза намешуданд. Дар натиҷаи санҷиш маълум шуд, ки ширеши 

истеҳсоли хитоӣ аз ҳама мувофиқ будааст. 

Поккорӣ намудани қисмати дуюми порчаҳои тобути гилӣ аз ширеши исти-

фодашудаи ноустувор. 

Чи тавре, ки ёдовар шудем ширешҳои истифодашудаи санҷишӣ натиҷаи хубе 

надоданд ва ширеши истифодашуда дар сурохиҳои пораҳои сафол хушк гарди-

данд. Барои аз нав дур кардани ширеш моро зарур омад, ки ба тарзи бӯғи бо 

маводҳои атсетони 10% дар якҷоягӣ бо этонол 5% истифода барем. Аз сабабе, ки 

тоза намудани ин ширеш ниҳоят душвор буд, мо барои поксозӣ намудани ширеш 

вақти зиёдро сарф намудем. Баъд аз пурра дур кардани ширеш аз порчаҳои 

қисмҳои якум ва дуюми тобути гилӣ ҳамаи ин порчаҳо аз нав бо об шуста хушк 

карда шуданд. 

Пас аз хушк шудани порчаҳо онҳоро ҷо ба ҷо гузошта аз нав ширеш кардем. 

Ин маротиба барои пайваст кардани порчаҳо аз ширеши сохтмонии истеҳсоли 

Хитой (For filling, bonding and repairing marble and other stones) истифода бурдем. 
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Барои пайваст намудани пораҳои тобут вақти зиёдро масраф намуда, пораҳои 

мазкурро (чанд рӯз) васл намудем. Пас аз ба анҷом расидани васлсозии порчаҳо 

дар сурохиҳое, ки боқӣ монда буданд, гили махсуси бенамакшударо дар маводи 

ПВА омехта карда, хамир тайёр карда, сӯрохиҳои мазкурро ҳамаҷиҳата пур наму-

да, маҳкам сохтем. Баъзе аз ҷойҳои ду қисмати асар тахриб шуда буданд, онҳоро 

бо алебастр дар ширеши ПВА об намуда ва рӯйи онро бо хамираи махсуси аз гил 

тайёршуда пӯшондем. Аз сабаби он ки қисмати поёни асар шакли нимдоира дорад 

қисматҳои ширешшуда, имконияти аз ҳам ҷудо шуданро доранд аз ин сабаб дар 

зери тобут тахтаи махсус, яъне зерпоя сохта онро дар он гузоштем. 

Барои сохтани зерпоя мо маҳсулотҳои безарари махсус барои тобут омода-

шударо, истифода бурдем. 

Тахтаи (ДВП). 

Тахтаи андозааш 5х2см. (Рейка). 

Пена. 

Ширеш (жидкий гвоздь). 

Матоъ. (Холст). 

Мехи печдор. (саморез). 

Зерпояро барои таги тобут бо кумаки ҳамкорам тармимгар Файзов Комрон ва 

тармимгар аз Осорхонаи бостоншиносӣ, Раҳмонов Манучеҳр тайёр кардем. Пеш 

аз ҳама тахтаи ДВП-ро барои таги тобут ба андозаи 1.1м. бурида, барои гирду ат-

рофи он аз ҳамин тахта бо баландии 15см. дарозиаш 2,35м. бурида, ба хамдигар 

пайваст кардем. Даруни қолабро ба баландии даркорӣ аз хафи махсуси сохтмони 

пур карда, ба болояш плостикро партофта, қисматҳои тобутро ҷой намудем. Хушк 

шавии ин мавод ду рӯзро дар бар гирифт. Таги қолабро бо тахтаҳои (рейка) андо-

заашон гуногун ба ҳамдигар рост кардем. ДВП-и гирду атрофи қолабро ба хафи 

даруни қолаб бо мехи печдор (самарез) сахт намуда, бо ширеши сохтмони (жид-

кий гвоздь) мустаҳкам намудем. Қисмати берунии гирду атрофи қолабро бо 

ҳамин ширеш пӯшонда, ба болои он матои холстро ба андозаи лозима бурида час-

пондем. 

       

Акси 6. Тобути гилӣ, ҷараёни тармим 

 Сарпӯши тобут ҳам аз 7 порча иборат аст ва ҳар кадоми порча аз 3 то 12 

қисм пораҳои шикаста иборатанд. Ширеши ноустувори қаблии онро ба таври 

буғсозӣ бо атсетону этонол аз порчаҳо тоза намудам. Баъд аз дур кардани ширеш 

аз порчаҳо ҳамаи қисматҳои онро бо об шуста, хушк намудем. Порчаҳоро бо ма-
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води ксилол, ки бо палароид В-72 тайёр карда будем, барои мустаҳкамтар шудани 

порчаҳо виқоя намудем. Пас аз он қисматҳоро ба ҳамдигар пайваст намуда, ши-

реш кардем. Баъзе аз қисматҳои сарпӯш камбудиҳо (норасоиҳо) дошт, ки он 

ҷойҳои нопураашонро бо ёрии алебастр омехта дар ширеши ПВА шакли пурраа-

шонро сохтем. Ҷойҳои ковокшудаи байни порчаҳоро низ бо ҳамин хамира пур 

карда, бо ранги сафолӣ пӯшонидем. 

       

Акси 7. Тобути гилӣ, ҷараёни тармим 

Ҳамин тавр тармими саркафаг пурра ба анҷом расид. 

Хулоса дар натиҷаи анҷом додани корҳои тармимӣ ва азнавсозӣ – шустан ва 

хушк кардани пораҳои тобут ва ба ҳам пайваст кардани пораҳо бо ширеши (For 

filling, bonding and repairing marble and other stones) сохтмонии истеҳсоли Хитой. 

тобут шакли аслии худро гирифта, қобили таҳқиқи илмӣ ва ба намоиш гузоштан 

шуд. 

Баъди тармим бинобар аҳамияти калони илмӣ доштан тобутро дар толори 

таърихи бостон ва асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистонба намоиш гу-

зоштанд. 
END 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

159 

Боймуродова Зулола 

 

О ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ ТАДЖИКИСТАНА В 1970-1980 гг. 

(НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

ТАДЖИКИСТАНА) 

 

В период 70-80-х годов ХХ века на самостоятельный творческий путь всту-

пило очередное молодое поколение таджикских художников, получившие про-

фессиональное образование в различных высших учебных заведениях тогдашнего 

Советского Союза. Это были, к примеру - Сухроб Курбанов, Юсуф Сангов, Алек-

сандр Акилов, Зиёратшо Давутов, Комил Ёдгоров, Владимир Пулатов, Леонид 

Хушвахтов, Рафаэль Усманов, Валентина Ершова, Фаридун Негматзаде (окон-

чившие московский вуз), а также Вафо Назаров, Закир Собиров, Искандар Му-

хаммедов, Шобутолиб Шобутолибов (Ленинград), Илья Рахнаев, Сабзали Шари-

пов, Турды Самандаров, Валимад Одинаев, Сайфиддин Шералиев, Янтобте Ма-

маткулов, Батыр Аллабергенов, Анваршо Сайфиддинов, Нурулло Курбанкулов 

(Ташкент), Муриват Бекназаров (Таллин), Любовь Фроликова (Орел), Любовь 

Оборина (Смоленске), Носирбек Нарзибеков, Рахим Сафаров, Вячеслав Хасанов 

(Вильнюс), Рауф Азимов, Бек Наимов ( Душанбе). 

