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Иброхимзода Зафаршо Сафо 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ 

За годы независимости одним из приоритетных направлений политики го-

сударства стало развитие культуры. Правительство страны обратило внимание 

на музеи как одно из мест популяризации национальной культуры. Действи-

тельно, музей является местом, где его артефакты могут воздействовать на эмо-

ции посетителя, воспитывать человека в духе патриотизма, национальной гор-

дости, уважения к своей культуре и эстетическому восприятию мира. Музеи 

можно считать зеркалом нации ввиду того, что все исторические и культурные 

памятники народа, отражающие различные историко-культурные периоды об-

щества, сохраняются и пропагандируются именно в этом месте. По мнению од-

ного из знатоков в области музея Н.Ф. Федорова: «Музей есть собрание всего 

отжившего, мертвого, негодного для употребления; но именно потому-то он и 

есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченых; 

потому музей и представляет утешение для всего страждущего, что он есть 

высшая инстанция для юридико-экономического общества. Для музея самая 

смерть не конец, а только начало…. Музей есть высшая инстанция, которая 

должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее».
1
 

Пропаганда культурного наследия является одной из важнейших задач му-

зея. Организация и проведение экскурсий в музее чрезвычайно важны. Соглас-

но научной литературе по музееведению: «Экскурсия коллективный осмотр му-

зея, достопримечательного места, выставки, объекта природы и т.д. по опреде-

ленному маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, образо-

вательными, научными и воспитательными целями, а также для удовлетворения 

эстетических потребностей при использовании свободного времени ».
2
 

Как показывает опыт работы в музеях, экскурсионные группы чрезвычайно 

разнообразны, и работа с каждой из них требует особого подхода. Характерной 

особенностью экскурсионной работы является беседа экскурсовода с посетите-

лем музея. В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам 

увидеть объекты, на основе которых раскрывается тема, услышать об этих объ-

ектах необходимую информацию, ощутить величие подвига, значение истори-

ческого события, овладеть практическими навыками самостоятельного наблю-

дения и анализа экскурсионных объектов. 

Виды экскурсий, которые предлагаются специалистами музея, отличаются 

по предмету, цели, но все они имеют общую форму. 

                                                                

1 Фёдоров Н.Ф. Музей его смысл и значение. Сб. соч. – Москва, 1995. Т.2. – С. 375 

2 Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения (под руководство Ю.П. Пищулина). – Моск-

ва, 1986. – С.128 
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В ходе экскурсии на основе артефактов музей осуществляет свои учебно-
воспитательные функции, т.е. основой работы экскурсовода является привлече-
ние внимания посетителя к историческим произведениям. 

Воздействие экскурсии на посетителя зависит от того, насколько материал 

излагается понятным языком, доступным и воспринимается приемлемым обра-

зом участниками тура. Материал экскурсии должен быть изложен с учетом 

уровня знаний и навыков экскурсантов, уровня их информированности, их жиз-

ненного опыта.
1
 При этом убедительность экскурсии зависит от подлинных 

экспонатов, которые представлены на экспозиции, цитат из исторических ис-

точников, заметок участников и свидетелей, выставленных фотографий, копии 

оригинальных документов и т.д. 

Основными требованиями к экскурсоводу является то, чтобы он макси-

мально внимательно изучил экспонаты музея и привлекал к себе внимание по-

сетителя, знал богатую историю своей Родины, имел грамотную речь, достой-

ную этику и достаточно исторических знаний, умел анализировать и сопостав-

лять исторические события прошлого и сегодняшнего дня. Кроме того, как пе-

дагог, экскурсовод должен владеть педагогическими и психологическими навы-

ками помагающие ему в работе со всеми категориями посетителей (дети школь-

ного возраста, учащиеся средних школ, студенты высших учебных заведений, 

туристы) и знать основы работы музеев. Как и во всяком педагогическом про-

цессе, в экскурсии участвуют две стороны: обучающий экскурсовод и обучае-

мые экскурсанты. Экскурсовод сообщает знания по определенной теме, экскур-

санты эти знания воспринимают. Взаимодействие этих двух сторон является 

основой педагогического процесса. Экскурсовод во взаимоотношениях с ауди-

торией использует методику педагогического воздействия. 

Составной частью профессионального мастерства экскурсовода является 

педагогическое мастерство. Понятие «педагогическое мастерство экскурсовода» 

включает в себя: знания по специальности; способность к анализу, образному 

мышлению; понимание психологии экскурсанта; умение управлять группой; 

знания и умения в области педагогической техники; интуицию; уважение к 

личности экскурсанта, а также искусное использование педагогических средств 

в целях воспитания. 

Экскурсоводам следует больше внимания уделять воспитательному аспек-

ту экскурсии, сочетая его с образовательным аспектом. Исходя из этого экскур-

сионные материалы музея должны быть выбраны таким образом, чтобы они 

развивали познавательную сторону экскурсии. Перед экскурсоводом стоит за-

дача превратить завершение экскурсии в начало домашнего задания экскурсан-

тов с целью закрепления полученных знаний.
2
 

                                                                

1 Сафонов А.А. Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А.А. Сафонова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – С. 187–190. 

2 Балюк А.Д. Экскурсоведение: учебное пособие для вузов / А.Д. Балюк. – Москва, 2019; Тюмень. – С.114. 
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Экскурсовод побуждает участников экскурсий улучшить свои знания по 

теме экскурсии, рекомендуется перечислить необходимую литературу, список 

фильмов, темы других экскурсий, которые необходимо посетить. 

Экскурсия – это синтез нескольких примеров культурно-просветительской 

работы. Он может включать в себя следующие мероприятия в виде тематиче-

ских и методических разделов: 

а) просмотр отрывков из документальных или художественных фильмов; 

б) прослушивание аудиозаписей выступлений участников или свидетелей 

событий, ветеранов ВОВ при организации экскурсий по военно-патриотической 

тематике; 

в) встречи с культурными и политическими деятелями, руководителями 

производств, сельского хозяйства, активистами фабрик и заводов при организа-

ции производственных экскурсий; 

г) прослушивание музыкальных произведений, посвященных жизни и 

творчеству композиторов, певцов, музыкантов; 

д) прослушивание записей выступлений государственных и общественных 

деятелей во время экскурсий на исторические или революционные темы. 

Задача экскурсии – предоставить информацию аудитории и на этой основе 

вызвать интерес к той или иной области знаний. Например, после участия в ли-

тературных экскурсиях его слушатели в будущем будут интересоваться жизнью 

и творчеством определенного писателя. В дальнейшем участники тура будут 

читать другую литературу на эту тему и посещать другие музеи. Экскурсия для 

многих посетителей – это начало совершенствования своих знаний по различ-

ным темам. 

Каждая экскурсия, в зависимости от состава участников, выполняет опре-

деленную функцию. Например, для подростков и молодежи экскурсия выполня-

ет функцию расширения культурных и технических знаний, для иностранных 

туристов и посетителей – информационную функцию и т.д.
1
 

Задача экскурсии — сообщить знания аудитории и вызвать интерес у лю-

дей к конкретной отрасли знаний. 

Экскурсии, как и другие виды культурно-просветительской работы (лек-

ции, конференции, творческие вечера) имеет свои особенности в организации и 

методике проведения. Ее признаки говорят о сходстве с другими формами или 

же подчеркивают ее коренное отличие от них. Общими признаками для всех 

экскурсий являются: 

1. Протяженность по времени проведения от одного академического часа 

(45 мин) до одних суток; 

2. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов); 

3. Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию; 
                                                                

2 Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебное пособие для академического бакалавриата / Ю.С. 

Константинов. – Москва, Издательство Юрайт, 2019. – С. 251. 
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4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на 
месте их расположения; 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту; 
6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы; 
7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование 

объектов).
2
 

Педагогическая техника – это искусство общения с людьми, умение гово-
рить с аудиторией особым тоном, привлекать внимание участников экскурсии, 
знать душевное состояние людей, иметь хорошую речь и плавные движения. В 
целом составной частью мастерства экскурсовода является владение педагоги-
ческой техникой. Ее составными элементами являются: 

1. Речевые умения (умение говорить грамотно, понятно, красиво). Вырази-
тельно интонировать свою речь, выражать в речи определенные мысли и чувства. 

2. Мимическая и пантомическая выразительность, точные жесты, вырази-
тельные взгляды, улыбка. 

3. Умение управлять своим эмоциональным состоянием, быть приветли-
вым, доброжелательным 

4. Владение элементами режиссерских и актерских умений. Все это позво-
ляет экскурсоводу оказывать активное речевое и неречевое воздействие на ауди-
торию.

1
 

Полноценное использование этих факторов позволяет гиду влиять на на-
строение аудитории. 

Согласно теории музейного дела, экскурсии различаются по следующим 
признакам: по типу (научные, исторические, литературные), по тематике (общие, 
частные, тематические), по составу участников (возраст, социальный уровень и т. 
д.), по цели (учебная, научная, научно-просветительская), по способу передвиже-
ния (транспорт, пешком). Экскурсии можно разделить на следующие виды: 

- обзорные экскурсии, во время которых материал разъясняется аудитории 
в целом; 

- тематические экскурсии, которые проводятся по желанию зрителей толь-
ко по определенной теме; 

- познавательные экскурсии для учащихся средних и высших школ по изу-
чаемой теме, повышающие уровень знаний участников экскурсии по выбранной 
теме. Один из самых распространенных видов этого типа урок-экскурсия; 

-методические экскурсии. Эти туры предназначены для повышения про-
фессионального опыта музейных сотрудников, а также для студентов и аспи-
рантов в этой области. 

- комплексная экскурсия, во время которой посетители ознакомятся со все-
ми выставочными залами; 
                                                                

1 Емельянова Ю.В. Эскурсоведение / Ю.В. Емельянова. – Москва, Издателство «Советский спорт» 2012 г. – 

С.110с 

2 Там же. – С. 116. 
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- экскурсия вне музея – этот вид экскурсии является одним из видов науч-

но-просветительской работы музеев по исторической тематике, комплексу ар-

хитектурных памятников, уголкам природы.
2
 

При работе в группах с помощью переводчика экскурсовод должен уделять 

особое внимание своему рассказу. На практике очень много случаев, когда пе-

реводчики, свободно владеющие иностранным языком, при переводе историко-

музейных терминов и концепций испытывают затруднения или неправильно 

переводят истинное значение слов или изображений, что приводит к путанице в 

среде иностранной аудитории. Поэтому было бы хорошо организовать в музеях 

курсы по изучению иностранных языков для гидов. Таким образом, полное вла-

дение приемами экскурсий – одна из важных задач научных сотрудников и экс-

курсоводов музея, находящихся в постоянном контакте с аудиторией. 
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1 Ишекова Т.В. Экскурсионное дело: Уч. Пособие / Т.В. Ишекова. – Саратов: «Научная книга», 2006. – С.20. 
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Љалолов Беҳрӯз 

МОҲИЯТИ ОРОИШИ БАДЕИИ ЭКСПОЗИТСИЯИ ОСОРХОНА 

Вожаи дизайн аз калимаи лотинии «desing» гирифта шуда, ба маънои 

тарҳрезӣ, таҳия, лоиҳа ва нақша истифода мегардад. Асоосан дизайн як навъи 

фаъолияти эҷодӣ буда, мақсад ва вазифаи асосии он муайян намудани 

хусусиятҳои объектҳо, тарз ва усули ба намоиш гузоштан ва оро додани ашё ва 

дигар лавозомот мебошад. Фаъолияти дизайниро мутахассисони соња ба 

гурӯњњои зерин људо намудаанд: дизайни ороишї, дизайни саноатї, дизайни 

компютерї, дизайни экологї, дизайни графикї, дизайни тасвирї, дизайни 

осорхонавї ва ғайра. Дар ин мақола мо кӯшиш намудем, танҳо моҳият ва 

хусусиятҳои асосии дизайни осорхонавиро мавриди таҳқиқ қарор диҳем. 

Осорхонаҳо тибқи муқаррароти оинномавиашон муассисаҳои 

ѓайритиљоратии фарњангї буда, бо маќсади дарёфт, баќайдгирї, гурӯњбандї, 

барќароркунї, нигоњдорї, тањќиќ ва намоиши оммавии ашё ва коллексияњои 

таърихию фарњангї таъсис дода мешаванд. Аз ин лиҳоз, ороиши бадеии экспо-

зитсияи Осорхона (дизайни осорхонавї) – усули ба таври љолиб ба намоиш гу-

зоштани экспонатњо дар толорњои экспозитсионии осорхона мебошад. Ҳар як 

экспонат вобаста ба шакл, андоза ва намуд (сафол, шиша, фулуз, матоъ, мусавва-

ра, чўб) ба таври хос, дар экспозитсия љойгир карда мешавад. 

Барои омода намудани экспозитсияи осорхонавӣ, пеш аз ҳама лоињаи 

наќшаи мавзўї-экспозитсионї аз тарафи мутахассисони соња тањия карда ме-

шавад. Дар наќшаи мавзўї ба таври мушаххас доир ба бозёфти ашёи 

осорхонавӣ, макони љойгиршавї, давраи таърихии он, мавод, андоза, вазн, 

минтаќа ва раќами осорхонавї маълумот нишон дода мешавад. Вазифањои 

асосии консепсияи илмии экспозитсияи осорхонавӣ ба таври мукаммал асос-

нок намудани маќсад ва вазифањои сохтан, фаъолият ва рушди осорхона, 

гурӯњбандии мавзуӣ, муайян намудани мушкилоти экспозитсия ва хусусиятњои 

он, самтњои асосї, проблемањои экспозитсия ва нишон додани роњњои њалли 

онњо аст.
1
 

Пас аз тасдиќи наќшаи мавзўї-экспозитсионї (НМЭ) кори дизайн-

ороишгар оѓоз мегарадад. Дар якљоягї бо мутахассисони соњаи таърих, фарњанг, 

дизайн-ороишгар деворњои толорњои экспозитсиониро вобаста ба давраи 

таърихї рангпардозї менамояд. Зеро интихоби ранги толор ба экспонат 

алоќамандии зич дорад. Мисол, дар толорњои экспозитсионии Осорхонаи мил-

лии Тољикистон вобаста ба давраи таърихї ва экспонатњо рангњои девор аз 

љониби мутахассисон интихоб карда шудаанд.  