Несмотря на различный индивидуальный почерк и круг художественных, 

стилистических, тематических интересов, они начали совместную творческую 

деятельность в культурном пространстве Таджикистана. Творчество этих худож-

ников в дальнейшем развивалось на основе сложившихся ранее богатых традиций 

изобразительного искусства в Таджикистане. В первую очередь их внимание бы-

ло направлено на тщательное изучение богатого историко-культурного наследия 

таджикского народа. Основным критерием художественности и эстетики для них 

теперь становится воспроизведение особенностей окружающего мира, собствен-

ных ощущений современной жизни, а также ведение индивидуальных поисков 

внешнего прекрасного мира. Можно утверждать, что именно в результате этого в 

творчестве вышеназванных авторов возник своеобразный синтез, черпающий 

вдохновение из самых разнообразных источников вдохновенья: из особенностей 

народного творчества, из недр городской культуры, из изучения многочисленных 

памятников истории (археологические артефакты, образцы средневековой живо-

писи). В этот же период особенно активно развивается всемерное увлечение мо-

лодых художников достижениями новых направлений в творчестве, в том числе и 

идеях постмодернизма.
1
 

По мере формирования и становления национальной школы мастеров живо-

писи, как правило, складывалось определенная система представлений о предпоч-

тительных формах выражения, особенностях эстетического отражения действи-
                                                                
1 Додхудоева Л. От социалистического реализма к компьютерным технологиям // Графика и скульптура Таджики-

стана ХХ века./Л.Додхудоева. – Душанбе, 2006. – С.93. 
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тельности. Художники данного поколения в какой-то степени изменили стереотип 

мышления и сумели доказать, что и в пределах национальных реалий республики 

возможны многообразные творческие поиски и удачные решения, которые есте-

ственно показывают стремления молодых мастеров применить в своих произве-

дениях более выразительный и понятный художественный язык. 

Например, ряд исследователей отмечают, что 70-80-е годы у молодых тад-

жикских живописцев наблюдалось более усиливающийся интерес к тематическим 

картинам с ее специфическими особенностями, которые способствовало выразить 

сложные понятия и взгляды современного человека на мир. Так же расширился 

круг тем и образов, темы стали более значительными, обогатился сюжетный круг 

произведений, который требовал расширение арсенала художественных средств, 

большей эмоциональности и глубины выразительности
1
. 

Наряду с этим, вполне естественно, что молодые художники данного поколе-

ния в этот период обращались также к большим историческим событиям, круп-

ным грандиозным стройкам, а также к тематике освоения целинных земель. 

Из находящихся в коллекциях Национального музея картинахвыясняется, что 

над этой тематикой больше всего тогда работал С.Курбанов, который считается 

одним из самых одаренных мастеров живописи в республике, с ярко выраженной 

индивидуальностью и собственного взгляда на окружающие события современ-

ности. 

Творческая биография С.Курбанова похожа на биографию многих молодых 

художников Средней Азии, которые активно вошли в советское изобразительное 

искусство в конце 60-х – начале 70-х годов. 

Обучение в Москве, знакомство с наследием русского и советского изобрази-

тельного искусства, участие в республиканских и всесоюзных молодёжных вы-

ставках вместе со сверниками – все это стало для Курбанова той творческой сре-

дой, в которой формировались его мировоззрение, собственный метод и стиль ра-

боты
2
. 

Так, в разные годы С.Курбанов создал такие удачные художественные по-

лотна, как «Битва», «Павший знаменосец», «Красная кавалерия», которые, к со-

жалению, по непонятным нам причинам не вошли в коллекцию национального 

музея. 

Однако все они были в разное время выставлены в экспозициях республи-

канских выставок в 80-е годы, о чем свидетельствует материалы, опубликованные 

в книге, посвященной творчеству молодых художников Таджикистана.
3
 

                                                                
1 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан / О.Р. Румянцева – Москва, «Советский художник». – 1987. – 

С.4. 
2 Лавров Б.А. Сухроб Курбанов. Каталог./Б.А.Лавров. – Москва, «Сов. художник», 1980. – С.3 
3 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. Альбом./ О.Р. Румянцева. Москва, «Советский художник». – 

1987. – С. 67-69 
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Его известные полотна «Декрет об образовании Таджикской ССР» (1974) и 

«Ленин, революция, художник» (1977), которые были экспонированы на выставке 

произведений художников Таджикистана, посвящённой 60-летию образования 

Таджикской ССР и Компартии Таджикистана
1
 и в выставке молодые художники 

Таджикистана
2
 на сегодняшний день находятся в коллекциях Национального му-

зея Таджикистана. Они неоднократно выставлялись на различных тематических 

экспозициях музея и получили высокую оценку любителей искусства, а также 

специалистов. 

Обращаясь к исторической тематике, в данных работах Курбанов отражает 

страницы истории борьбы таджикского народа за свое освобождение, за строи-

тельство новой жизни. Картина «Декрет об образовании Таджикской ССР» вошла 

в музей по протоколом государственной экспертной комиссии Министерство 

культуры Таджикской ССР (№2 от 14.08.74г.)
3
 

Примечательно, что С.Курбанов в дальнейшем также продолжал эту тему и в 

своих монументальных произведениях. В качестве примера можно назвать его 

прекрасно выполненную роспись «Советский Таджикистан» в главном фойе 

бывшего Дома Политпросвещения в г. Душанбе, которое ныне носит другое на-

звание - «Кохи Вахдат». 

Надо отметить, что около пятидесяти работ С. Курбанова в настоящее время 

находятся в коллекциях фонда Национального музея Таджикистана. Известные 

его работы такие как «Народный суд» (1967), «Опоздали», «Гармские комсомол-

ки» (1968), «1945 год» (1970), «Праздник весны» (1971), «Нурек строится» (1971), 

«Первый поезд» (1972), «Портрет генерала М.Д. Тошмухамедова» (1973), «На-

тюрморт с тором» (1974), «Бег свободных лошадей» (1979), «Шахматистки» 

(1973-79гг.), «Молодёжь Таджикистана на XVIII съезде ВЛКСМ» (1979), «Мой 

Таджикистан» (1980), «Я все тайны мира разгадал…» (1980), «Коллективизация в 

Таджикистане» (1981), «Памяти поэта Мирзо Турсунзаде» (1981), «Есенин С, и 

Волков В. Ташкент 1921г.» (1983), «Мыслю значит существую» (Триптих, 1987) и 

др. были неоднократно показаны в выставках, организованных в стенах Нацио-

нального музея (ранее в музее им. Бехзода) и послужили делу воспитания подрас-

тающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 

Как отмечает искусствовед Ш.М. Анаркулова о творчестве С.Курбанова, в 

картине «Бег свободных лошадей» (1979), художник исследует смысловые грани 

взаимоотношения человека и природы. Здесь гармоническое соотношение приро-

ды и человека достигается многочисленными приемами и всем строем стилисти-

ческих и художественных средств. Художник в едином эмоциональном ключе 

                                                                
1 Чудович Е.Н. Изобразительное искусство Таджикской ССР. Каталог / Выставка произведений художников Таджи-

кистана, посвященная 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана./Е.Н. Чудович. Москва, 

«Сов. художник». – 1984. – С.16 
2 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. Альбом. Москва, «Советский художник». – 1987. – С.67 
3 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступление экспонатов №5 (6920-8404), Л. 57 
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решает изображения фигур людей и пейзажа. Точно так же едины и масштабные 

соотношения неглубоких перспективных планов свей композиции, развернутой в 

виде широкой панорамы. Получается, что общее живописное звучание картины 

создается тонкими градациями преимущественно зеленного цвета. Художник 

предстает как мастер, стремящийся к выражению мысли посредством лирических 

интонаций, что тем не менее не мешает ему создать прекрасный образ Природы, в 

которую органично входит жизнь человека в самых ее многообразных проявлени-

ях
1
. 

Вышеназванная работа была демонстрирована в 1981 году на выставке «Мо-

лодые художники Таджикистана» и была приобретена в коллекцию Республикан-

ского объединенного музея историко-краеведческого и изобразительных ис-

кусств. 

В другой работе С.Курбанова «Девочка со скрипкой» (1979) показана жанро-

вая композиция, изображающая девочку, играющую на скрипке прямо в интерье-

ре мастерской художника. Оно одета в коротком красном платье, её волосы до 

плеч распущены, лицо сосредоточенно, взгляд опущен вниз. За спиной девочки по 

центральной оси композиции фронтально стоит мольберт с холстом. На перекла-

дине висит мастихин, к ножке прислонена палитра. Справа от мольберта изобра-

жено занавеска-ширма. Образная характеристика решена цветом: тонкие перехо-

ды друг в друга теплых цветовых тонов значительно усиливают нежность и по-

этичность образа. 

Примечательно, что целый ряд полотен Курбанова, посвященных современ-

ной тематике из коллекции Национального музея, неоднократно вошла в содер-

жание тематических выставок за рубежом и очень наглядно демонстрировали 

достижения в культурной жизни Таджикистана. Так, работы «Натюрморт. Шака-

роб» (1972), «Свадьба» (1972-1976), «Молодёжь Таджикистана на XVIII съезде 

ВЛКСМ» (1979), «Гобеленщицы» (1977) С.Курбанова в 1981 году были представ-

лены на выставке Дни литературы и искусства Таджикской ССР в Узбекской 

ССР
2
. 

Именно этическое толкование истории как процесса непрерывного накопле-

ния нравственных ценностей, предопределяет пристальное внимание молодых 

художников республики и к важнейшим проблемам современности, взаимосвязи 

внутреннего мира человека с событиями, происходящие вокруг, наконец к чело-

веку во всем многообразии его духовного мира. Как уже было отмечено выше, 

разные аспекты современной жизни показаны в картинах С.Курбанова «Моло-

дость Таджикистана» (1979), Л.Фроликовой «Гидроэлектромонтаж в Нуреке» 

(1978-1983). Тут также можно привести пример другие работы художников 

                                                                
1 Анаркулова Ш.М. Молодые художники Таджикистана. Каталог выставки. Живопись, графика, скульптура. Совет-

ский художник./ Ш.М. Анаркулова. – Москва:, 1981. 
2 Чудович Е.Н. и Букреева Э.П. Каталог выставки живопись, скульптура, графика, декоративное искусство театра, 

кино и телевидения, декоративно-прикладное искусство. – Душанбе, 1981. – С. 6 
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С.Шарипова «Юность Рагуна», Л.Шпонько «Хлеб Памира», К.Едгорова «Преодо-

ление» и «Цветы Зеравшана», которые отсутствуют в коллекциях Национального 

музея Таджикистана
1
. Эти художники тогда наиболее часто обращались к совре-

менной тематике и целиком проявили новаторские устремления. 

В картине «Молодость Таджикистана» Курбанов изобразил людей мужест-

венных и твёрдых. Лица молодых рабочих спокойны и на первый взгляд отреше-

ны от окружающих атрибутов производственного процесса. Между тем в самом 

характере внутреннего общения персонажей мы видим живую напряженность 

мысли и чувства. Этому способствует и своеобразно – угловатый ритм фигур и 

беспокойный колористический строй
2
. Данная картина из фонда музея неодно-

кратно было выставлена разных тематических выставках. 

Нужно отметить, что наряду с С.Курбановым, к истории Таджикистана, к те-

мам борьбы таджикского народа за свое национальное и социальное освобожде-

ние обращались художники практически всех поколений. Среди подобных работ, 

которые тогда получили признание со стороны зрителей, можно привести пример 

несколько работ из коллекции фонда Национального музея Таджикистана. Такие 

работы как «Хаитская трагедия» (1959), Н.Никитина; «Тревожные годы» (1967-

1968), В.Сапронова и Г.Планутите; «За новую жизнь» (1977), М.Абдурахманова и 

Г.Яраловой; «Памяти далеких лет» (1981-1982), и др. воплощают идеи мужества, 

само, отверженности и патриотизма народа. 

Как отметили исследователи изобразительного искусства Таджикистана 70-

80-х гг., молодых таджикских живописцев объединяло глубокий интерес к реше-

нию исторических тем, в особенности к этической проблематике. Для художников 

этого поколения осмысления истории это прежде всего способ утверждения вы-

соких нравственных начал. 

Рассматривая процесс развития изобразительного искусства в Таджикистане 

(70-80-е гг.) на данном этапе, нельзя не отметить ту важную роль, которую в этот 

период сыграло формировавшийся новое поколение художников из числа пред-

ставителей местной национальности. В данный период появилась целая группа 

талантливой молодежи, которая вполне уверенно заявило о себе созданием ряда 

очень удачных и неординарных работ, которые ныне находятся в коллекциях На-

ционального музея. 

Что касается жанра портрета, то нужно отметить, что в 70-е годы в этом жан-

ре на ряду с известным портретистом И.Лисиковим активно работала художница 

среднего поколения Евдокия Носик, которая после окончание Государственный 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им И. Е. Репина в 1950-е годы 

приехала в Сталинабад. В настоящее время около сорока ее работ находятся в 

фонде Национального музея Таджикистана. Среди них такие как «Портрет искус-

                                                                
1 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. Альбом./О.Р. Румянцева. – Москва:, «Советский художник». – 

1987. – С.5 
2 Лавров Б.А. Сухроб Курбанов. Каталог./ Б.А. Лавров. – Москва:, «Сов. художник», 1980. – С. 3 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон №3, 2021 

164 

ствоведа Чудович Е.Н.» (1970), «Портрет академика Р.Б. Баратова» (1972), «Порт-

рет ветерана Великой Отечественной войны академика К. Таджиева» (1974), 

«Портрет врача-кардиолога Р.К. Касымова» (1977), «Мирная граница. Портрет ге-

нерал-майора А. Г. Гафарова» (1977), «Портрет врача Рахимова З.Е.» (1977), 

«Портрет ветерана гражданской Войны Идиева М.И.» (1978), «Портрет Героя Со-

ветского Союза У.Я. Якибова» (1978), «Перед стартом. Портрет прапорщика Гри-

бань Н.С. – мастера спорта по военному троеборью» (1979) и др. 