                                                                

1 Шарипов А. Экспозитсия ва экскурсияи осорхона. / А.Шарипов. – Душанбе, 2012. – С. 14.  
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Як омили муњимми меъмории бинои осорхона равшанидињии он буда, дар 

пешнињоди экспозитсия ба тамошобин ва дараљаи ќабули экспозитсия мавќеи 

хоса дорад.
1
 Муњимтарин ќисми ороиши меъмориву бадеии экспозитсияи 

осорхонавї, ба шакли дуруст ранг намудани толорњои экспозитсионї ва 

таҷҳизоти он аст. Ранги деворњои толори намоишї, бояд бо ранги экспонатњои 

дар экспозитсия гузошташуда мутобиќат намояд.
2
 

Андозагирии њаљми толорњои намоишї (баландї, пањної, масоњати байни 

гӯша) ба таври даќиќ муайян мегардад. Њар як экспонат аз рўйи наќшаи 

мавзўї-экспозитсионї љойгир карда мешавад. Барои гузоштани њар як экспо-

нат зермони махсус вобаста ба андоза интихоб ва ба рўйи вараќ тасвир мегар-

дад. Љойгиркунии аксњо вобаста ба андозаи девор ва экспонатњо интихоб карда 

мешавад. Вижагии кори дизайн-ороишгар дар он аст, ки ў бояд нозукї ва 

моњияти экспонатро дарк кунад. Зеро барои љой додани як экспонат интихоби 

зермон, тарзи дуруст гузоштани он, љой додани матни тавзењотї, љой додани 

зернавишт, вазни экспонат ва аз нигоњи тамошобин дида тавонистани онро њис 

карда тавонад. 

Дар баробари омода намудани шакли ангоравии экспозитсия дар вараќ, ди-

зайн-ороишгар кори худро дар якљоягї бо мутахассисони соҳа дизайни-ороишї, 

яъне ороишгари компютерї идома медињад. Вобаста ба пешнињоди ангораи омо-

дашуда, ороишгари компютерї-дизайнер андозаи девор ва толорњоро дар барно-

маи комютерї љой медињад. Инчунин, рангпардозии деворњо, шерозаи толорњо, 

љой додани матни тавзењотї, аксњои гуногунњаљм, зермон, акси экспонат, зерна-

вишт, одамак (манекен), сару либос ва ба таври нозукона ба чашм расидани зебо-

гии толори экспозитсиониро ба шакли электронї омода месозад. 

Ороиши бадеии экспозитсияи осорхона – ин ба тамошобин нишон додани 

экспонат дар шакли асл, тарзи истифодабарии он, пешнињоди маълумот оид ба 

экспонат ва рангу равшании толорро дар муњити њамон экспонат нишон додан 

аст. Њар як экспонат бояд дар алоњидагї бо тамоми љузъиёташ, агар хурд бошад 

бо пешнињоди акси калонкардашуда ва бо матни тавзењотї ба тамошобин 

пешнињод карда шавад. Тамошобини осорхона бояд пас аз боздид ва шиносоӣ аз 

як экспонат ва ё гўшаи экспозитсионї бояд фурсати фароғат низ дошта бошад. 

Барои ин мутахассисони соҳаи дизайни осорхонавї љой додани аксњоро байни 

экспонатњо ва фазои холигии деворњо иљозат медињанд. 

Дар сурати ќабул гардидани лоињаи ангоравии ороиши бадеии толорњои 

экспозитсионии осорхона, гурӯњи корї аз љониби мутахассисони соњаи таърих, 

фарњанг, илм, дизайнерон таъсис дода мешавад. Сипас, корњои ороиши бадеии 

толорњои осорхона шуруъ мегардад.  
                                                                

1 Шарипов. А. Экспозитсия ва экскурсияи осорхона. / А. Шарипов. – Душанбе. – 2012. – С. 32  

2 Михайловская А.И. Музейнаи экспозитсия. / А.И. Михайловская. – М. – 1964. – С. 518  
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Дар ин раванд ба њар як экспонат ҷиҳати ҳифз ва бенуқс нигоҳ доштани он 
муносибати љиддї намудан лозим аст. Зеро ќисми зиёди экспонатњои осорхонавї 
нозук ва суфташуда мебошанд. Вобаста аз ангораи интихобшуда, кори ороишга-
рон идома меёбад. 

Барои омода намудани ороиши бадеии экспозитсияи осорхона, љой додани 
витринањо ва деворањои гуногунњаљм вобаста ба толорњои намоишї зарур мебо-
шад. Барои гузоштани ҳар як экспонат дар толори намоишӣ ҳифз ва нигоҳдории 
он ба бояд назар гирифта шавад. Вобаста ба андозаи экспонат аз љониби дизай-
нерон витринањо бо андозањои гуногун интихоб карда мешавад. Инчунин, барои 
хуб нишон додани экспонат ба чашми тамошобин зермонњои гуногунњаљм низ 
интихоб карда мешавад. 

Дизайни осорхонавї назар ба дизайни маѓозаи армуѓонї комилан 
фарќкунанда мебошад. Дар экспозитсияи осорхона њатман деворњои холї ва 
байни экспонатњо фосилаи холигї љой дода мешавад. Зеро тамошобин бояд дар 
ваќти тамошои экспозитсия хастагии зеҳниро њис накунад. 
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Ҷалолов Беҳрӯз 

ТАШКИЛИ НАМОИШЊОИ МУВАЌЌАТЇ 

ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Осорхонаро китоби бошукўњи хотиравии инсоният мегўянд. Аз ин рў, 
маќоми ин ниҳоди фарњангї њамчун муассисаи илмї-тањќиќотї ва оммавї-
маърифатї дар љомеаи имрўза љойгоњи махсусро касб кардааст. Воқеан, осор-
хона инъикосгари таъриху фарњанг, расму оин ва анъанаҳои миллии ҳар як 
давлату миллат дар тўли таърих мебошад. 

Аҳаммият ва зарурати ин падидаи фарҳангиро ба инобат гирифта, Асосгуз-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоњи Осорхонаи миллӣ ва 
мулоқот бо зиёиёни кишвар чунин ишора намуданд. “Осорхона бахши хеле 
муҳими ҳофизаи таърихии инсоният мебошад. Махсусан халқҳои мутамаддин 
барои ҳифзи ёдгориҳои безаволи гузаштагони худ ва осори моддиву ғайримоддии 
бамеросмонда тадбирҳои зарурӣ андешидаанд”.

1
 

Муаррифии экспозитсияи осорхона ба тамошобинон тавассути намоишии 
осорхонавї ба роњ монда мешавад. Зери мафњуми намоиш љое дар назар дошта 
мешавад, ки дар он нигорањо оид ба як мавзўъ, аз рўи низоми муайян љо ба љо ва 
ба маърази тамошо гузошта шудаанд.

2
 

Яке аз фаъолиятҳои калидии осорхона ин ташкили намоишњои муваќќатї 
ва ѓанӣ гардонидани экспозитсияи он бо экспонатњои нав мебошад. Зеро тамо-
шобине, ки аз экспозитсияи осорхона ва аз намоишњои муваќќатии он дидан 
менамояд доир ба ягон њаводиси таърихї, рўзгори шахсиятњои барљастаи 
таърихї, коллексияи экспонатњои фонди осорхонавӣ ва ғайра маълумоти му-
фассал мегирад. 

Ташкили намоишњои осорхонавї вобаста ба гурӯњбандии таърихї ба 
шуъбањои гуногуни осорхона вобастагї доранд. Аммо аз нигоҳи ороиши бадеӣ 
(банаќшагирї, љобаљокунии витрина, зермон, девораҳо, зернавишт, матнњои 
тавзењотї ва ғ.) созмондињӣ, омода намудани намоишњои осорхонавӣ ба шуъбаи 
бозсозии экспозитсионї ва дизайн вобаста мебошад. Мутахассисони варзидаи 
шуъбаи мазкур дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ ва намоишњои осорхонавї 
сањм ва талоши худро барои муаррифии таъриху фарњанги халќи тољик равона 
менамоянд. 

Барои ташкили як намоиши муваќќатӣ новобаста аз чигунагии он аз љониби 
мутахассисони шуъбаи бозсозии экспозитсионї ва дизайн вазифањои зерин ба 
анљом расонида мешавад: 
                                                                

1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоњи Осорхонаи миллии 

Тољикистон. 20 марти соли 2013. [манбаи электронӣ] URL: http://prezident.tj/node/4130 

2 Ибрањимзода З. Мазмун ва ороиши бадеии намоишгоњњои доимоамалкунанда дар Осорхона / З. Ибрањимзода. 

Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон ба номи Камолиддин Бењзод, № 9. – Душанбе, 2011. – С. 232. 
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1. Банақшагирӣ ва омодасозии макони намоиш: 

- банаќшагирии макони баргузории намоиш; (интихоби толори намоишї, гўшаи 

намоишї, толори намоишии муваќќатї, роњравњои осорхона, даромадгоњи 

осорхона (зери манора), намоиши сайёр берун аз осорхона ва ѓ.). 

- интихоби маводи намоишї аз фонди осорхона дар якљоягї бо мутахассисони 

соња; 

- љобаљогузории девора, витрина, зермонњои чўбию пластикї; 

- вобаста ба њар як экспонат интихоб ва мувофиқ гузоштани витрина ва зермон; 

- аз нигоњи ороишї-бадеии толори намоишї љобаљогузории экспонатњои намо-

иш бо дарназардошти даврабандии таърихї; 

- вобста ба намоиш интихоб ва гузоштани наворњои телевизионї дар маркази 

намоиш; 

- омода намудани ќисмати марказии намоиш, ки даќќати тамошобинро мањз 

ҳамин гӯша ҷалб менамояд.
1
 

2. Корњои чопї оид ба мукамммалгардонии намоиш: 

- омода намудани шакли электронии банери таблиѓотї ва ба чоп расонидани он 

(бо нишон додани муаассони ташкилкунандаи намоиш, нишони (символ) му-

ассиса, унвони намоиш, макон ва замони баргузории намоиш, аксњо вобаста 

ба намоиш). 

- омода ва ба чоп расонидани даъватномаи намоиш; 

- омода ва ба чоп расонидани барномаи намоиш; 

- пас аз пешнињод намудани мутахассисон, омода ва ба чоп расонидани 

зернавиштњо ба њар як экспонат дар шакли хурд ва калонњаљм; (шакли 

тасдиќшудаи шрифти Times New Roman Tj, андозаи 16 сиёњранг, бо њошияњои 

сиёњ дар вараќи зард). 

- ба чоп расонидани вараќањои иттилоотї ва зикр намудани нишонаи муас сиса 

дар шакли ранга. 

3. Қисмати ифтитоњии намоиш: 

- омода намудани сањнаи ифтитоњии намоиш бо миз ва љобаљогузории он; 

- ташкили сутунпояњо, лентаи рамзӣ ва лаълию ќайчии барои ифтитоњи намо-

иш; 

- аксбардорї аз рафти ифтитоњи намоиш; 

- пешнињоди аксњо ба сомонаи интернетї. 

Дар давоми чор моњи соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон зиёда аз 

14 намоишњои муваќќатї ва конфронсњои илмї ташкил ва баргузор гардид, ки 
фишурдаи чанде аз онҳоро барои намуна пешниҳод менамоям: 

1. Санаи 4-уми феврали соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон бах-

шида ба љашни Сада конфронси илмї тањти унвони “Сада муждарасони Наврўз” 
                                                                

1 Дастурамали вазифавии кормандони шуъбаи бозсозии экспозитсионї ва дизайни Муассисиа давлатии 

«Осорхонаи миллии Тољикистон»-и назди Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон. – Душан-

бе, 2021. – 5 с. 
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баргузор гардид. Дар кори конфронс мутахассисони шуъбаи бозсозии 

экспозитсионї ва дизайн корњои ташкиливу омодагиро доир ба омода намудани 

давъватнома, барномаи конфронс, чопи вараќањои иттилоотї ва банери 

таблиѓотиро омода намуданд. 

   

2. Санаи 5-уми феврали соли љорї (2021) дар Осорхонаи миллии 

Тољикистон бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва бузургдошти фарзанди фарзонаи миллат, ходими номдори давла-

тию сиёсӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров намоиши 

ҷумҳуриявї таҳти унвони «Бобоҷон Ғафуров муаррихи Машриқзамин» 
ифтитоҳ гардид. 

Дар намоиш аз фонди Осорхонаи миллии Тољикистон 110 адад экспонат, аз 

қабили мусаввара, ордену медалҳо, диплому сипосномаҳо, ҷоизаҳо, мукофотҳои 

давлатӣ, ҳуҷҷату аксҳо ва китобҳо пешниҳод шудаанд, ки фаъолияти пурсамари 

Бобоҷон Ғафуров ва саҳми боризи ӯро дар арсаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад. 

  

3. Рӯзи 16-уми феврали соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон бах-

шида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 28-солагии 

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардад. 

Дар он сарбозон аз ќисмњои њарбї ва хонандагони МТМУ № 8-и шањри Душанбе 

дар васфи Ватан шеърњо ќироат намуданд. Дар баробари ин аз љониби мутахас-

сисони шуъбаи бозсозии экспозитсионї ва дизайн гўшаи силоњњо аз фонди осор-

хона ташкил ва пешнињоди тамошобинон карда шуд. 
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4. Дар санаи 19-уми феврали соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон 

конфронси илмї дар мавзўи “Масъалаи ҳифзи биологї ва гуногунрангии 

фарҳангӣ дар Тоҷикистон” баргузор гардад. Конфронси илмӣ бо ташаббуси 

кафедраи фарњангшиносии Донишгоҳи Славянии Русия ва Тољикис тон ва 

Осорхонаи миллии Тољикистон бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии таъсисёбии Донишгоҳи Славянии 

Русия ва Тоҷикистон ташкил карда шуд. 

  

Дар кори конфронс намояндагони Вазорати фарњанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Осорхонаи миллии Тољикистон, Академияи миллии илмњои 

Тољикистон, Донишгоњи Славянии Русия ва Тољикистон ширкат ва суханронї 

намуданд. Омода намудани толори конфронсї ва банери таблиѓотї низ аз љониби 

мутахассисони шуъба дизайн омода карда шуда. 

5. Санаи 26-уми феврали соли 2021 бахшида ба 30-солагии 

Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон роњбарият ва кормандони 

Осорхонаи миллии Тољикистон дар њамкорї бо кормандони Мамнуъгоњи 

таърихию фарњангии “Њулбук” ва Осорхонаи миллии бостонии Тољикистон 

дар бинои Осорхонаи миллии Тољикистон намоиш ва конфронси илмї дар 

мавзўї “Њулбук – нишонае аз таърихи тамаддуни миллати тољик”-ро омода 

намуданд. 
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Дар намоиш зиёда аз 220 адад экспонатҳо барои тамошои бинандагон гирд 

оварда шуд. Беҳтарин намунаҳои маҳсулоти њунармандони Њулбук ба монанди 

кулолгарї, меъморї, шишасозї, заргарї, гаљкорӣ, рехтагарї ва дигар намудҳои 

санъати нафис пешкаши тамошобинон гардонда шуданд. Ҳамаи ин ёдгориҳо 

њангоми ковишҳои бостоншиносӣ аз њудуди Қалъаи Њулбук ёфт шудаанд ва 
омӯзиши ҳамаҷонибаи онҳо таърихи моро бо маълумоти наву муҳим ғанӣ ме-

гардонад. 