Примечательно, что в начало 70-х годов значительно окрепло мастерство тех, 

кто пришел в этот период в мир современного искусства. Художники этого поко-

ление обладали вполне устойчивым кругом интересов и своеобразием творческой 

манеры и успешно выступали в одном ряду с художниками старшего и среднего 

поколения. В конце 1970-х – начале 1980-х годов на республиканских и всесоюз-

ных выставках появились и новые имена живописцев, графиков, скульпторов, 

творческие поиски которых представляются весьма перспективными. 

По мнению многих исследователей, вхождение молодых художников Таджи-

кистана в орбиту изобразительного искусство страны было достаточно бурным и 

активным, но не случайным, ибо как показывает характеристика самих работ, оно 

было подготовлено ходом активных творческих поисков, велением самого време-

ни, всем ходом формирования и расцвета культурной жизни республики. 

Искусствовед О.Р. Румянцева по данному вопросу отмечает, что творчество 

молодых – это поиск новых взаимоотношений с окружающим миром, диалекти-

ческое единство новаторства и традиций, своего рода лаборатория, где выкри-

сталлизовывается искусство завтрашнего дня. Рассматривая особенности разви-

тия изобразительного искусства в Таджикистане на протяжении 10-15 лет, она 

отмечает обновление поколений национальной художественной интеллигенции
1
. 

О.Румянцева особо отметила творчество молодых художников таких как, 

А.Акилов, Р.Абдурахманов, В.Безушко, Ю.Вайс, В.Виданов, З.Довутов, 

К.Ёдгоров, В.Ершова, В.Заболотников, И.Иванов, А.Кадиров, С.Курбанов, Н.Кур-

банкулов, М.Мирзоев, И.Мухаммедов, Н.Нарзибеков, В.Хасанов, Ф.Негматзаде, 

В.Пулатов, Р.Сафаров, З.Собиров, А.Сайфутдинов, Л. Хушвахтов, Л.Фроликова 

С.Шарипов. Эти художники, обладая устойчивым кругом творческих интересов и 

своеобразием творческой манеры, успешно выступали рядом с художниками 

старшего и среднего поколения. Некоторые из них до сих пор активно занимают-

ся творчеством и показывают хорошие творческие результаты, создавая новые 

произведения в различных жанрах изобразительного искусство Таджикистана. 

В этот период в различном эмоциональном ключе решали свои работы С. 

Шарипов, К. Едгоров, А. Сайфутдинов, А. Акилов, Ю. Вайс. 

Творчество Комила Ёдгоров отличается особой многогранностью, он как ху-

дожник-публицист (монументалист), в своих картинах раскрывает остросоциаль-

ные темы, создавая тематические картины исторической направленности. Его ра-
                                                                
1 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан./ О.Р. Румянцева Москва:, «Советский художник». – 1987. - С.3 
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боты можно сравнить с художественными монументальными произведениями 

(фресками) с безупречным исполнением, выстроенной композицией и богатыми 

цветосочетаниями
1
. Ёдгоров как художник-живописец, создает картины, в кото-

рых прослеживается раздумье о людских судьбах и о внутренней сосредоточен-

ности человека в себе самом. Примечательно, что К. Едгоров в своих работах ча-

ше всего использует тёплые тона, об этом он сам признается следующим образом: 

«Мое стремление к теплым тонам в живописи, думаю, как – то связано с детст-

вом, с той любовью к коричневым камушкам. Особенно люблю красный цвет. В 

нем – напряженность, драматичность, он не дает успокоиться…»
2
 

На сегодняшний день около десяти его живописных работ находятся в кол-

лекциях фонда Национального музея Таджикистана, такие как «Первые ласточки» 

(1980), «После трудового дня» (1983), «Куруксайский силикатный» (1983), «Ре-

портер» (триптих,1987), «Чёрный дождь. Армения» (1988), «Покинутый дворец» 

(2007) и др. В каждой из его картин можно наблюдать свой неповторимый нацио-

нальный колорит, где отражается социальные мотивы окружающего мира. На-

пример, в произведение «Покинутый дворец» (2007) художник показал трагиче-

скую страницу из жизни основателя таджикско-персидской классической поэзии 

Абуабдулло Рудаки (ум. 941г.), который был ослеплен и изгнан из дворца эмир 

Бухары в следствии дворцовых интриг против него. Ёдгоров изобразил данную 

исторически достоверную ситуацию из биографии великого поэта с особым по-

ниманием и точными акцентами. 

Данная картина находится в постоянном экспозиционном зале отдела изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства Национального музея Тад-

жикистана. 

Другим известным художником Таджикистана, который также достиг боль-

ших творческих успехов в создании театральных декораций, является Народный 

художник Республики Таджикистана, Янтобте Мамадкулов (1946-2019). Наиболее 

плодотворный период в его творческом пути приходится именно на 70-80 годы. 

Как отмечает искусствовед Л. Додхудоева, «театр для Я.Маматкулова значил 

все. По его собственному признанию он стал для него своеобразной духовной 

школой, где он начал учится заново. Работа над драматургическим материалом 

весьма увлекало его и открыла ему не только классику, но и авангард. Драматур-

гия Сартра и театр абсурда Ионеско подтолкнули к изучению современной живо-

писи, различных ее течений, возникший в XIX – XX вв. Он чувствовал, что в этой 

литературе и изобразительном искусстве заложен глубокий смысл. Это был са-

мый лучший, самый плодотворный период его творчества».
3
 

Здесь можно назвать наиболее показательные его театральные работы, как 

например эскизы к спектаклю по опере «Амир Исмоил» (Т.Шахиди). 

                                                                
1 www. gumilev – center. ru Комил Едгоров – иллюстратор таджикской истории /Центр Льва Гумилёва 
2 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. Москва, «Советский художник». – 1987. – С. 40 
3 Додхудоева Л. Янтобте Маматкулов. Альбом./ Л.Додхудоева. Душанбе: – 1992, – С. 2 
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Около пятидесяти его театральных и живописных произведений в настоящее 

время хранятся в фонде Национального музея Таджикистана. В 2014 году в музее 

была организована персональная выставка Я.Мамадкулова, после чего он подарил 

музею более десяти своих живописных произведений, такие как «Абуали ибн Си-

но и Махмуди Газнави», «Кули Сарез», «Ущелье Ромита», «Горный пейзаж», 

«Душанбе» «Натюрморт» и др. 

За это время в республике формировался крепкий в профессиональном от-

ношении отряд молодых художников. Одним из известных художников данно-

го поколения является талантливый и уникальный в своих поисках Зиёратшо 

Довутов. 

Около тридцати его хорошо исполненных работ в данное время находятся в 

фондах Национального музея Таджикистана. Они посвящены самым различным 

темам – уникальной природе Таджикистана, выдающимся историческим деятелям 

науки и культуры, а также современным личностям – поэтам, писателям, учёным, 

политическим деятелям, простым труженикам, женщинам востока, что характери-

зует широту его творческих поисков. 

Произведения З.Довутова «Нурекское море», «У источника», «Три великих 

царя арийцев», «Великий поэт Абуабдуллахи Рудаки», «Авиценна», «Возрожде-

ние», «Адам и Ева». Серия его произведений «По мотивам Саади», «Студент» яв-

ляются можно сказать, шедеврами современного изобразительного искусства 

Таджикистана. Некоторые названные его работы сегодня находятся в фонде На-

ционального музея Таджикистана и систематически участвуют в различных тема-

тических выставках и служат делу эстетического воспитания подрастающего по-

коления. 

В фондах музея также находятся и другие его работы: «Портрет солдата» 

(1973), «Портрет сержанта А. Копатилова» (1973), «Автопортрет» (1974), «Инду-

стриальный пейзаж» (1975), «Рабочий поселок» (1975), «Изготовление кошмы» 

(1977), «Дворик» (1979), «Канатоходцы» (1979), «Весенние сборы» (1983), «Наш 

край» (1983), «Границы Родины» (1985), «Горячая пора. Хлоп пункт» (1987), 

«Композиция» (1989). 

В начале 80-х гг. изучая процессы формирования духовной культуры тад-

жикского народа в новых социально-политических условиях (усиление демокра-

тизации, гласность, и т.д.), а также важность сохранения и пропаганды духовного 

наследия прошлого, Довутов посвятил этим новым веяниям свою картину «Воз-

рождение». Здесь, в коллективном портрете он изобразил классиков таджикско-

персидской литературы – А. Рудаки, Авиценну, А.Фирдоуси, А. Джами, Зебунис-

со, О.Хайёма, Хафиза, а также и двух наших современников, классиков советской 

литературы М.Горького и С.Айни. 

Как было отмечено выше, одной из самых известных работ З.Довутова на-

зывается «Нурекское море», который выполнен в 1982 году и опубликован в ря-
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де иллюстрированных альбомах по изобразительному искусству таджикского 

народа.
1
 

Как известно, нурекское водохранилище (Обанбори Норак) – это искусствен-

ное море, созданное на реке Вахш, на территории города Нурек. Заполнение дан-

ного водохранилища происходило начиная с 1972 года. Площадь составляет 98 

км², объём водохранилища составляет 10,5 км³ (полезный объем — 4,5 км³), длина 

— 70 км, ширина — 1 км. Средняя глубина водоема составляет 107 м. Главным 

достоинством данного сооружения является то, что это самая высокая насыпная 

плотина в мире. 

В своей картине З.Довутов изобразил этот очень красивый водоем в глубине 

высочайших гор с голубой водной гладью, окаймленный извилистыми берегами с 

высокими скалистыми белыми от снега горами. В центре картины изображена 

выступающая из воды огромная скала, а справа присутствуют черты небольших 

островков затопленных гор. В левом нижнем углу показано старое дерево с обна-

женными торчащими ветками, с сохранившимся снегом на сучьях. 

В внизу картины показано высоковольтная линия электропередачи, нефтяные 

скважины с маленькими фигурками работающих людей. В правом нижнем углу 

изображен едущий по дороге грузовик с трубами. А также в центре внизу картины 

между скалами изображено жилой поселок. Здесь же изображен катер с красными 

флажком и над морем летящий вертолет. Работа выполнено в гамме белые и голу-

бые тона.  Данная многоплановая композиция выполнена автором с большим мас-

терством, что свидетельствует об умении художника собрать воедино разные 

компоненты, сохраняя их логическую взаимосвязь. Следует добавить, что 

З.Довутов выполнил также точную копию своей работы, которая находится в 

коллекциях самого художника. 

Другой работой З.Довутова, где также как и в «Нурекском море», присутст-

вует сложная, многоплановая композиция, насыщенная действием и динамикой, 

типичным для композиции среднеазиатской миниатюры, является его картина 

«Изготовление кошмы», в которой художественное решение достигается посред-

ством множественности действий. Характерно, что все пространство полотна за-

полнена различными сюжетными отрывками, сохраняя при этом их тематическую 

общность. 

Благодаря богатому ритмическому и цветовому решению, общая композиция 

картины сохраняет целостность жанрового сюжета, подробную описательную ма-

неру. На картине изображено азиатский обширный и открытый двор. На первом 

плане изображено две плоские крыши домиков. На крыше слева сидят две жен-

щины в контрастных (белом и красном) по цвету платьях, разматывающие клубки 

шерсти. Рядом с ними колыбель и две груды коричневой и желтой шерсти. На 

                                                                
1 Изобразительное искусство Таджикской ССР / Каталог. Выставка произведений художников Таджикистана, по-

священная 60-летию образования Таджикской ССР и Компартии Таджикистана. – Москва:, Сов. художник., 1984. – 

С. 15 
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крыше дома справа изображены два старика в полу лежачем положении, которые 

пьют чай. На втором плане слева видны еще две плоских крыши. В центре двори-

ка на земле расстелена коричнево-желто-красная кошма, один конец которой за-

кручен в рулон. Мужчина и трое юношей валяют кошму, наступив босой правой 

ногой на рулон. Слева-человек в белом, присевший около рулона на корточки. На 

заднем плане слева изображен дом, а перед ним небольшое возвышение со сту-

пеньками, на котором видны контуры уже готовой кошмы. Справа еще один дом, 

на крыше которого три глиняных горшка и расстеленный рядом белая простыня 

для сушки фруктов. 

Перед домом изображена женщина, которая печет лепешки у тандыра. В глу-

бине картины в далеком пространстве видны фигуры людей рядом с трактором. В 

целом, можно сказать, что автор, в который раз очень удачно пользуется приема-

ми многоплановости композиции, сохраняя свою индивидуальность. Картина 

«Изготовление кошмы» составляет ценнейший экземпляр в фондах Национально-

го музея и была неоднократно выставлена на многих тематических выставках, по-

священных году развития туризма и народный ремесел. Пропаганда традиций на-

родного художественного промысла входит в задачу деятельности Национального 

музея и можно сказать, что и данная работа З. Довутова послужила хорошим об-

разцом показа древних традиций таджикского народа. Примечательно, что ху-

дожник проявляет хорошие знания исконно национальных традиций ковроткаче-

ства, изображая не только результат производства, но и текущий процесс подго-

товки самого товара. 

Его работа «Горячая пора. Хлоппункт» (1987), как образец творчества одного 

из представителей талантливых художников поколение 70-х годов, экспонируется 

в постоянно действующем экспозиции отдела изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Национального музея Таджикистана. На этой картине 

также изображен процесс работы по укладыванию урожая. На переднем плане на 

вершине бунта изображены два колхозника, который укладывают очищенный 

хлопок. Тема хлопка, сбор урожая и конечно стремление к выполнению государ-

ственного плана в те годы занимали мысли и действия всей творческой интелли-

генции – писателей, поэтов, художников, драматургов. 

Выставки в Национальном музее неоднократно освещали данную тему, вы-

полняя социальный заказ по пропаганде творчества художников Таджикистана, 

которые в том числе часто обращались к производственной тематике. Это конеч-

но было требованием времени и тогдашней идеологии, однако хорошие, профес-

сионально грамотные работы таджикских авторов благодаря своим художествен-

ным достоинствам, практически всегда выходили за рамки только идеологических 

решений, показывая жизнь во всем разнообразии. 

В работах другого известного таджикского мастера изобразительного искус-

ства Сабзали Шарипова намечается возвышенно философское отношение к ре-

альной действительности и отражение непреходящих ценностей человеческой 
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жизни и окружающей природы. Примечательно, что в коллекциях фонда Нацио-

нального музея Таджикистана находятся очень большое количество (всего - около 

тридцати) его работ, которые отражают всю красоту родной земли, современную 

жизнь и характер эпохи. При этом его работы всегда неразрывно связаны с собы-

тиями исторического прошлого таджикского народа, с историческими великими 

предками в области поэзии, науки, искусства. 