    

6. Санаи 4-уми март дар Осорхонаи миллии Тољикистон намоиш тањти ун-

вони “Симои зан Модар дар инъикоси нигорањои Осорхонаи миллї” баргузор 

гардид. Дар намоиш мусаввара, нимпайкара ва њуљљатњои занони барўманди 

мамлакат ба намоиш гузошта шуд. 
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7. Санаи 16-уми марти соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон дар 

якљоягї бо Донишкадаи давлатии санъати тасвирї ва дизайни Тољикистон намо-

иш тањти унвони “Сад ранги Чакан” ифтитоњ гардид. Дар намоиш зиёда аз 100 

адад гулдўзињои минтаќањои гуногуни Тољикистон ба намоиш гузошта шуданд. 

Њамзамон дар ин намоиш аз љониби донишљуёни Донишкадаи давлатии санъати 

тасвирї ва дизайни Тољикистон намоиши муд баргузор ва пешнињоди тамошо-

бинон гардид. 

  

8. Санаи 19-уми марти соли 2021 дар осорхонаи миллии Тољикистон намо-

иш ва конфронси илмї доир ба рўнамоии Китоби Бомиён баргузор гаридид. Дар 

намоиш як ќатор мењмонони сатњи олї сафирони Љумњурии исломии 

Афѓонистон ва Ҷопон иштирок ва суханронї намуданд. 

Дар намоиш зиёда аз 70 акс, ки инъикоскунандаи шањри Бомиёни Љумњурии 

исломии Афѓонистонанд ба намоиш гузошта шуд. 

  

9. Санаи 27-уми марти соли љорї дар толори намоишии муваќќатии Осор-

хонаи миллї намоиши Арбоби њунари Тољикистон Анваршо Сайфиддинов бар-

гузор гаридид. Дар намоиш зиёда аз 100 асари навэљоди рассом ба намоиш гу-

зошта шуда, дар ќисми ифтитоњии он рўнамоии Фењристи асарњои эљодкардаи ў 

тањти унвони “Сад калид” муаррифї гардид. 
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10. Санаи 5-уми апрели соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон намо-

иш ва конфронси илмї дар мавзўи “Мисгарӣ – бозгӯи рамзҳо, эътиқод ва 

анъанаҳои мардумӣ” баргузор гардад. 

   

Дар намоиши мазкур коллексияњои мисгарї аз фонди Осорхонаи миллии 

Тољикистон ба маърази тамошо гузошта шуданд. Коллексияи 

пешнињодкардашуда зиёда аз 400 ададро дар бар мегирад. 

  

12. Бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, меъморӣ ва фарҳангӣ санаи 9-

уми апрел дар Осорхонаи миллии Тољикистон конференсияи љумњуриявї дар 
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мавзўи «Ҳифз ва омӯзиши мероси таърихию фарҳангӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» баргузор гардид. 

  

13. Санаи 14-уми апрел бахшида ба ифтихори 30-солагии Истиќлолияти 

давлатии Љумњурии Тољикистон ва 143-юмин солгарди Ќањрамони Тољикистон – 

Садриддин Айнї намоиш ва конфронси илмї тањти унвони “Сањми Садриддин 

Айнї дар рушди илму фарњанги халќи тољик” баргузор гаридид. 

Намоиши мазкур дар ҳамкории Осорхонаи миллї ва осорхонаи адабии Сад-

риддин Айнї баргузор гардид.
1
 

  

14. Санаи 19-уми апреди соли 2021 дар Осорхонаи миллии Тољикистон бах-

шида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бузур-

гдошти фарзанди фарзонаи миллат, Қаҳрамони Тоҷикистон – Мирзо Турсунзода 

намоиш ва конфренсияи ҷумҳуриявї дар мавзӯи “Мирзо Турсунзода ва 
Ҳиндустон” ифтитоҳ гардад. 

Дар намоиш аз фонди Осорхонаи миллии Тољикистон ва Осорхонаи адабию 

ёдгории Мирзо Турсунзода 110 адад экспонат, аз қабили мусаввара, ордену 

медалҳо, диплому сипосномаҳо, ҷоизаҳо, мукофотҳои давлатӣ, ҳуҷҷату аксҳо, 

китобҳо ва дигар экспонатҳо ба намоиш гузошта шудаанд, ки фаъолияти пурса-
                                                                

1 Доир ба саҳми Садриддин Айнӣ дар рушди илму фарҳанги тоҷик намоиш ва конфронси илмӣ доир шуд 

[манбаи электронӣ] URL: https://khovar.tj/2021/04/doir-ba-sa-mi-sadriddin-ajn-dar-rushdi-ilmu-far-angi-to-ik-

namoish-va-konfronsi-ilm-doir-shud/ 
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мари Ќањрамони Тољикистон – Мирзо Турсунзода ва саҳми боризи ӯро дар арсаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад. 

Дар кори намоиш ва конфронси илмї сафири Фавқулода ва Мухтори 
Ҳиндустон Вираҷ Синх, доираи васеъи олимон, муаррихон, коршиносон ва 

донишљўён иштирок намуда, доир ба ҳаёт ва фаъолияти устод Мирзо Турсун-

зода андешаронї намуданд.
1
 

Намоиши мазкур аз љониби мутахассисони шуъбаи бозсозии экспозитсионї 

ва дизайн, њамзамон шуъбаи таърихи нав ва навтарин созмон дода шуд. 

Вобаста ба вазифањои дар боло зикргардида омода намудани сањнаи 

ифтитоњии намоиш, банерњои таблиѓотї, љобаљогузории девораву витрина ва 

зермон, интихоби экспонат ва насбу љойгузории он мутахассисони шуъбаи боз-

созии экспозитсионї ва дизайн сањми арзандаи худро гузоштаанд. 

  

   

Дар ќисмати марказии намоиш бошад утоќи кории фарзанди фарзонаи мил-

лат, Қаҳрамони Тоҷикистон – Мирзо Турсунзода бо суру либос, мизи корї, кито-

бу дастнависњои шоир инъикос гардидааст. 

Хулоса, ташкили намоишњои экспозитсионї ва муваќќатї дар рўњияи 

љавонон ва тамошобинони осорхона њисси баландї ватандўстї, худшиносї ва 

ифтихор аз миллату давлати хешро бедор менамояд. Ташкили намоишњои 

муваќќатї низ дастраси тамоми ќишри љомеа буда, тавассути васоити ахбори 

омма, сомонањои интернетї ва рўзномаву маљаллањои дохилї ба пуррагї инъи-

кос мегардад. 

                                                                

1«Мирзо Турсунзода ва Ҳиндустон». [манбаи электронӣ] URL: https://khovar.tj/2021/04/mirzo-tursunzoda-va-

induston-ta-ti-chunin-unvon-dar-osorhonai-millii-to-ikiston-namoish-va-konfronsi-ilm-doir-shud/ 
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Зарипов Алишер 

НАҚШИ ИБОРА-ИСТИЛОҲОТ ДАР ТАШАККУЛИ ИСТИЛОҲОТИ 

ОСОРХОНАШИНОСӢ 

Масъалаи омӯзиши ибора ва шаклҳои он дар илми забоншиносӣ ҷойгоҳи 

муҳимро ишғол менамояд. Оид ба ин масъала олимони забоншинос таҳқиқоти 

мухталифро анҷом додаанд. Ибора-истилоҳ аслан аз ду ё чанд калимаи 

мустақилмаъно, ки ҳар кадом дорои маънои алоҳидаи лексикӣ буда, яке бо дига-

ре тобеъ аст, ташкил меёбад. Ё ба ибораи дигар, ду ва ё зиёда калимаҳои 

мустақилмаъно, ки бо ёрии воситаҳои дастурӣ бо ҳам пайванд шуда, мафҳумҳои 

мураккабро ифода мекунанд, ибора номида мешавад. Ибора-истилоҳот як қабати 

асосии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро фаро мегиранд. Дар қатори 

калимаҳои сохтаву мураккаб дар таркиби луғот ва истилоҳоти марбут ба соҳаи 

осорхонашиносӣ ибора-истилоҳот низ истифода мешаванд. Агар тавассути 

истилоҳоти сода, сохта ва мураккаб ному мафҳумҳои гуногун то як андоза равон 

инъикос гарданд, ибора-истилоҳот мафҳумҳоро дақиқу муфассалтар баён мена-

мояд. Дар шакли ибора сохтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ яке аз 

маъмултарин ва сермаҳсултарин қолиб ба шумор меравад, зеро дар соҳаи 

осорхонашиносӣ истилоҳоти вофире бо ин усул корбаст шудааст, ки мо ба хоти-

ри мураттабии кор ибора-истилоҳоти соҳаи мазкурро шартан ба изофию 

пешояндӣ ҷудо менамоем: 
1. Ибора-истилоҳоти изофӣ: 

а) ибораҳое, ки аз исму исм сохта шудаанд: Дар ташаккули ин гуна 

истилоҳот калимаҳои асосӣ метавонанд ҳам ба ҳайси муайяншаванда ва ҳам ба 

ҳайси муайянкунанда истифода шаванд. Масалан, ҳамчун муайяншаванда кали-

маи санад, ки бо ин вожа 6 – ибораи изофии осорхонавӣ сохта шудааст: 

Санади қабул – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби соҳиби ашёи дорои арзиши 

осорхонавӣ ба намояндаи осорхона супорида, бо мақсади ворид сохтани он ба 

фонди осорхона барои нигоҳдории муваққатӣ ё доимӣ шаҳодат медиҳад. 

Санади боздод – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, аз фонди осорхона барои истифодаи 

муваққатӣ ё доимӣ ба шахсони алоҳида ё муассисаи дигар супоридани ашёи 

осорхонавӣ ё маводи ёрирасонро тасдиқ мекунад. 

Санади нуқсонӣ – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, дар ҳолатҳои фавқулодда, ҳангоми 

ошкор гаштани осеб ё беморӣ дар ашёи осорхонавӣ аз ҷониби комиссияи махсус 

дар ҳайати на камтар аз се нафар тартиб дода мешавад. Дар он сабабҳо, вазъият, 

намуд ва дараҷаи осеби ба ашёи осорхонавӣ расда дарҷ карда мешаванд. 

Санади гумшавӣ – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, дар он ҳолатҳои дуздида шудани 

ашёи осорхонавӣ ё ашёи илмӣ-ёрирасон сабт карда мешавад. Ин санад барои ит-

тилоъ додан ба мақомоти тафтишотӣ (муфаттиши ВКД) барои ҷустуҷӯи ашёи 

осорхонавӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани шахси муҷрим ҳуҷҷати асосӣ мебошад. 
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Санади соқит – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, дар он аз шумори маҷмӯаҳои 

осорхонавӣ хориҷ намудани ашёи осорхонавӣ ё ашёи илмӣ-ёрирасон сабт карда 

мешавад. 

Санади муқоисавӣ – ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, натиҷаи тафтиши муқоисавии 

мавҷудияти ашёи дар осорхона ҳифзшавандаро аз рӯйи китобҳои воридотии 

фондҳои асосӣ ва илмӣ-ёрирасон (КВ, КВЁ), китобҳои барӯйхатгирӣ (инвентарӣ) 

тасдиқ менамояд. Оид ба тафтиши муқоисавии фондҳо ва шахсони барои 

бақайдгирӣ ва нигоҳдории онҳо масъул комиссияи махсус таъсис ёфта, санад аз 

ҷониби ҳамаи аъзои комиссия, директор ва сармуҳофизи осорхона ба имзо раси-

да, мӯҳр зада мешавад. Он аз ҷониби муассисаи болоӣ тасдиқ карда мешавад. 

Калимаҳои асосие, ки ҳамчун муайянкунанда истифода шудаанд, яке аз се-

ристеъмолтарини онҳо вожаи осорхона мебошад, ки бо он зиёда аз 20 ибораи 

изофии осорхонавӣ сохта шудааст ва мо маъмултарини онҳоро ишора менамоем: 

Ашёи осорхона – ёдгории таърихӣ ва фарҳангие, ки аз омӯзиш ва коркарди 

илмӣ гузашта, сифат ё нишонаҳои махсусаш, таърих ва фарҳанги ягон ҷамъиятро 

инъикос намуда, ба фонди осорхона ворид карда шудааст. Ашёи осорхона қисми 

таркибӣ ва муҳимми фарҳанги миллӣ буда, дар осорхона ба сифати манбаи до-

нишу таассурот ва воситаи таълиму тарбия истифода бурда мешавад.
1
 

Фонди осорхона – қисми асосии маҷмӯаҳои осорхонавӣ буда, ашёи осорхо-

навии навъҳои мухталифро дар бар мегирад. Дар таркиби фонд ашёи осорхонавӣ 

аз рӯйи шуъбаҳо ва маҷмӯаҳо тақсимбандӣ карда мешавад. Ашёи осорхонавии 

дорои арзишҳои осорхонавии нисбатан баланд ва нусхаи ягона, қисми махсусан 

арзишноки фондро ташкил мекунад. Аз таркиби фонди осорхона фондҳои 

дублетӣ ва мубодилавӣ ҷудо карда мешаванд. Фонд пойгоҳест, ки аз он низоми 

экспозитсия, гузарондани таҳқиқоту пажӯҳишҳо ва рушди фанҳои илмии соҳавӣ 

сарчашма мегиранд. Ашёи осорхонавии дар фонд маҳфузбуда, фонди осорхона-

вии мамлакатро ташкил намуда, дастоварди умумихалқӣ ба шумор меравад ва 

таҳти ҳимояи давлат қарор доранд. 

Намоишгоҳи осорхона – экспозитсияи муваққатии осорхонавӣ буда, ба 

ягон мавзӯи махсус дар асоси ашёи фонди осорхона баргузор карда мешавад. 

Коллексияи осорхона – кулли маҷмӯаҳои осорхонавии дар шумули фонди 

асосибуда, ки ҳамчун як воҳиди том ба он аз ҷиҳати илмӣ рағбат зоҳир мегардад. 