Из нижеследующего перечня работ С.Шарипова, которые находятся в фон-

дах Национального музея, такие как «Натюрморт с пером» (1972), «Плоды» 

(1975), «Гранатовый сад моего деда» (1977), «Лола. Портрет» (1977), «Раздумье» 

(1978), «Воспоминание» (1978), «Будни врача» (1979), «Победители Навруза» 

(1979), «Надежда. У зеркала» (1979), «Зеркало Авиценны» (1980), «Наследники у 

голубого источника» (1980), «Поэту земли Мирзо Турсунзаде посвящается» 

(1981), «Колыбель» (1982), «Поэтесса Гулрухсор Сафиева с сыном» (1981-1982), 

«Памяти далеких лет» (1981-1982), «Поколения. Красноармейцу Кариму Шарифу 

посвящается» (1981-1985), «На досуге о международном положении» (1985), «По-

священие восстание Восе». Диптих (1982-1987), «Устод С. Нуриддинов» (1986-

1989) и др., видно, что круг художественных интересов С. Шарипова чрезвычайно 

широк и многообразен. 

По мнению искусствоведа О. Румянцевой, сам С. Шарипов часто отказывает-

ся от развернутого пересказа или комментарии к своим произведениям, от рас-

крытия их сюжетной основы, которые конечно же присутствуют в большинстве 

его тематических композиций. Видно, что для него сюжетная линия служит лишь 

в качестве импульса к эмоционально-ассоциативному восприятию художествен-

ного образа, что наглядно проявлялось, например, в таких его работах как «Вос-

поминание о детстве» или «У голубого источника»
1
. 

Такие известные работы С. Шарипова как «Проводы» (1978), «Воспомина-

ние» (1978), «Надежда. У зеркала» (1979), «Наследники у голубого источника» 

(1980) из коллекции Республиканского объединенного музея историко-

краеведческого и изобразительных искусств были демонстрированы еще в 1981г. 

на групповой выставке произведений молодых художников Таджикистана в г. 

Москве
2
. 

Другие его работы из коллекции художественного фонда Таджикской 

ССР «Юность Рогуна» (1978), «Родник» (1980) а также из фонда музея «На-

следники у голубого источника» (1980) были представлены на выставке Дни 

культуры и искусства Таджикской ССР в Узбекистане также в 1981 году
3
. 

Следует отметить, что С.Шарипов является выпускником Ташкентского Госу-

                                                                
1 Румянцева О.Р. Молодые художники Таджикистан. – Москва, «Советский художник». – 1987. – С. 5. 
2 Анаркулова Ш.М. Молодые художники Таджикистана. Каталог выставки. Живопись, графика, скульптура. Совет-

ский художник Москва, 1981. 
3 Чудович Е.Н. и Букреева Э.П. Каталог выставки живопись, скульптура, графика, декоративное искусство театра, 

кино и телевидения, декоративно-прикладное искусство. Душанбе, 1981. – С.6 
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дарственного театрально-художественного института и показ его успешных 

произведений в Ташкенте было принято специалистами и широкой публикой 

очень восторженно. 

Таким образом, в фонде Национального музея Таджикистана на сегодняш-

ний день собрано около 750 работ известных художников Таджикистана, кото-

рые созданы именно в рассматриваемый нами период 70-80-е гг. ХХ века. Эти 

работы выполнили художники разного поколения, который можно утверждать, 

что в данное время шире становилось мироощущение художников, их взгляд на 

мир. Главным для них стало более глубокое осмысление окружающей действи-

тельности, а также отражение актуальных проблем эпохи. К этому можно доба-

вить и характерную для многих авторов этого периода стремление к философ-

ским размышлениям о судьбах человечества, его историю и будущее. То есть ав-

торы в данном случае стремятся к поискам новых форм выразительности и к 

созданию своего круга художественных образов, который требует более широ-

кого взгляда на окружающий мир, а также более тонкое проникновение в духов-

ный мир человека. 
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Гулмирзоев Қиёмуддин 
 

ТАЪРИХИ ОМӮЗИШ ВА ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИИИ 

ТОЉИКИСТОН 

 

Табиати бой ва рангоранги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар давлатҳо ба куллӣ 

фарқ мекунад. Водиҳои зархезу кўҳҳои осмонбӯси аз канданиҳои фоиданок бой, 

дарёҳои сероби пуртуғён, кўлҳои обашон ширин, чашмаҳои обашон зулолу 

маъданӣ, ҷангалҳои ҳамешасабз, растаниҳои шифобахшу ҳайвонот ва парранда-

гони нодири ин кишвари биҳиштосо диққати бисёр олимону сайёҳони дунёро ба 

худ ҷалб кардааст ва мекунад. 

Дар давраи гузариш ба иќтисоди бозоргонї истифодаи оќилонаи сарватњои 

табиї ва муайян намудани таъсири онњо дар рушд ва љобаљогузории истењсолот 

ањамияти муњим дорад. Аз ин лињоз, пеш аз љобаљогузории истењсолот моро ло-

зим аст, ки сарватњои табиии минтаќаро тадќиќ намоем. Ба сарватњои табиї, ки 

дар рафти тараќќиёти љамъиятї ва љобаљогузории истењсолот ширкат меварзанд 

релеф, иќлим, канданињои фоиданок, олами набототу њайвонот, сарватњои обию 

заминї дохил мешаванд. 

Табиати Тољикистон аз љињати сарватњои табиї бой аст. Сарватњои табиии 

њудуди имрўзаи Тољикистон њанӯз аз замонњои ќадим диќќати олимони маҳалї ва 

хориљиро ба худ љалб менамуданд. Сарватњои табиӣ бештар дар табиат ба 

шаклњои гуногун љойгиранд. 

Аз бозёфтњои бостоншиносон маълум аст, ки аљдодони мо њанўз аз асрњои 

биринљ бо азобу машаќқатњои зиёде конњои сарватњои зеризаминиро дар кўњис-

тонњои Ќаромазору Зарафшон, Њисору Бадахшон истењсол кардаанд ва ба коркарди 

маъдану сангњои ќиматбањою ороишї машѓул будаанд. Номњои бисёр мањаллањои 

Тољикистон ба монанди Кондара, Курѓошимкон, Лољуварддара, кони Мансур, Ол-

тинтопкан ва дигарњо аз хотираи корњои љасуронаи конканони ќадим дарак 

медињанд. Маълумотњои аввалин оид ба сохти геологї ва мављудияти ганљњои киш-

варамон дар асарњои нобиѓањои машњури шарќ Абуали ибни Сино ва Абурайњони 

Берунї навишта шудааст. Ба таври мунтазам омўхтани сохти геологї ва канданињои 

фоиданоки љумњуриамон аз нимаи дуввуми асри XIX бо номи олимони барљастаи 

рус Ф. Богословский, П.П. Семенов-Тяншанский, А.Л. Федченко, И.В. Мушкетов, 

Г.Д. Романовский, Д.И. Иванов, Д.В. Наливкин ва пас аз солњои бистуми асри гу-

зашта оѓоз шуда, ба кори экспедитсияњои Шуравию Олмонї (1928) ва Тољикистону 

Помир (аз соли 1932) зери роњбарии академик Н.П. Горбунов вобаста аст. 