Ашё аз рӯйи як ё якчанд нишонаҳо – аз рӯйи навъи манбаъ, маншаъ, муҳтавову 

мундариҷа ва ғ. ба маҷмӯаҳо гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Коллексияи осорхона 

шакли асосии ташкил намудани нигоҳдории ашёи осорхонавӣ мебошад. 

Феҳристи осорхона – нашрияи банизомдаровардашудаи дорои тавсифи 

ашёи осорхонавӣ, ки бар асоси шартҳои муайян бо мақсади тафсири фондҳои 

осорхона ва оқилона истифода бурдани онҳо сохта шудааст. Дар таҷрибаи 

фаъолиятҳои осорхонавӣ феҳристҳое вомехӯранд, ки шакли нашрияи 
                                                                

1 Саиди Ю. Фарҳанги тафсирии истилоҳоти осорхонашиносӣ / Ю. Саид // Ахбори Осорхонаи ҷумҳуриявии 

таърихию кишваршиносии ба номи А. Рӯдакӣ. – (№2). – Панҷакент, 2019. – С. 27. 
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мустақилро доранд. Масалан: феҳристҳои муайянкунӣ, феҳристҳои ашёи 

осорхонавӣ, феҳристҳои экспозитсияҳо (намоишҳо) ва ғ. 

Бойгонии осорхона – зершуъбаи илмӣ-ёрирасони осорхона буда, қабул, 

бақайдгирӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои дар ҷараёни фаъолияти илмии осорхона ба 

тасвибрасида ва дорои аҳаммияти илмӣ-методиро таъмин менамояд. Дар 

бойгонӣ нақшаҳои корӣ ва ҳисоботҳои осорхона, суратмаҷлиси нишасту 

маҳфилҳои ба мавзӯъҳои илмӣ бахшидашуда (Шӯроҳои илмӣ, конфаронсҳои 

илмӣ ё илмӣ-методӣ ва амсоли инҳо), мусаввадаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 

ҳисоботҳои ковишҳои бостоншиносӣ ва сафарҳои кории илмӣ, ҳуҷҷатҳои марбут 

ба экспозитсия ва намоишгоҳҳо, ҳуҷҷатҳои корҳои илмӣ-маърифатӣ, китобҳои 

қайди тамошобинон ва ғайра нигоҳдорӣ карда мешаванд. Маводи бойгонӣ як 

қисми маҷмӯаҳои осорхонавӣ маҳсуб мегардад.
1
 

б) ибораҳое, ки аз исму сифат таркиб ёфтаанд: Серистеъмолтарин 

калимаҳо дар сохтани ибора-истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ вожаҳои намо-

иш, экскурсия ва осорхона маҳсуб меёбад, ки бо онҳо шумораи зиёда ибора-

истилоҳоти изофии гуногун сохта шудааст: 

Намоиши ёдбудӣ – намоиши осорхонавие мебошад, ки ба ифтихори бузур-

гдошт ва ёдбуди ягон шахсият ё воқеа бахшида шудааст. Дар чунин намоишгоҳ 

ба маъраз гузоштани ашёи аслӣ, аз ҷумла ашёи меросӣ афзалият дорад. 

Намоиши бадеӣ – намоиши осори ҳунарӣ мебошад, ки дар осорхонаҳои 

ҳунарӣ шакли асосии намоишро ташкил медиҳад. Дар осорхонаҳои таърихӣ, 

адабӣ ва ғ. намоиши бадеӣ вобаста ба мавзӯъ таҳия карда мешавад, ки мавзӯи 

сайри осорхонавӣ тавассути осори бадеӣ-ҳунарӣ баррасӣ мегардад. 

Экскурсияи гурӯҳӣ – шакли муташаккилонаи тамошобинони осорхона ме-

бошад. Экскурсияи гурӯҳӣ аз тарафи корхонаву муассисаҳо ташкил карда меша-

вад ё дар осорхона ташкил меёбад. Тибқи қоида экскурсияи гурӯҳӣ аз 25 нафар 

зиёд намешавад. 

Экскурсияи маҷмаавӣ – сайре, ки дар он экспозитсияи осорхона, 

объектҳои намоиши осорхонавӣ ва иншооти берун аз осорхона таҳти як мавзӯъ 

муттаҳид карда шудаанд. 

Экскурсияи тафсирӣ – сайри осорхонавӣ бо мақсади шиносоии сатҳии та-

мошобинон бо экспозитсияи асосии осорхона, ки дар бораи маҷмӯаҳои он 

маълумоти умумӣ медиҳад. Масалан, ҳангоми сайри доираи назарӣ дар осорхо-

наи кишваршиносӣ тамошобинон бо таърихи шаҳру кишвар (табиат, рушди 

иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳанг, санъат) аз давраҳои қадим то имрӯз шинос карда 

мешаванд. 

Экскурсияи мавзӯӣ – сайри осорхонавӣ аз рӯйи як мавзӯи мушаххас. Бо 

тафовут аз сайри доираи назарӣ, дар сайри мавзӯӣ як мавзӯъ ё масъала ба таври 

амиқ шарҳ дода мешавад. 
                                                                

1 Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. (под руководство Ю.П. Пищулина). – Моск-

ва, 1986. – С. 42 
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Осорхонаи адабӣ – гурӯҳи осорхонаҳое, ки маҷмӯаи нигораҳояшон рушди 

таърихӣ ва муосири адабиётро ба таври ҳуҷҷатӣ асоснок мекунанд. Осорхонаи 

адабӣ ба осорхонаҳои таърихӣ-адабӣ ва осорхонаҳои рисолавӣ, ки ба ҳаёт ва 

эҷодиёти адибони алоҳида бахшида шудаанд, ҳамчунин осорхонаҳои ёдбудӣ, 

ҷудо мешаванд. Осорхонаи китоб низ ба Осорхонаи адабӣ шомил мешавад. 

Осорхонаи соҳавӣ – осорхонаҳое, ки ҷанбаашон аз рӯйи соҳаи муайяни 

фаъолияти истеҳсолӣ, муқаррар карда шудааст. Тибқи қоида ба чунин осорхонаҳо, 

осорхонаҳои идоравӣ шомил мешаванд, ки вазифаҳояшон ба манфиати махсуси 

вазоратҳо, муассисаҳо, институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва ғ. дар чорчӯбаи як соҳа 

алоқаманданд. Масалан, Осорхонаи тибби тоҷик ба номи Мирзо Олимов. 

Осорхонаи санъати ороишӣ-амалӣ – яке аз осорхонаҳои соҳаи бадеӣ буда, 

ашёаш ташаккули санъати ороишӣ-амалиро инъикос мекунанд. Ба осорхонаҳои 

дорои маҷмӯаҳои фарогири тамоми намудҳои ашёи ороишиӣ-амалибуда, онҳо ба 

ашёи хидматӣ-маишӣ (мебел, зарф, либос, бозича ва ғ.) ва ороишӣ (матоъҳои 

ороишӣ, наққошӣ, гулдӯзӣ ва ғ.) тақсим карда мешаванд. 

в) ибораҳое, ки аз исму шумора сохта шудаанд: Бо шумора сохтани ибора-

истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ хело кам ба назар мерасад. 

Шаби ҳаждаҳум – иди касбии кормандони осорхонаҳои ҷаҳон таҳти унвони 

“Шабе дар осорхона”, ки бо қарори Маҷмааи Умумии (Генеральная ассамблея) 

Шӯрои байналмилалии осорхонаҳо (ИКОМ) аз соли 1978 ҳамасола 18-уми май 

ҷашн гирифта мешавад. 

Нусхаи дуввум – (азнавбарории ашёи осорхонавӣ) – ашёе, ки бо мақсади 

дақиқан тасвир кардани шакли зоҳирии ашёи осорхонавӣ такроран ё дубора со-

хта шудааст. Ашёи ба таври нусха таҳиягашта, дар ҳолате ба экспозитсия гузош-

та мешавад, ки нусхаи асли ашёи осорхонавӣ гум шуда бошад, дастнорас бошад ё 

ба намоиш гузоштани он аз ҷиҳати амният ва нигоҳдорӣ хатарнок бошад. 

Толори паҷум – яке аз толорҳои экспозитсионии осорхона, ки барои 

намоишҳои муваққатии осорхонавӣ таъйин ва муҷаҳҳаз шудааст. Масалан, толори 

панҷуми шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Китоби дуюм – (инвентарӣ) ҳуҷҷати ҳуқуқие, ки дар он натиҷаи омӯзиш, 

тавсиф ва аз лиҳози ҳуқуқӣ муайянкунии илмии ашёи осорхонавӣ дар марҳилаи 

дуюми бақайдгирӣ тибқи дастурҳои амалкунанда, дарҷ карда мешавад. 

Асри даҳ – ашёи осорхонавие, ки санаи муайянкунии замони сохтан (таёр 

кардан) ё дар рӯзгор истифода бурдани он ба асри Х мансуб мебошад. 

г) ибораҳое, ки аз исму сифати феълӣ сохта шудаанд: Ин тарзи иборасозӣ 

дар ташаккули сохтани ибора-истилоҳоти изофии осорхонашиносӣ нақши бориз 

гузоштанд: 

Экскурсияи таъсиркунанда – натиҷаи дарки эҳсосотии экскурсия аз 

ҷониби тамошобин мебошад, ки тасаввуроти ӯро дар бораи ҳаводиси марбут ба 

экспозитсия инъикос менамояд. Ин омил самти муҳимми фаъолияти осорхона 

барои ташаккули ҷаҳонбинӣ ва мавқеъгирии тамошобин мебошад. 
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Ашёи тавсифшаванда – нишон додани аломатҳои асосии мушаххаскунан-

даи ном, таъйинот, сохтор, мавод, андоза, техника, муаллиф, даврабандии 

таърихӣ ва географияи сохта ва истифода шудани ашёи осорхонавӣ мебошад. 

Дар равиши тавсиф робитаи байни ашёи осорхонавӣ ва ҳодисаҳову чеҳраҳои 

таърихӣ бо муҳити муайяни этникӣ муқаррар карда шуда, навиштаҷот, тамға, 

нишона ва дигар аломатҳои ба ашё дарҷгашта, рамзкушоӣ шуда, дараҷаи ҳолати 

эминии ашё муқаррар ва осебҳои ба он расида тавсиф карда мешавад. 

Шахси тарғибкунанда – корманди шуъбаи оммавӣ-маърифатии осорхона 

мебошад, ки мунтазам маълумоти зарурӣ оид ба ёдгориҳои таърихӣ - фарҳангии 

осорхонаро бо истифода аз воситаҳои муосири ташвиқоти осорхонавӣ (матбуот, 

радио, телевизион ва ғ.), паҳн мекунад. 

Ашёи ҷамъовардашуда – гурӯҳи махсуси ашёи осорхонавӣ, ёдгориҳои 

фарҳанги моддӣ, санъат, қисман хат, боқимондаи ҷасади ҳайвоноту наботот, ки 

дар ҷараёни ковишҳои бостоншиносӣ ё корҳои ҷамъоварӣ, ба даст омадаанд ва 

дар осорхона ҳифзу нигоҳдорӣ мешаванд. 

Толори воридотӣ – толори экспозитсионӣ, ки тамоми экспозитсияҳои 

мавҷударо дар шакли мӯҷаз ифода карда, тамошобинро пешакӣ барои дидани 

экспозитсияҳои толорҳо омода месозад. 

2. Ибора-истилоҳоти пешояндӣ: 

Асосан пешояндҳо дар сохтани ибораҳои феълии забони тоҷикӣ нақши 

муҳим ва асосӣ доранд. Пешоянд воҳиди лексикист, на воҳиди грамматикӣ. Би-

нобар ин, дар ташаккули ибора дар қатори воситаҳои грамматикии воситаҳои 

лексикӣ алоқаи синтаксисӣ мавҷуд аст.
1
 Ибораҳои пешояндӣ дар ташаккули 

қисми зиёди истилоҳоти осорхонашиносӣ махсусан, ибораҳои феълӣ мавқеи 

аввалиндараҷа доранд: 

Ба қайд гирифтан – ба расмият даровардани ашёи дорои арзиши осорхона-

вие, ки аз тарафи ташкилотҳо, ашхоси алоҳида ва экспедитсияҳои бостоншиносӣ 

барои нигоҳдории доимӣ ба осорхона ворид мешавад. 

Ба намоиш гузоштан – дар асоси ашёи фонди осорхона ба намоиш баро-

вардани ашёи дорои арзиши муҳимми таърихию фарҳангдошта мебошад. Ашё 

метавонад ба таври муваққатӣ ба намоиш гузошта шавад ё муҳтавояшон мунта-

зам тағйир ёбад. 

Ба нақша гирифтан – яке аз шаклҳои муосири ташкил намудани ҷараёни 

таҳиясозии экспозитсия дар осорхона, банақшагирии илмӣ ва лоиҳакашии баде-

ии он мебошад. 

Аз осорхона боздид намудан – гурӯҳи одамоне, ки баҳри боздид ва тамо-

шои экспозитсия, иштирок дар чорабиниҳои оммавӣ ё омӯхтани маҷмӯаҳои 

осорхонавӣ ба осорхона меоянд. Намудҳои гуногуни боздид намудан аз осорхона 

вуҷуд дорад: муташаккилона, мустақилона, инфиродӣ ва гурӯҳӣ. 
                                                                

1 Маҳмадсолеҳи М. Воситаҳои алоқаи синтаксисӣ дар ибораҳои объектии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / М. 

Маҳмадсолеҳи // Паёми ДМТ. – №2(74). – Душанбе. – 2018. – С. 118-119. 
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Дар намоиш иштирок намудан – иштирок фаъоли кормандони илмӣ, 

роҳбаладон ва ҳайати хизматрасонӣ дар корҳои илмӣ-маърифатии осорхона (на-

моиш, семинар, конфронс, мизи мудаввар ва дигар чорабиниҳои оммавӣ-

маърифатӣ). 

Ҳамин тавр, аз таҳлилу баррасии мавзӯи матраҳгардида, маълум мешавад, 

ки як қисми таркибии истилоҳоти марбут ба соҳаи осорхонашиносиро ибора-

истилоҳот ташкил медиҳанд, ки онҳо дар навбати худ воҳидҳои нави луғавӣ со-

хтаанд. 
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Кенҷаев Фаридун 

ДАСТОВАРДҲОИ МУҲИММИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР СОЛИ 2020 

Таърих гувоҳ аст, ки ҳаводиси мухталиф дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон 

боис ба баста гардидани дари осорхонаҳо мегарданд. Ҳодисаҳои табиӣ, ҷангу 

низоъҳо, хуруҷи бемориҳои гуногун ва дигар ҳодисаҳо сабаб мегарданд, то 

марказҳои фарҳангӣ аз ҷумла, осорхонаҳо баҳри ҳифзи худ ва тамошобинони 

хеш дарҳои худро баста намоянд. Яке аз чунин ҳодисаҳо дар соли 2020 ин хуруҷ 

ва паҳн гардидани бемории сироятии Ковид-19 мебошад. Хуруҷи бемории мазкур 

боис ба муваққатан баста шудани осорхонаҳои машҳури ҷаҳон ба монанди Эр-

митажи давлатии шаҳри Санкт-Петербург, Осорхонаи “Лувр”-и Париж, Осорхо-

наи санъати “Метрополитен”-и Ню-Йорк ва дигарон гардид. 

Айни замон тибқи таҳқиқоти мутахассисони Созмони Милали Муттаҳид 

оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг (ЮНЕСКО) ва Шӯрои байналмилалии 

осорхонаҳо (ICOM) дар давраи коронавирус зиёда аз 85 000 маконҳо ва 

осорхонаҳои мероси фарҳангӣ, яъне тақрибан 90 % тамоми осорхонаҳо дар ҷаҳон 

дарҳои худро ба рӯи меҳмонон бастанд, ки пас аз хатми карантин ҳар ҳаштумин 

осорхона (13 фоизи осорхонаҳо) наметавонад дубора кори худро идома диҳад.
1
 

Аммо Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ин ҳама мушкилиҳо нигоҳ накарда, 

бо риояи қоидаҳои пешгирӣ аз паҳншавии ин бемории сироятӣ дар кишвар даво-

ми соли 2020 фаъолияти рӯзмараи худро идома дода, дар натиҷа ба як қатор 

дастовардҳои беназир ноил гардид. 

1. Соли 2020 портали сайёҳии ТурСтат радабандӣ (рейтинг)-и беҳтарин 

осорхонаҳои таърихӣ-фарҳангии кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақилро аз ҷиҳати боздид, сайрҳои маҷозӣ, инчунин сайрҳо ва намоишҳои 

онлайнӣ тартиб дод. Дар ин радабандӣ Осорхонаи миллии Тоҷикистонро ба 

қатори 10 осорхонаи беҳтарини Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил шомил намуд
 2

. 

Инчунин ба ин рӯйхат осорхонаҳои Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои 

Қазоқистон ва Белоруссия шомил шудаанд. 

2. Ҳамчунин Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз ҷониби сомонаи сайёҳии 

«Трайп Эдвайзер» дар бахши ҷойҳои тамошобоби шаҳри Душанбе ҷоизаи «Ин-

тихоби сайёҳон» (Travellers’ Choice) дар соли 2020-ро соҳиб гардид
3
. Дар сомо-

                                                                

1 COVID-19: UNESCO and ICOM concerned about the situation faced by the world's museums [манбаи электронї]. 

URL: https://en.unesco.org/news/covid-19-unesco-and-icom-concerned-about-situation-faced-worlds-museums (санаи 

истифодабарї: 06.06.2021) 

2 10 Лучших Музеев СНГ [манбаи электронї]. URL: http://turstat.com/topmuseumcis (санаи истифодабарї: 

06.06.2021) 

3 Национальный музей Таджикистана - Travellers’ Choice [манбаи электронї]. URL: https://www. 

tripadvisor.ru/Attraction_Review-g293964-d460019-Reviews-National_Museum_of_Tajikistan-Dushanbe.html (санаи 

истифодабарї: 06.06.2021) 

https://www/
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наи мазкур сайёҳон дар бораи меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо ва ҷойҳои тамошобо-

би саросари олам шарҳҳои худро навишта, дар асоси ин навиштаҳо мақом (рей-

тинг)-и онҳо муайян, нархҳои ҳуҷраҳои истиқоматӣ ва чиптаҳои ҳавопаймоҳо 

муқоиса мегарданд. «Трайп Эдвайзер» сомонаи сайёҳии амрикоӣ буда, соли 

2000-ум таъсис дода шудааст. Сомона ба истифодабарандагони худ имкон 

медиҳад, то сафари худро ба дилхоҳ кишвари дунё ба нақша гиранд. Ин сомона 

дар 45 давлат бо 25 забон фаъолият намуда, ба 315 миллион нафар меҳмонон 

хизмат мерасонад. Сомона ҷоизаҳои сайёҳии Travellers-ро барои меҳмонхонаҳо, 

ҷойҳои тамошобоб ва тарабхонаҳое тақдим мекунад, ки пайваста шарҳҳои ба-

ландтарини сайёҳонро соҳиб гардида, аз ҷумлаи 10 % объектҳои беҳтарини 

Tripadvisor мебошанд. 

3. Дар самти корҳои бостоншиносӣ бошад, муҳимтарин бозёфти бос тон-

шиносони Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар соли 2020 бозёфти кентавр аз 

ҳудуди кишвар мебошад
 1

. Кентавр – ҷонвари тахаюлие мебошад, ки аз миён бо-

лояш одам ва аз миён поёнаш асп аст. Дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ дар 

харобаҳои шаҳри қадимаи Халқаҷари ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон ороишо-

ти ҳаҷман хурди тиллоие пайдо карда шуд, ки бо санги ақиқ ва тасвири кентавр 

зиннат ёфтааст. Ин бозёфт натанҳо дар ҳудуди Тоҷикистон, балки дар ҳудуди 

Осиёи Миёна нодир мебошад. Омӯзиши ин ёдгории арзишманд имконият 

медиҳад, то саҳифаҳои нави таърихи миллати тоҷик дар асрҳои II т.м. - III м. яъне 

дар замони Кушониён равшантар гарданд. 

4. Зимнан, дар соли 2020 ба фонди тиллоии Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

ворид гардидани сиккаи аз ҳама қадимтарин яке аз дигар дастовардҳои муҳими 

муассиса ба ҳисоб меравад. Ин сикка намунаи сиккаи крезӣ буда, аз ҳудуди 

минтақаи Кӯлоб кашф шудааст. Он ҳаҷман хеле хурд буда, нуқрамонанд мебо-

шад. Дар як тарафи он шер ва буққа рӯ ба рӯи ҳам, дар ҳолати ба буққа ҳамлавар 

будани шер тасвир шудааст. Ин қадимтарин сиккаи Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон буда, мансуб ба асри VI пеш аз милод мебошад. 

5. Бояд зикр намуд, ки Осорхонаи миллии Тоҷикистон яке аз муассисаҳои 

муҳими фарҳангии кишвар ба ҳисоб рафта, дар самти ҷамъоварии осори гуногу-

ни давраҳои пурифтихори миллати тоҷик нақши муҳим дорад. Соли 2020 ба 

фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон 844 адад намунаи гуногуни мероси 

таърихӣ ва фарҳангӣ ворид гардид, ки 441 адади он тавассути комиссияи 

алоҳидаи Осорхонаи миллӣ харидорӣ шуда, 151 адад дар натиҷаи корҳои бос-

тоншиносии кормандони осорхона дар ёдгориҳо бозёфт ва 252 адади дигар аз 

ҷониби шахсиятҳо ва мақомоти гуногун эҳдо гардидаанд. Аз ҷумла, аз ҷониби 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8 

адад ашёи аҳамияти таърихӣ дошта, ки ба муносибати 75-солагии Ғалаба дар 

                                                                

1Бозёфти бостоншиносони тоҷик [манбаи электронї]. URL: https://khovar.tj/2020/05/bozyofti-bostonshinosoni-to-

ik-dar-no-iyai-huroson-oroishoti-tillo-bo-tasviri-kentavr-onvari-tahayul-ki-az-miyon-boloyash-odam-va-az-miyon-

poyonash-asp-ast-pajdo-gardid/ (санаи истифодабарї: 06.06.2021) 
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Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар паради низомӣ дар шаҳри Москва туҳфа гардида бу-

данд, бо мақсади ҳифзу истифодаи минбаъда ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

супорида шуданд. Ҳоло онҳо дар толори “Туҳфаҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ба намоиш гузошта шудаанд. Аз ҷониби Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, Ҷоизаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намоишгоҳи бай-

налмилалии боғпарварии “ЭКСПО-2019” ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон су-

порида шудааст. 

6. Яке аз дигар самтҳои фаъолияти Осорхонаи миллии Тоҷикистон ташкил 

ва баргузор намудани намоишу чорабиниҳо ба ҳисоб меравад. Соли 2020 Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон дар ин самт беш аз 10 намоишу чорабиниҳои гуногун 

омода ва баргузор намудааст. Аз ҷумла, ба ифтихори “Рӯзи театри тоҷик” на-

моиши ҷумҳуриявї таҳти унвони «Театр – таърих ва замони њозира» ва ба ифти-

хори Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад зери унвони “Гулдӯзии 

тоҷикӣ – нодираи тамаддуни ҷаҳонӣ” намоишҳо баргузор гардиданд. 

7. Дар ин радиф Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар аввалин намоиши 

маҷозии мероси буддоия «Мероси муштараки буддоии кишварҳои узви СҲШ», 

ки дар шакли маҷозӣ (виртуалӣ) пешниҳод гардид, иштирок намуд
 1

. Намоиши 

мазкур рӯзи 30 ноябри соли 2020 ифтитоҳ гардида, то 28 феврали 2021 идома 

ёфт. Дар ин намоиш муассисаҳо ва осорхонаҳои кишварҳои узви Созмони 

Ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. Дар намоиш ганҷинаҳои нодир ва 

гаронбаҳои мероси буддоия пешниҳод гардида, паҳлуҳои гуногуни санъати буд-

доия нишон дода шуд, ки аз доираи сарҳадҳои миллӣ убур карда, бо фарҳангҳои 

минтақаҳои наздик омезиш ёфтаанд. 

8. Ҷиҳати таблиғу ташвиқ ва муаррифии мероси таърихию фарҳангии халқи 

тоҷик бори аввал дар таърихи фаъолияти осорхонаҳои кишварҳои Осиёи Миёна 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон сайрҳои маҷозӣ (экскурсияҳои виртуалӣ)-ро 

роҳандозӣ намуд. Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоии 

«Facebook», «Twitter», «Instagram», «ВКонтакте» ва «Одноклассники» саҳифаҳои 

расмии худро доро мебошад, ки дар онҳо сайрҳои маҷозиро бо забонҳои тоҷикӣ, 

русӣ, англисӣ, арабӣ ва хитоӣ роҳандозӣ намуд. Сайрҳои маҷозӣ аслан аз рӯи 

даврабандии таърихӣ, ки дар толорҳои намоишии осорхона инъикос ёфтаанд, 

яъне аз даврони асри санг давра ба давра то замони муосир сурат гирифт. 

9. Бо роҳандозӣ намудани сайрҳои маҷозӣ бошад, роҳбаладони Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон таъриху фарҳанги миллати тоҷикро ба беш аз 100 000 тамо-

шобини дохилӣ ва хориҷӣ муаррифӣ намуданд
 2

. Дар соле, ки пандемия сайру 

гашти шаҳрвандони дохилӣ ва меҳмонону сайёҳони хориҷиро ба ҷойҳои 

ҷамъиятӣ, махсусан осорхонаҳо маҳдуд намуд, ин омори тамошобинон дастовар-

ди бузург ба ҳисоб меравад. 

                                                                

1 SCO Online Exhibition on the Shared Buddhist Heritage [манбаи электронї]. URL: https://nmvirtual.in/Sco.php 

(санаи истифодабарї: 06.06.2021) 

2 Бойгонии ҷории ОМТ. Китоби қайди экскурсияҳо дар дар соли 2020. – Душанбе, 2021. – С. 387. 
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10. Дар давоми соли 2020 намояндагони беш аз 23 кишвари ҷаҳон аз ҷумла, 

Додситони кулли Ҷумҳурии Исломии Афғонистон – Муҳаммад Фарид Ҳамидӣ, 

муовини якуми Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон – Павел Эргашев, ҳайати 

гурӯҳи нозирони байнипарламентии давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Ӯзбекистон – Озодбек Назарбеков, Вазири 

корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қирғизистон – Казакбаев Руслан, Сардори Ситоди 

муттаҳидаи Артиши Ҷумҳурии Исломии Покистон – Надим Раза ва дигарон аз 

экспозитсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан намуданд. 

Хулоса, новобаста аз оне, ки соли 2020 барои баъзе аз кишварҳои дунё соли 

мушкилиҳо буд, Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар самтҳои гуногуни фаъолияти 

хеш ба комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. Албатта, ин дасторвардҳо 

хушҳолкунанда буда, дар баробари худ боз водор менамоянд, ки фаъолияти 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон минбаъд низ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, 

осори ниёгон ҷамъоварӣ, ҳифз, таҳқиқ ва барои шаҳрвандони кишвар ва 

меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба таври шоиста муаррифӣ карда шавад. 
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Носирова Ойбегим 

МАЉМӮАБАНДӢ ВА МУРАТТАБСОЗИИ АКСЊО ДАР ФОНДИ 

ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Аксњо як қисми таркибии коллексияҳои фонди осорхонаҳо буда, 
љамъоварї, маљмуасозї, мураттабсозӣ ва феҳристнигории онњо барои омўзиши 
таърихи њар як миллат ањамияти калон доранд. Дар Осорхонаи миллии 
Тољикистон коллексияи аксҳо вуҷуд дорад, ки шумораи умумии онҳо зиёда аз 
15000-ро ташкил медињад. Дар аксњо пањлуњои гуногуни њайёти иљтимої, сиёсї ва 
иќтисодии халќи тољик дар нимаи дуюми асри XIX, ибтидои асри XX ва замо-
ни Шӯравӣ инъикос ёфта, сарчашмаи муҳими таърихӣ мебошанд. 

Бо маќсади боз ҳам бењтар намудани фаъолияти фондӣ дар бахши 
маҷмуабандӣ ва мураттабсозї, муаллифи ин сатрњо бо тавсияи устод Шарифзо-
да А.Қ. бори нахуст ба омӯзиш ва мураттабсозии аксњои фонди Осорхонаи 
миллї машғул гардид. Албатта, мураттабсозии аксњо дар фонди осорхона 
ќоидањои махсуси худро дорад. Вобаста ба соњањо гурӯњбандї ва мураттабсозї 
намудани аксњо, яке аз корҳои муҳим дар ин бахш мебошад. 