Дар ќисми шимолии Тољикистон аввалњои солњои 20-уми асри ХХ кони ан-

гишти Шўроб ва кони нафти Селроҳа истихрољ мешуданд. 

Аввалњои солњои 30-юми асри ХХ бо роњбарии геологњои номии шўравї Д.В. 

Наливкин, А.П. Марковский, Д.И. Шербаков, А.П. Лихачёв, С.П. Клунников ав-

валин харитаи геологии дањчаќримаи (1:1000 000) Тољикистон тартиб дода шуд. 
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Дар шимоли Тољикистон дар рафти аксбардории геологї С.Ф. Машковсев конњои 

дар асрњои гузашта истихрољшударо ба ќайд гирифта, чандин конњои навро муай-

ян намуд, ки дар омўзиши онњо (конњои сурбу руњи Сардоб, кони нуќраи Кони-

мансур ва њоказо) Б.Н. Наследов, А.В. Королев, К.Л. Пожаритский, Ф.И. Волфсон 

ва дигарон иштирок кардаанд. Дар натиљаи корњои геологии ин давра конњои по-

лиметаллии Консой, Олтинтопкан (ҳоло Зарнисор), Ќуруќсой, висмути Адрасмон, 

волфрами Чоруќдаррон, флюорити Навгарзон ва ѓайрањо кашф шуданд. Умуман 

дар кӯњњои Ќаромазор то соли 1930 ќариб 300 кону зуњуроти маъданњои гуногун 

номнавис шуда буданд. Сохти геологии минтаќаи Осиёи Миёна, маълумот оид ба 

палеогеография, стратиграфия ва тектоникаи ин диёр дар асари калони Д.В. На-

ливкин "Очеркњои геологии Туркистон" љамъбаст карда шудаанд [2, с.17]. 

Омўзиши геологии Тољикистон баъди соли 1932, яъне пас аз ташкил шудани 

Экспедитсияи комплексии Тољикистон (баъдтар, экспедитсияи Тољику-Помир), 

равнаќи бештар ёфт. Дар ин экспедитсия солњои гуногун олимони машҳур – А.Е. 

Ферсман, Н.П. Горбунов, Б.А. Федченко, Д.В. Наливкин, Н.И. Вавилов, Д.И. 

Мушкетов, А.П. Марковский ва дигарон фаъолият доштанд. Соли 1935 тартиб до-

дани харитаи геологии миќёси 1:420 000 ба охир расид, ки он љамъбасти 

тадќиќоти геологии он замон буд [1, с.51; 6, 5-16]. 

Мамлакати рў ба тараќќинињода, ба ашёи хоми минералї эњтиёљи зиёд дошт 

ва њамон солњо истихрољи саноатии аввалин конњо суръат гирифт. Соли 1931 

истихрољи кони полиметаллии Консой оғоз шуд, баъдтар комбинати Такелї ба 

кор даромада, конњои полиметаллии Ќуруќсой, Тариёкон ва ѓайра ба истифода 

омода карда шуданд. Зикр кардан ба маврид аст, ки соли 1932 фаќат дар минтаќаи 

Ќаромазор якбора зиёда аз 100 дастгоњи пармакунї ба кор ҷалб шуда буданд. 

Аз корњои шоёни ин давра – «Харитаи геологии ќисми шарќии Осиёи Миё-

на»-ро, ки соли 1937 А.П. Марковский, П.К. Лихачёв ва дигарон тартиб дода бу-

данд, асарњои Б.Н. Наследовро оид ба геологияи ва конҳои маъдани Ќаромазор 

(соли 1935), дањњо љилд асарњои ба геологияи Тољикистон бахшидашудаи аъзоёни 

Экспедитсияи Тољику-Помирро ќайд намудан мумкин аст [3, с.26]. 

Дар рафти тадќиќоти геологии ин давра як зумра мутахассисони бомањорат 

ба воя расиданд ва барои ташкил кардани аввалин муассисањои геологї дар 

Тољикистон имконият муњайё шуд. Соли 1938 тамоми ќуввањои истењсолию ил-

мии заминшиносии љумњурї муттањид ва Управленияи (Идораи) геологияи 

Тољикистон ташкил карда шуд, ки тамоми корњои љустуљўї ва иктишофи ашёњои 

минералии фоиданокро ба зимма гирифт. 

Таи солњои Њокимияти Шуравї ва соњибистиќлолии љумњурї бо зањмат ва 

кўшишу ѓайрати як зумра ташкилкунандагони истењсолот ва мутахассисони 

болаёќат С.Б. Эргашев, А.П. Недзветский, А.И. Грабченко, Д.С. Гачечиладзе, В.И. 

Верхов, В.И. Зуев, Г.В. Кошлаков, М.Ю. Абдуллоев, А.О. Орифов, А.Р. Ахмедов, 

Азим Иброњим, Мурод Хол, саргеологњои љумњурї Ю.А. Дияков, А.Б. Дзайнуков, 

Ф.А. Абдурањмонов, Е.Н. Горшков, М. Љанобилов, С.Н. Бобоев, Р.Д. Бахтдавла-
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тов ва дигар мутахассисони соња базаи ашёи минералии љумњурї ва чандин 

корхонањои саноати кӯњї ташкил шуд [4, с.86]. 

Дар љустуљў ва иктишофи конњои ашёњои минералии љумњурї А.М. Бакла-

нов, К.А. Барсуков, Ҳ.Л.Латифов, А.В. Степаненко, С.Я. Сушенсова, В.А. Авто-

номов, В.В. Шишкин, И.С. Ќосимов, Т.Ш. Шарифбоев, К.К. Аржанов, Х. Бойму-

родов, Э.З. Тоњиров, З.Ё. Ёров, Т.А. Мазитов, К.А. Харкевич, Ш.Ш. Деникаев, 

В.В. Подтележникова, А.В. Котелников, Я.А. Левин, И.П. Шаповалов, Х. Розиќов, 

М.Х. Эшонов, М.М. Мамадвафоев ва бисёр геологњои коршинос сањми калон до-

ранд [5, с.33]. 

Фатњи конњои сарватњои зеризаминї имконият доданд, ки дар заминаи ин 

конњо, соњањои саноати кўњї-маъдантозакунї, кимиё, сўзишворию энергетикї, 

масолеҳи сохтмонї бунёд ва рушд ёфта, дањњо корхонањои саноатии бузург ба ис-

тифода дода шаванд. 

Соли 1941 филиали Академияи илмњои ИҶШС дар Тољикистон кушода шуд 

ва дар њайати он Институти геология ташкил гардид. Олимони намоёни соњаи 

геологияи тоҷик С.М. Юсупова, Р.Б. Баротов, М.Ҳ. Ҳомидов, О.К. Чедия, С.А. За-

харов, М.М. Кухтиков, М.Р. Љалилов, А.Њ. Њасанов, С.М. Бобохољаев, Х.М. Юсу-

пов, Г.Х. Солењбоев, А.Р. Файзиев, Ф.Х. Њакимов, М. Тољибеков, А.Р. Қориев, 

А.М. Бобоев, М.Б. М.Х. Халилов , Акрамов, В.Ҷ. Дӯсматов, Ҳ.С. Тоҷиддинов, 

К.В. Вазиров, Ю. Мамадҷонов, А.С. Ниёзов, ва дигарон дар њалли бисёр 

масъалањои илми геологияи Тољикистон сањми калон гузоштаанд. 