Дар муддати муайян аз љониби мо 9000 акси фонди Осорхонаи миллӣ мав-
риди омўзиш ќарор дода шуд. Раванди омӯзиш ва мураттабсозї нишон дод, ки 
миќдори аксҳои дар боло зикршуда, ба 24-гурӯҳи коллексияҳо мансуб мебошанд. 
Дар рафти маљмуабандӣ ва мураттабсозӣ мо 24 гурӯҳи коллексияи аксњоро, ба 
зергурӯҳҳо ҷудо намуда, њар як аксро бошад, бо раќами тартибї ишора намудем. 
Дар ин ҷо ба таври алоҳида миқдори аксҳои колексияҳоро бо ишораи 
мавзӯъҳои фарогирифта пешниҳоди хонанда менамоем. 

Коллексияи “А” мавзўи њаракати инќилобї ва воќеањои охири асри XIX ва 
ибтидои асри XX дар Осиёи Миёнаро дар бар мегирад. Он аз 62 акс иборат буда, 
дар он тарзи обёрии заминҳо, паради њарбии Аморати Бухоро дар соли 1899, на-
шриёти махфии шањри Тошканд дар соли 1905, муњокимаи шӯришгарон дар соли 
1916, муњорибаи Самарќанд соли 1868, шўриши соли 1875 дар Ќистаќўз, вохӯрии 
Курапаткина дар Самарќанд, акси амир Музаффархон соли 1920, мањкумшудагони 
сиёсї дар мањкамаи Ашќобод, макони ба ќатл расонидани иштирокчиёни њаракати 
табаддулотї дар Бухоро инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “Б” мавзўи ташкилёбии ЉМШ Тољикистон ва сохти нави давлат-
дориро дар бар мегирад. Он ба 31 зергурӯњ ҷудо шуда, аз 983 акс иборат мебошад. 
Дар ин коллексия мавзўҳои ҷанги шањвандї, таќсимоти миллӣ – марзии Осиёи 
Миёна, шанбегињо, ташкилёбии дастањои милитсия, комсомол, масъалањои марбут 
ба занон, рушди хољагии халќ дар солњои 1924-1931, роњҳои автомобилгард ва 
роњи оњан, омадани қатораи мошинњо ба шањри Душанбе, намуди шањри Душан-
бе, намуди кўчањо, маѓозањо, навњои нави пахта, омадани трактор, соњаи маориф, 
этнография, рӯзгори мардум ва шуғлҳои ањолии Тољикистонро дар бар мегирад. 

Коллексияи “В” соњањои хољагии ќишлоќро дар бар гирифта, он аз 67 
зергурӯҳ иборат аст. Ин зергурӯҳњо аз 1596 акс иборат буда, мавзўҳои истифода 
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намудани техника дар ѓунучини пахта, пешќадамони итењсолот, вохурињо бо 
роҳбарон, муњандисон, агрономњо, Ќањрамонони Мењнати Сотсиалистї, парва-
риши чорво ва истењсоли шир, соњаҳои занбурпаварї, ѓаллапарварї, сабзавоткорї, 
боѓу токпарварї, лимупарварї, пиллапарварї ва паррандапарварї, сохтмони 
иншоотњо дар маркази колхозњо, сохтмони иншоотњои ирригассионї, рафти кор 
дар заминњои бекорхобидаи нощияи Ёвонро инъикос менамояд. 

Коллексияи “Г” соњањои саноати сабукро дар бар гирифта, аз 22 зергурӯҳ ва 
600 сурат иборат аст. Мавзӯҳои корхонањои пахтатозакунї, корхонањои истеҳсоли 
матоњои пахтагӣ ва дастгоњњои ресмонбофї, корхонањои шоњибофии шањри 
Хуљанд ва шањри Душанбе, дастгоњњои дузандагї, фабрикаи ќолинбофии шањри 
Душанбе ва дастгоњњои нахи сунъї, корхонаи коркарди пӯст ва пойафзолбарорї 
дар шањри Душанбе, фабрикаи Армуѓон ва пешќадамони корхонањои саноати са-
бук инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “Д” соњањои саноати вазнинро дар бар мегирад. Он аз 27 зергурӯҳ 
ва 1009 сурат иборат аст. Дар аксҳо корхонањои саноатӣ, энергетика, 
маъданкоркунї ва канданињои фоиданок, шахтиёрњо, пешќадамони соњаи 
маъданкоркунї, аксҳои мањсулотҳои заводи химиявии ноҳияи Ёвон, металлургия 
ранга, мањсулоти сехи мехбарорї, заводи азотии Вахш ва аксҳои пешќадамону 
љоизадорон мавҷуданд. 

Коллексияи “Е” саноати хўроквориро дар бар мегирад. Он аз 21 зергурӯҳ ва 
200 сурат иборат аст. Коллексияи мазкур аксҳои дастгоњњои комбинати 
гӯштбарорӣ, равѓани растанї, намуди умумии заводи равѓанбарорї, орд ва сехи 
макаронбарорї, мањсулоти ќаннодї, мањсулоти спиртї, заводи шароббарории 
шањри Сталинобод ва мањсулотњои корхонаи истењсоли тамокў, дастгоњњои 
мањсулоти хӯрокворї ва пешќадамони истењсолотро дар бар мегирад. 

Коллексияи “Ж” соњаҳои кино ва театрро дар бар мегирад. Он аз 22 зергурӯҳ 
ва 448 акс иборат аст. Дар аксҳо коргардонњо, наворбардорон, танзимгарон ва раф-
ти кори студияи Тољикфилм, театрњои Тољикистон, санъати амалии тољик, хонаи 
њунарњои мардумї, театрњои мањаллї ва ансамблњои раќсӣ инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “И” соњаи илм ва фарњангро дар бар мегирад. Он аз 15 зергурӯҳ 
ва 194 сурат иборат аст. Дар аксњои коллексияи мазкур А. Лоњутї, С. Айнї ва Г. 
Павловский, М. Турсунзода, М. Миршакар, С. Улуѓзода, Љ. Икромї, П. Сулаймонї 
ва М. Ќаноат, инчунин рўзњои фарњангии Ӯзбекистон дар Тољикистон, 
конфренсияњо ва љаласањои гуногун инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “К” соњаи наќлиётро дар бар гирифта, он аз 7 зергурӯҳ ва 102 су-
рат иборат аст. Сохтмони роњњои автомобилгард, нуќтањои таъмини сўзишворӣ, 
нақлиёти ҳавоӣ инъикос ёфтааанд. 

Коллексияи “Л” соњаи маорифро дар бар мегирад. Он аз 25 зергурӯҳ ва 680 
сурат иборат аст. Дар аксҳо донишгоњу донишкадањои Љумњурии Тољикистон, 
рафти корњои ташхисгоњи Донишгоњи техникї, Донишгоњи тибби, Донишгоњи 
хољагии қишлоќ, Донишгоњи омўзгории Тољикистон ва фаъолияти китобхонањои 
љумњурї, фаъолияти донишљўён дар давоми таътили тобистона ва омўзиши 
корњои амалї оид ба дарсҳои њарбӣ инъикос ёфтаанд. 
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Коллексияи “М” соњањои тандурустиро дар бар мегирад. Он аз 11 зергурӯҳ ва 
537 сурат иборат аст. Дар он аксҳои беморхонањо, таваллудхонањо, дорухонањо ва 
донишгоњи илмї-тањќиќотии муњофизати модару кўдак, ошхонањои парњезї, 
лагерњои пионерӣ мавҷуданд. 

Коллексияи “Н” аз 11 зергурӯҳ ва 195 сурат иборат аст. Ин коллексия аксҳои 
хадамоти обуњавосанљї, табиати зинда, шаршарањо, кўњњо, чашмањои шифобахши 
Тољикистон, табиати Помири Шарќї, ќаторкўњњои Њисор, пиряхи Федченко, та-
биати Искандаркўл ва ќаторкўњњои Зарафшонро инъикос менамояд. 

Коллексияи “О” соњаи табъу нашрро дар бар мегирад. Он аз 2 зергурӯҳ ва 40 
акс иборат аст. Мавзӯҳои табъу нашри китоб, маљалла ва рўзномањоро инъикос 
менамояд. 

Коллексияи “П” соњаи геология ва донишкадаи химияро дар бар гирифта, аз 
15 зергурӯҳ ва 275 акс иборат аст. Дар аксҳо хеле муфассал фаъолияти геология ва 
донишкадаи химиявӣ инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “Р” оид ба сохтмони шањрњо, ноњияњои шањри Душанбе ва ви-
лояту ноҳияҳои ҷумҳуриро дар бар мегирад. Он аз 13 зергурӯҳ ва 360 акс иборат 
аст. Мавзӯҳои эълон шудани пойтахти Тољикистон шањри Душанбе ва бунёду ис-
тифодаи сохтмонҳои нав бахши асосии аксҳоро ташкил медиҳанд. 

Колексияи “С” аз 99 акс иборат буда, фаъолияти Осорхонањоро инъикос ме-
намояд. 

Коллексияи “Т” аз 15 зергурӯҳ ва 159 адад акс иборат аст. Дар аксҳо 
Тољикистон дар солњои ЉБВ инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “У” аз 4 зергурӯҳ ва 60 адад акс иборат буда, љаласа, кофренсияњо 
иљлосияњо ва фаъолияти вакилони халќро инъикос менамояд. 

Коллексияи “Х” аз 4 зергурӯњ ва 161 адад акс иборат аст. Дар аксҳо фаъо-
лияти соњањои телеграф, почта ва алоќа инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “Ч” сиёсати хориҷиро дар бар мегирад. Он аз 2 зергӯруњ ва 106 
акс иборат аст. 

Коллексияи “Э” аз 4 зергурӯҳ ва 49 акс иборат аст. Дар аксҳо бањори водии 
Ҳисор, бачагони хушбахт ва фаъолияти занони тољик инъикос ёфтаанд. 

Коллексияи “Ю” аз 7 зергурӯҳ ва 95 акс иборат аст. Дар он аксҳои 
шахсиятњои таърихї ва арбобони давлатӣ ҷамъоварӣ шудаанд. 

Њамин тавр хазинаи суратњои фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистонро мета-
вон сарчашмаи муҳими таърихї номид, зеро дар онњо лањзањои гуногуни њаёти 
љамъиятї ва воќеањои таърихї хеле муфассал инъикос ёфтаанд. Маҷмуабандӣ, 
мураттабсозӣ ва электроникунонии хазинаи аксҳои фонди ОМТ ба осонӣ имкон 
медиҳад, ки ҳар як таҳқиқотчӣ ба ин сарчашмаҳо дастрасӣ дошта бошанд. Мо 
умед бар он дорем, ки дар оянда бо истифода аз аксҳои коллексияҳзои мазкур садҳо 
таҳқиқотҳои назаррас ва муқоисавӣ аз ҷониби муҳақиқон анҷом дода мешавад. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Носирова Ойбегим – собиқ кормандони Осор-
хонаи миллии Тоҷикистон. 
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 
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Барская Анна 

УЧЁТ И ОПИСАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Письменные источники, документы (6 тыс. ед. хранения) занимают значи-

тельное место в составе фонда Национального музея Таджикистана. Под доку-

ментом подразумевается зафиксированная на материальном носителе (в основ-

ном бумага) информация, удостоверяющая наличие фактов определённого значе-

ния.
1
 Хронологические рамки документов – начало 20 века и до наших дней. Эти 

документы отражают историю становления Таджикистана и представляют раз-

личную (историческую, научную, культурную) ценность. 

Наряду с музеями государственное хранение документов также осуществ-

ляют государственные архивы, а также различные министерства и ведомства 

республики. Все эти документы относятся к Государственному архивному фонду 

Республики Таджикистан. Поэтому письменные источники на стадии научной 

работы в музее учитываются и обрабатываются по правилам, разработанными 

архивной службой страны. 

Независимо от того, что документы архивного фонда рассредоточены по 

разным организациям, их учёт и описание имеют общие правила. Для этого раз-

работаны специальные инструкции (единые межотраслевые требования) по ра-

боте с документами. 

В 1990 г. Министерство культуры СССР и Главное архивное управление при 

Совете Министров СССР при участии ведущих специалистов и экспертов в об-

ласти архивного и музейного дела разработали и утвердили “Правила работы му-

зеев по учету и организации хранения письменных документов Государственного 

архивного фонда СССР”, основной задачей которых было “введение в практику 

работы музеев единых межотраслевых требований по централизованному госу-

дарственному учету, организации хранения и обеспечения сохранности докумен-

тов ГАФ СССР”.
2
 

Правила регламентируют работу государственных музеев с письменными 

документами государственного Архивного фонда, хранящимися в отделах пись-

менных источников, рукописей или документальных фондов в зависимости от 

структуры и сложившейся практики работы с документами в конкретном музее. 

На сегодняшний день эти Правила не утратили своей актуальности, т.к. не 

существует более другого документа регламентирующего порядок учёта и опи-

                                                                

1. Википедию, свободную энциклопедию, которую может редактировать каждый. URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Документ 

2 Правила работы музеев по учету и организации хранения письменных документов Государственного архивно-

го фонда СССР, – Москва, 1990, – С.3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia/
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сания документов (личных фондов) в музеях Республики Таджикистан. Под лич-

ным фондом понимаются документальные материалы, образовавшиеся в резуль-

тате жизни и деятельности отдельного лица.
1
 Музей принимает на хранение 

только документы людей, внёсших определённый вклад в развитие Таджикиста-

на. Это известные политические деятели, деятели науки и культуры, известные 

спортсмены и другие. Документальные материалы фондов личного происхожде-

ния могут быть очень разнообразны по содержащихся в них информации и по-

этому представляют определённую ценность. 

К сожалению, приходится отметить, что до 2016 года большая коллекция 

документов, хранящаяся в Национальном музее Таджикистана, учитывалась 

только по музейным правилам. Требования вышеприведённой инструкции оста-

лись без внимания. 

Лишь в 2016 году началась работа по составлению учётных документов по 

тем требованиям, которые предъявляет архивная служба. В течении 2 лет рабо-

ты с документальной коллекцией были составлены: список фондов (учётный 

документ, показывающий количество личных фондов в музее), в который вошли 

640 номеров фондов, на каждый личный фонд составлена архивная опись (на 

правах научного инвентаря; учётный документ, который составляется для по-

единичного учёта документов в личном фонде) с необходимым научно-

справочным аппаратом к ней (титульный лист, предисловие). Это более 600 

описей. И для учёта состава и объёма личного фонда в целом составлены листы 

фонда. Всего 640 листов. 

В результате этой работы выяснилось, что первый раз личный фонд посту-

пил в музей в 1953 году (личный фонд Назарова Махмадали), а самый ранний 

документ коллекции датируется 1889 годом (документ Кравчук – Забудько Алек-

сея Ивановича – Выписка из метрической книги о родившемся. Документ без 

номера). Эти сведения стали доступны только после составления всех вышепере-

численных документов. 

   

                                                                

1 Методические рекомендации по научно-технической обработке документальных материалов фондов личного 

происхождения. – М., 1971, – С.6. 
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Таким образом, правильное и широкое использование фондов возможно 

лишь на основе правильной постановки фондовой работы, в которой не послед-

нюю роль играет учёт. 

На основе документальных материалов, хранящихся в музее, можно про-

следить историю развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства 

в республике. Национальный музей Таджикистана содержит коллекцию доку-

ментов о создании мощной энергетической базы (строительство Кайракумской, 

Нурекской и Рогунской ГЭС.). Среди документов Рогунской ГЭС имеется фото-

графия створа будущей Рогунской плотины (фотография номера не имеет), а 

также большая подборка периодической печати, рассказывающая о ходе строи-

тельства Нурекской и Рогунской гидростанций. Эти документы были переданы 

в музей в 60-70хх годах ХХ века и отражают события тех лет. 

Невозможно представить развитие промышленности Таджикистана без та-

кого гиганта как Таджикский алюминиевый завод. Музей хранит коллекцию до-

кументов, рассказывающую о ходе строительства этого гиганта цветной метал-

лургии Таджикистана. 

Большое значение для развития хозяйства ГБАО имело строительство до-

роги Сталинабад – Хорог. Музей хранит документы Корейшо Алексея Фотиеви-

ча – главного инженера Управления строительством Большого Памирского 

Тракта, а также документы других участников этого строительства: Мусоева 

Дододжана, Шарипова Шомахмада, Кенджаева Касира. Последний за успеш-

ную работу на строительстве дороги Сталинабад – Хорог в 1940 году был на-

граждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР 

(КП 10476, РМС 3826).
1
 Музей хранит документы и фотографии Аллахвердыева 

Сурена Андреевича – старейшего автомобилиста, участника первого рейса на 

Памир в 1933 г. (КП 9585, РМС 3436).
2
 

Особое место в документальной коллекции занимают документы извест-

ных спортсменов Таджикистана. Это документы Зебинисо Рустамовой – мас-

тера спорта СССР по стрельбе из лука, бронзового призёра 21 Олимпийских 

игр, Алимова Азалшо – мастера спорта СССР, тренера сборной команды 

Таджикистана по национальной борьбе, Паничкина Григория Дмитриевича – 

чемпиона СССР по спортивной ходьбе, Рахматуллаевой Зульфии – мастера 

спорта СССР по лёгкой атлетике, братьев Лобановых Юрия и Михаила, чем-

пионов Мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ. Хотелось бы отме-

тить, что в фондах Национального музея хранятся и личные вещи, принадле-

жащие этим спортсменам. В частности, лук и стрела З.  Рустамовой. (КП 

9756/9 РМС 3598/9).
3
 

                                                                

1 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений № 8. – С.93 

2 Текущий архив Национального музея Таджикистана.Книга поступлений № 6. – С.100 

3 Текущий архив Национального музея Таджикистана.Книга поступлений № 6. – С.190 
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Широко представлена тема «Общественно-политические процессы ХХ ве-

ка». Музей содержит более 90 личных фондов людей, принимавших активное 

участие в этом процессе. Среди них документы Мукума Султанова, ставшего в 

последствии наркомом местной промышленности Таджикистана. Особое место 

в этой коллекции занимает официальный земельный документ Курбановой Ку-

мушбиби, написанный на узбекском языке арабской графикой. (КП 10862).
1
 В 

нём говорится, что Курбановой Кумуш согласно постановлению Ходжентского 

уполномоченного от 18 марта 1929 года № 18 передаётся земельный участок в 

кишлаке Паншоз Аштского района в бессрочное трудовое пользование. Общая 

площадь участка 5 танап. Этот долгожданный документ свидетельство победы 

трудового народа за право владения своей землёй. 

Интересным разделом фонда музея являются документы многих известных 

поэтов и писателей нашей страны. Это Боки Рахим-заде, Мумин Каноат, Пулоди 

Толис, Джалол Икроми, Мирзо Турсун-заде, Тилло Пулоди, Сатым Улуг-заде, 

Рахим Джалил, Абулкосим Лохути. Хотелось бы отметить, что в фонде музея 

имеются подлинные рукописи со стихами Тилло Пулоди (КП 8843 РМС 3261/5) 

и Абулкосим Лохути (КП 7810 РМС 3105/1).
2
 Кроме этого в фонде музея хра-

нится и записная книжка поэта Тилло Пулоди (КП 8839 РМС 3261/1).
3
 

В фонде музея хранятся 50 личных фондов Героев Социалистического 

Труда и 13 личных фондов Героев Советского Союза. Среди них документы 

Туйчи Эрджигитова, Исмоила Хамзаалиева, Домулло Азизова и др. 

Музей располагает материалами о Народных и Заслуженных артистах 

Таджикской ССР. Среди них такие известные личности как Тути Гафарова, 

Шоиста Муллоджанова, Ашура Носирова, режиссёр Борис Кимягаров и др. 

Среди документов режиссёра Бориса Кимягарова хранится подлинный ди-

плом Международного кинофестиваля в Венеции за фильм «Таджикистан», 

полученный им в 1946 году, за вклад в развитие документального кино в рес-

публике.
4
 

Документы не лежат на полках мёртвым грузом, а иногда используются на 

выставках. В частности, в 2017 году документы экспонировались на выставке в 

честь 100-летия со дня рождения Народного артиста СССР Валамат-заде Г.Р., а 

в 2018 году на совместной российско-таджикской выставке «Россия-

Таджикистан: дорогой дружбы и созидания». 

Список использованной литературы 

1. Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений 

основного фонда Национального музея Таджикистана – № 5., № 6, № 8 
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4 Текущий архив Национального музея Таджикистана. Книга поступлений – № 6, – С.172 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

41 

2. Методические рекомендации по научно-технической обработке докумен-
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Шайдоев Абумуслим 

ХУСУСИЯТҲОИ АКСБАРДОРИИ АШЁИ ОСОРХОНАВӢ 

Аввалин маротиба соли 1822 акс аз тариқи дастгоҳи аксбардорӣ аз ҷониби 

аксбардори фаронсавӣ Жозефом Н.Н. дар Фаронса гирифта шуда, аз њамон ваќт 

инљониб аксбардорї дар тамоми соњањои ҳаёти инсон мавриди истифода ќарор 
гирифт ва тадриҷан то ба имрӯз густариш ёфт.

1
 

Акси ранга бошад соли 1862 ба туфайли физики британї Љ. Максвелл их-

тироъ шудааст. Тибќи сарчашмањои интернетї дар аввалњои ќарни ХХ њангоми 

ба фурўш баровардани вараќањои аксбардорӣ онњо аз тарафи Люмер ба қайди 

давлатӣ гирифта шуданд, ки ин имконияти дарёфт намудани аксњои рангаро 

дод. 

Аз ин љост, ки аз он давра то имрўз аксҳои бо дастгоҳҳои махсус гириф-

ташуда, ба мардуми оддї дастрас гардиданд. Яъне аз ин бармеояд, ки инкишо-

фи босуръати аксњои ранга ва сиёњу сафед ба аввали ќарни ХХ мансуб буда, бо 

услубу равишҳои мухталиф то ба ин замон инкишоф ёфтааст. Љараёни омода 

сохтани аксњо дар нимаи якуми асри ХХ аз мутахассисон ваќти хеле зиёдро та-

лаб мекард, вале соли 1948 ин мушкилї бартараф гардид. Ширкати «Полароид» 

тавассути дастгоњи нави махсуси аксбардорї имкони хеле зуд ва ќулай омода 

намудани аксњоро дод.
2
 Он замон њама кор ба куллї тағйир ёфт. Дигар аз 

љониби мутахассисон дархостњои ољилии мизољон ќабул гардида, аксњо пайи 

њам бо дастгоњи мазкур фавран омода мешуданд. 

Гузашта аз ин, дар охири асри ХХ аксњои раќамї (цифровой) пайдо шу-

данд. Ваќте, ки ширкати овозадори «Кодак» аввалин дастгоҳи аксбардории 

раќамиро истењсол намуд, он дар тамоми љањон миёни мардум њамовозии гарм 

пайдо карда, њамроњу њамсафари људонашавандаи одамони касбу кори гунонгун 

гардид. 

То имрўз аксбардорӣ ва љараёни омода намудани аксњо мунтазам пеш 
рафта истода, ҳоло он дар фаъолияти илмї-амалї, бадеї ва публисистӣ аз рӯи 

намуд ва услуб (жанр)-њои гуногун кор бурда мешавад. 

Љараёни аксбардорӣ ва омода намудани он дар қарни XIX зиёда аз 8 соат 

идома меёфт.
3
 Аксбардорї намудњои мухталифро доро буд. Нахустин аломате, 

ки намуди зоҳирии аксҳоро инъикос мекунад, ин ранги расм, яъне сиёњу сафед ё 

њарранга мебошад. 

                                                                

1 Алексеев А. Мокрый коллодионный процесс. Вечный коллодий (рус.) // «Foto&video»: журнал. – 2009, № 2. – 

С. 86-93. 

2 Галкин А.Светлый образй (рус.) // «Foto&video»: журнал. – 2006, – № 4, – С. 120 – 125 

3 Галина Е. Предыстория и открытие медиума / Е. Галина // Лекции по истории фотографии /. - 2-е изд. – М.: 

«Тримедиа Контент», 2014. – С. 11–28. 

http://www.foto-video.ru/practice/pract/42410/
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Вобаста ба даст овардани расм онро ба акси наворї, раќамї ва 

электрографї људо менамоянд. Табиати дарки тасвирро дар акс ба назар гириф-

та, аксњоро ба тахт (њамвор) ва стереоскопї (њаљмдор) низ људо менамоянд. 

Аксњо вобаста аз фаъолияте, ки дар он акс истифода мешавад, якчанд навъ ме-

шаванд: илмї, публисистї ва бадеї. Инчунин тибќи табиати объекти тасвир-

шуда аксњо ба намудњо (жанрњо) људо карда мешаванд: 

а) Манзара – ин намуди акс манзарањои дилангези табиат (љангал, кўл, 

сањро, бањр)-ро таљассум мекунад. 

б) Акси портретї – ин намуди акс аз тасвири як ва ё якчанд шахс иборат 

мебошад. Акси портретӣ ба шахсї, љуфтї ва гурўњї људо мешавад. Яъне акси 

портрети шахсї – 1 нафар, љуфтї – 2 нафар ва гурўњї якчанд нафарро дар бар 

мегирад. 

в) Репортаж – ин намуд аксњое мебошанд, ки лањзањои шавќовари њаёти 

инсонро инъикос менамоянд. 

Лозим ба ёдоварист, ки акси жанрї, сужа ва ё ягон њодиса, воќеаеро инъи-

кос менамояд. Дар ќатори ин навъњо боз аксњои рекламавї, њуљљатї, инчунин 

жанри нусхаи чопї (репродуксия), фотоохота (шикор тавассути дастгоҳи 

аксбардорӣ) ва навори њаљман калон (макросъёмка) низ вуљуд дорад. 

Бояд гуфт, ки мавзӯи меҳварии мо аксбардории экспонатњо дар осорхонањо 

аст, аз ин рӯ дар мақола таваҷҷуҳи асосӣ ба ин мавзӯъ нигаронида мешавад. 

Аслан аксбардории экспонатњо дар осорхонањо аз љониби тамошобин ва 

мутахассис-корманди осорхона, ки бевосита барои аксбардории экспонатњо дар 

ин муассиса фаъолият менамоянд ва ё ягон шахси дигар, ки тибќи шартнома 

барои аксбардории экспонатњои осорхона муваќќаттан ба фаъолият љалб шуда-

аст, анҷом дода мешавад. 

Одатан дар даромадгоњи осорхона шахсони масъул тамошобинонро оид ба 

аксбардории экспонатњо огоњ намоянд. Яъне ба онњо фањмонида мешавад, ки 

кадом экспонатро аксбардорї кардан мумкин ва кадоме аз экспонатњоро 

аксбардорї намудан ќатъиян манъ аст. Масалан, аксбардории толори туҳфаҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон қатъиян 

манъ аст. Вале дар осорхонаҳои марказӣ танҳо аксбардории санъати меъмории 

дохили бино ва бинои асосиро иљозат медињанд. 

Ҳангоми аксгирї диафрагмаи калонро барои миќдори кофии равшанї бояд 

интихоб намоем (F/2.8 - F/4) ва пояи дастгоҳи суратгириро истифода намоем. 

Агар дар ин њолат дурахши дастгоњ номумкин бошад, ҳаракати хеле пастро ме-

бояд ба кор барем. 

Аввалан аксбардориро дар толорҳои торик шарњ медињем. Суратгир мебояд 

ба шароити он љойе, ки экспонат ба намоиш гузошта шудааст диќќати махсус 

дињад. Шароити он љойро барои акс бардоштан мувофиќ гардонад. 
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Масалан, дар толори торик, ки экс-

понат ва атрофи он рӯшноии хеле зиёд 

дорад чи гуна метавонем хуб акс гирем? 

Бояд зикр кард, ки шабакаи рӯшноӣ бояд 

дида шудани экспонатҳоро ҳатто барои 

тамошобини биниши чашмаш заиф 

таъмин намояд ва баробари ин, дараҷаи 

рушноӣ аз меъёри муайяншуда набояд зи-

ёд бошад, зеро дар ҳолати аз меъёр зиёд 

шудани рушноӣ шуоҳои инфраксионӣ ва 

ултрафиолетӣ ба экспонатҳо таъсири бад 

мерасонанд ва онҳоро вайрон мекунанд.
1
 

Аз ин љињат барои ба намоиш гузоштани экспонатњои чунин толорњо 

чароѓњои махсуси ба талаботњои осорхонавї љавобгӯро, ки тасфон нестанд, насб 

бояд кард. Ва аксбардории экспонатњои ин толорњо аз суратгир диќќат ва 

таљрибаи махсусро талаб менамояд. Њамзамон суратгир дастгоҳи аксбардорӣ 

(фотоаппарат)-и махсус, ки бо шароити дохилии бино мувофиқ бояд дошта бо-

шад. Ашёи осорхонавиеро, ки дар толори торик бо рушноии махсус ба тамошо 

гузошта шудааст, бояд бе рушної (вспышка)-и дастгоњи суратгирї (фотоаппа-

рат) аксбардорї намоем. Хеле зарур аст, ки ҳадди ISO-ро на камтар аз 400 адад 

интихоб намоем. Агар истифодабарии равшанӣ дар раванди аксбардорӣ манъ 

карда шуда бошад, диафрагмаи васеъ ва суръати нисбатан баландтарро истифода 

бурдан бењтар мебошад. 