Ташкил ёфтани Донишгоњи Давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин соли 

1948 (ҳоло Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон) ва факултаи геологии он барои тар-

бияи кадрњои баландихтисоси соњаи заминшиносї дар љумњурї ањамияти калон 

дорад. Устодон ва садњо шогирдони ин донишкада дар омўхтани сохти геологии 

Тољикистон, кашфи бисёр конњои канданиҳои фоиданок сањм доранд. 

Шоёнтарин комёбии илми заминшиносии Тољикистон дар ин давра он аст, ки 

ќариб дар њамаи соњањои геология–стратиграфия, палеонтология, петрология, ли-

тология, минералогия, геокимиё, тектоника, геологияи конњои маъдан, гидрогео-

логия, геологияи муњандисї, геоморфология, геологияи нафту газ ва ѓайра 

тадќиќоти илмї оѓоз шуда, дар љараёни онњо мутахассисони баландихтисоси 

миллї ба воя расиданд. 

Омўзиши сохти геологии Љумњурии Тољикистон дар Институти геология, со-

хтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмњои 

Тоҷикистон, факултањои геологии донишгоњњо, экспедитсияњои Саридораи геоло-

гияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шудааст. Солњои охир 

корњои геологї-иктишофї дар љумњурї аз нав эњё гардида, робитањои кории 

геологњои Тољикистон бо кишварњои хориљї зиёд шуда истодааст. Пас аз карах-

тии тўлонї аз нав корњои иктишофиву геологї оѓоз ёфтанд. Нашри китобу 

маљаллањои соњавї сол аз сол зиёд мегардад. 
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Селенит.                           Лолаи сангин. 

     

Булӯр                             Клиногумит 

Њоло соњаи геологияи Тољикистони соњибистиќлол дар оѓози марњилаи нави 

таърихии худ ќарор дорад ва шубњае нест, ки дар устувору ѓанї гардондани базаи 

маъдании иќтисодиёти ватанї ба муваффаќиятњои арзанда соњиб гардад. 

Бояд ќайд намуд, ки ба њамаи пешравињои имрўза нигоњ накарда, љалби 

сарватњои табиӣ дар истењсолот ва муайян намудани таъсири онњо дар рушд 

ва љобаљогузории истењсолот тадбирњои иловагиро таќозо дорад. Сарватњои 

табиї сарчашмаи асосии њаёт буда, воситаи асосии истењсолот ба њисоб мера-

ванд. 

Бешубња Љумњурии Тољикистон аз сарватњои табиї бой буда, њифз ва ис-

тифодаи оќилонаи онњо вазифаи аввалиндараљаи њар як сокини кишвар ба 

њисоб меравад. Яке аз вазифаҳои асосии имрӯза истифодаи оќилонаи сарватњои 

табиї мебошад. Солњои охир муносибат ба сарватњои табиї ба куллї дигар 

шудааст. Дар шароити њозира бояд њамаи ташкилотњои дахлдор кўшиш ба харљ 

дињанд, ки роњњои љалби сарватњои табиї ва таъсири онњоро дар рушд ва 

љобаљогузории истењсолот вобаста ба минтаќа ва ноњияњои мамлакат муайян 

намоянд. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР  
Дар нашрияи илмии “Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон” натиҷаи 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва оммавӣ-маърифатии кормандони илмии Осорхона 
ва олимону донишмандони ватаниву хориҷӣ, ки фарогири мавзӯъҳои 
муҳимми осорхонашиносӣ, таърихӣ, сиккашиносӣ, бостоншиносӣ, 
санъатшиносӣ, табиатшиносӣ ва фарҳангӣ мебошанд, ба табъ расонида шу-
даанд. Аз ҷумла, оид ба фаъолияти фондӣ, экспозитсионӣ, экскурсионӣ, 
ҷамъоварӣ ва ҳифзу нигоҳдории мероси таърихӣ-фарҳангӣ, инчунин натиҷаи 
ковишҳои бостоншиносии осорхона дар  ёдгории Ҳалқаҷари ноҳияи Хуро-
сон, маълумоти зарурӣ пешниҳод гардидааст. 
 

АННОТАЦИЯ 

В научном издании «Сообщения Национального музея Таджикистана» пред-

ставлены результаты научно -исследовательской и общественно - образователь-

ной работы сотрудников музея, отечественных и зарубежных учёных, освещаю-

щие важные темы музееведения, истории, нумизматики, археологии, истории ис-

кусства, естествознания и культуры. В частности, предоставлена необходимая 

информация о деятельности фонда, об экспозициях, экскурсиях, сборе и сохране-

нии историко-культурного наследия, а также результатах археологических раско-

пок музея на городище Халкаджар Хуросонского района. 

 

BRIEF OVERVIEW  

The scientific publication "News of the National Museum of Tajikistan" presents 

the results of research and educational work of the Museum’s staff, national and foreign 

scientists, covering important topics of museology, history, numismatics, archeology, 

art history, natural science and culture. In particular, the necessary information was pro-

vided about the activities of the foundation, about expositions, excursions, collection 

and preservation of historical and cultural heritage, as well as the results of archaeologi-

cal excavations of the museum at the Khalkajar settlement in the Khuroson district. 
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ТАЛАБОТ  

ОИД БА ПЕШНИҲОДИ МАҚОЛАҲОИ ИЛМӢ 

Мақолаҳои илмие, ки ба барои чоп ба нашрияи илмии “Ахбори Осорхо-
наи миллии Тоҷикистон”пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин 
ҷавобгӯ бошанд: 

1. Дар мақолаҳои илмӣ аҳаммияти омӯзиш ва ҳалли масъалаҳо ба таври 
дақиқ ва равшан ифода гардида бошанд. 

2. Ҳаҷми мақола бояд бо назардошти расм, ҷадвал, диаграмма, графика 
ва рӯйхати адабиёти истифодашуда  аз 4 то 10 саҳифаро дар бар гирад. 

3. Матни мақола бояд тибқи барномаи Microsoft Word, формати А4,  бо 
ҳуруфи Times New Roman Tj, ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2см ва фосилаи бай-
ни сатрҳо 1мм омода гардида бошад. 

4. Дар қисми болоии саҳифаи аввали мақола насаб ва номи муаллифи 

мақола аз тарафи рост навишта мешавад (намуна: Олимов Собир). 
5. Номи мақола дар қисми болои саҳифа бо ҳарфҳои калон навишта ме-

шавад (намуна: ГАНҶИНАИ СИККАҲОИ КУШОНИИ ОБИ ШИФО). 
6. Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси 

он дар поварақ нишон дода шавад. 
7. Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда 

шуда, дорои зернавишт (ҳаҷми ҳуруф 10мм) бошанд. 
8. Дар охири мақола маълумот дар бораи муаллиф бо ду забон (тоҷикӣ 

ва русӣ) бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пур-
ра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он 

муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, 
нишонии ҷойи кори муаллиф. 
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