Дуюм њолати аксбардориро дар витринае, 

ки ашёи осорхонавї ба намоиш гузошта шуда-

аст, шарњ медињем. Дар бисёре аз чорабинињо 

мушоњида намудаем, ки дар шишањои он 

витринањое, ки экспонатҳои нодир ба намоши 

гузошта шудаанд, суратњои дигар инъикос ме-

шаванд. 

Гузашта аз ин, барои мо зарур аст, ки ар-

зиши ISO-ро зиёд намоем, зеро аксари 

экспонатҳо дар дохили витрина начандон хуб 

ба назар мерасанд. Дар ин ҳолат агар ҳаҷми 

ISO беш аз 1600 бошад кофӣ хоҳад буд. Вақте 

ки ин гуна ашёи осорхонавиро сурат мегирем, 

ҳеҷ гоҳ рӯшноии дастгоҳи аксбардорӣ (вспыш-

ка)-ро бояд истифода набарем. Дар ин њолат 

сурати гирифтаи мо ба маќсад мувофиќ меояд. 

                                                                

1 Шарипов А. Эксспозитсия ва экскурсияи осорхона. / А. Шарипов. – Душанбе, “Адиб” 2012. – С. 32. 

 

 

 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

45 

Усули дигари аксбардорӣ дар чунин витринањо ин 

аст, ки мо бояд дастгоњи аксбардориро ба шишаи вит-

рина наздик биёрем. Њатто дастгоњи аксбардориро ба 

шишаи витрина часпонем, вале пеш аз часпондани 

дастгоњи аксбардорї ба шишаи витрина ҳатман 

дастгоњи аксбардорї ва шишаи витринаро низ бо ла-
таи маҳини пахтагӣ пок намоем. 

Дар чунин њолат мо метавонем аз инъикосшавии 

њар гуна сурат дар шишаи витрина раҳоӣ ёбем. Ми-

соли овардашуда дар аксњои бардоштаи мо тасдиќи 

худро ёфтаанд. Яъне дар шишаи витринаи акси якум 

якчанд экспонати толори намоишӣ инъикос ёфтаанд, 

вале дар акси дуюм пас аз иҷро намудани меъёр (нор-

мотив) ин инъикосшавӣ алакай ба назар намерасад. 

Оид ба аксбардории пайкара ва нимпайкараҳо гуфтан зарур аст, ки пеш аз 

аксбардории пайкара ва ё нимпайкара обективи калонро истифода бурдан бомав-

рид аст. Агар пайкара хеле дур бошад фосилаи васеи F / 1.8 - F / 4.0 ва суръати 

тези 1/100 сонияро истифода мебарем. 

Агар барои истифодабарии рӯшної (вспышка)-и 

дастгоњи аксбардорї иҷозат бошад, он гаҳ метавонем суръ-

ати тезии 1/60 сонияро истифода барем. 

Дар охир доир ба аксбардории экспонатҳои санъати 

кандакорӣ ва меъморӣ мепардозем, ки барои аксбардорӣ 

намудани онҳо дастгоњи аксбардориро якљоя бо пояаш ис-

тифода бурдан ба маврид ва мувофиќи маќсад мебошад. 

Бояд ба он бештар диќќат дињем, ки ҳангоми аксбардорӣ 

дастгоҳро ба дигар љо њаракат надињем. Танзимоти ISO-ро 

400 ё ҳатто баландтар аз ин интихоб намудан даркор аст, зе-

ро мо аз рӯшносии сифатан паст ва бо истифодаи AUTO (бе 

рӯшноии аксбардорак) аксбардорӣ менамоем. 

Тавре дар боло шарњ додем, дар аксари осорхонаҳо бо рӯшної (вспышка)-

и дастгоњи аксбардорї сурат гирифтан мамнуъ элон шудааст. Пас, агар рав-
шании бештарро талаб намоем, арзиши ISO-ро то 3200 афзоиш медиҳем. Дар 

ин њолат сифати аксҳои гирифташудаи мо хеле хуб мебарояд. 

Гуфтан бамаврид аст, ки барои бо сифати баланду хуб омода шудани аксҳо 

таҷҳизоти аксбардорӣ бояд ба талаботи стандартӣ ҷавобгў бошад. Аз ин рӯ, ак-
си хубу босифат на танҳо аз суратгир, балки аз таҷҳизоти аксбардорӣ низ 

вобастагии калон дорад. 

Дар анљом як нуќтаи муњимро бояд зикр намоям, ки он дастгоҳҳои аксбар-

дорие, ки бо объективњои стандартии худ фурўхта мешаванд, танњо хоси шахсони 

хоњишманди самти суратгирї мебошанд. Аммо барои дар фаъолияти осорхонањо 
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истифода бурдани дастгоҳҳои аксбардорҳо бошад (барои ба дараљаи мутахассиси 

касбї акс бардоштан) барои мо дастгоњи аксбардории махсусан пурќувват лозим 

мебошад. Масалан, бо таљњизоти аксбардории оддї сиккањоро сурат гирифта ме-

тавонем, вале акси заруриро ба даст оварда наметавонем. Агар сикка ё ягон экс-

понати нисбатан хурд (ба монанди ангуштарин, сиккапора ва ё катибаҳои дар 

сикка зарбшуда)-ро акс бардорї намоем, барои ин ба мо зарур аст, ки аз объекти-

ви хурдро истифода барем, зеро истифодаи ин объектив ба мо имконияти хуби ба 

даст овардани аксҳоро медиҳад. Лозим ба ёдоварист, ки объективи мазкур махсу-

сан барои ашёҳои нисбатан хурд пешбинӣ шудааст. Яъне, дар ҳар мавриди 

аксбардорӣ толорҳои торик, маҷлисгоҳ, экспозитсия, кўча барои гирифтани акси 

портретӣ ё панорама объективҳои махсус вуҷуд дорад, ки метавонем аз онҳо ис-

тифода барем. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
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3. Галкин А. Светлый образй (рус.) / А. Галкин // «Foto&video»: журнал. – 
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Маълумот дар бораи муаллиф: Шайдоев Абумуслим – собиқ корманди Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992)901005553 
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Ибодуллозода Аҳлиддин 

Кенҷаев Фаридун 

ИНЪИКОСИ ЗАРОБХОНА 

ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН  

Тољикон ќадимтарин халқият дар Осиёи Миёна буда, дар тамаддуни 

умумиљањонї наќши бо сазое гузоштаанд ва як ќисми муњими мероси таъри-

хию фарњангии умумиљањониро маҳз осори офаридаи тољикон ташкил медињад. 

Дар ин бора таърихнигори шинохтаи тоҷик Қаҳҳор Расулиён қайд менамо-

яд, ки “Осиёи Миёна як ҷузъи сарзамини бузурги Ориёно ё Эронзамин ва вата-

ни аслию аввалияи ақвоми ориёинажоди эронитабор, яъне тоҷикон буда, дигар 

ақвом баъдан ба ин сарзамин омадаанд. Ин ҳақиқатро тамоми сарчашмаҳо тай-

ид мекунанд. Аз миёни таълифоти зиёд метавон танҳо дар асоси навиштаҳои 

донишмандону сайёҳҳони рус чунин хулоса намуд. Зеро ҳамаи онҳо аз тоҷикон 

ном бурда, ин мардумро ориённажод ва қадимтарин халқи муқими ин марзу 

бум донистаанд. Аксари ин муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки тоҷикон соҳиби 

тамаддуну фарҳанги ин сарзамин буда, дигар ақвоми ба Осиёи Миёна омада аз 

тоҷикон паҳлӯҳои гуногуни тамаддуну фарҳангро омӯхтаанд”.
1
 

Баҳри ҷамъоварӣ, ҳифз, омӯзиш ва муаррифии ин мероси таърихию 

фарњангии офаридаи тољикон муассисаҳои фарҳангии кишвар аз ҷумла 

осорхонаҳо саъю талоши зиёд менамоянд. 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон яке аз чунин муассисаҳо ба ҳисоб рафта, 

он дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бар асоси талаботи меъмории 

осорхонавї сохта ва бо таљњизоти техникии муосир муљањњаз гардонида шуда-

аст. Ҳоло ин Муассиса ба маркази бузурги илмӣ, љамъоварї, тањќиќ, 

њуљљатнигорї, њифз, таблиѓу ташвиќи табиат ва осори таърихию фарњангї, 

маркази фароѓат ва тарбияи фарњангии шањрвандон, маркази эљодии олимону 

мутахассисон, инчунин муаррификунандаи олитарин ѓояњои инсондўстї, 

мубаллиѓ ва инъикосгари дастовардњои тољикону љањониён табдил ёфтааст. 

Ин муассисаи илмию фарҳангӣ дар самти ҷамъоварии осори гаронарзиши 

миллати тоҷик аз ҷумла, сиккаҳо нақши бориз дорад. Зеро зарб задани сиккаҳо 

– яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, бо зарби он 

муносибатҳои молию пулӣ ба танзим дароварда, тиҷорат рушд карда, сикка ба 

яке аз воситаҳои муҳими ҷамъоварии сарват табдил ёфтааст. 

Бо мақсади нигаҳдорӣ ва ҳифзи ин осор дар фонд ва экспозитсияи Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон намунаҳои гуногуни сиккаҳои давраҳои пурифтихори 

миллати тоҷик ҷамъоварӣ шудаанд, ки қадимтарини онҳо сиккаи крезӣ буда, 

мансуб ба асри VI пеш аз мелод мебошад. Бозёфти сиккаҳо аз минтақаҳои гуно-
                                                                
1 Қаҳҳори Р. Осори мунтахаб. Ҷилди 3./ Р. Қаҳҳори. – Душанбе, 2021. – С. 95-96. 
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гуни кишвар баёнгари онанд, ки ҳанӯз дар асри V пеш аз мелод ниёгони мо – 

Ҳахоманишиҳо дар зарробхонаҳо ба баровардани сиккаҳои худӣ шуруъ намуда, 

дар танзими муомилоти молию пулӣ ва тиҷорати минтақавию байналмилалӣ 

саҳми назаррас гузоштанд. 

 

Сурати 1. Сиккаи крезӣ. Асри VI пеш аз мелод. 

Зарробхонаҳо – корхонаҳои истеҳсолие мебошанд, ки дар онҳо сиккаҳои 

фармоишӣ зарб зада мешаванд. Яъне ҷои махсуси зарби сиккаро “мехкада” ме-

номанд, ки он дар забони тоҷикӣ “Сиккахона” ва “Зарробхона” қабул шудааст. 

Зимнан ду намуди зарробхонаҳо: хусусӣ ва давлатӣ мавҷуд ҳастанд, ки дар 

баъзе зарробхонаҳои муосир, ба ғайр аз сиккаҳо, баъзан медалҳо, орденҳо ва 

нишонҳо низ истеҳсол карда мешаванд. 

Қадимтарин зарробхонаҳо, ки ниёгони тоҷикон дар онҳо сикка зарб зада-

анд, марбут ба замони “Империяи Ҳахоманишиҳо”, “Давлати Юнону Бохтар”, 

“Империяи Кушониён”, “Давлати Сосониён”, “Давлати Сомониён” ва давраҳои 

баъдӣ мебошанд. 

Дар толорҳои намоишии осорхонаҳои кишвар инъикос намудани 

зарробхонаҳо ва раванди зарб задани сиккаҳо усули ҷадиди муаррифии ин дас-

товарди ниёгон ва саҳми онҳо дар муомилоти пулӣ ва тиҷорати минтақа ва 

ҷаҳон мебошад. 

Бар асоси талаботи осорхонашиносӣ воситаи асосии фаъолияти осорхона-

ро ашёи осорхонавї – намунањои табиї, ёдгорињои асил ва намунањои арзиш-

манди њунару санъати гузашта ва муосир ташкил медињад, ки онњо дар Осорхо-

на тавассути сохтани экспозитсия ба намоиш гузошта мешаванд. 

Экспозитсия санъати илман асосноки намоишдињии бадеї ва љаззоби ашёи 

осорхонавї ва коллексияњои осорхонавӣ буда, барои љаззобияти экспозитсия ва 

дуруст сохтани он аз воситањои ёрирасони экспозитсионї, аз ҷумла, диорамањо, 

амсилањо, нусхањо, деворањо, витринањо, воситањои мултимедї ва ѓайрањо ис-

тифода шуда, дар ҳолати лозимї бо маќсади инъикоси пурраи мавзўъ ва бештар 

таъсирнок кардани он образњои бадеї офарида мешавад. 

Дар робита ба ин, бори нахуст дар таърихи фаъолияти осорхонаҳои кишвар 

соли 2021 дар экспозитсияи шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи Осорхо-
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наи миллии Тоҷикистон диорамаи нав, яъне “Зарробхона” сохта ва пешниҳоди 

тамошобинон гардонида шуд. Диорамаи мазкур бо пешниҳоди сардори шуъбаи 

экскурсионӣ ва оммавии Осорхонаи миллии Тоҷикистон Кенҷаев Фаридун ва аз 

ҷониби мутахассисони ватанӣ усто Сангов Баҳром ва муовини сардори шуъбаи 

тармим ва консерватсияи Осорхонаи миллии Тоҷикистон Абдуллоева Парвина 

сохта ба истифода дода шудааст. 

 

Сурати 2. Диорамаи "Зарробхона". 

Ҳадаф аз бунёди диорамаи мазкур дар сатњи баланди касбї инъикос наму-
дани сиккаҳо, ки тоҷикон анъанаи хеле қадимаи сикказанӣ ва муомилоти пулӣ 
доранд, ба ҳисоб меравад. 

Бояд қайд намуд, ки дар фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон зиёда аз 20 
ҳазор сиккаҳои давраҳои гуногуни таърихи миллати тоҷик гирд оварда шуда-
анд. Аз ин шумора 4 ҳазор тавассути мутахассисони Муассиса тармим ва 
таҳким гардида, ба ҳамаи онҳо шиносномаҳои илмӣ навишта шуда, ба фонди 
Осорхона супорида шудаанд. Дар ин кор мутахассисон Нисои Қуваталӣ ва Ка-
римдодов Миралӣ саҳми намоён доранд. 

Албатта, таърихи пайдоиши муомилоти пулӣ дар қаламрави Тоҷикистон аз 
давраҳои қадим ибтидо гирифта, сиккаҳои қадимтарине, ки аз қаламрави 
Тоҷикистон пайдо гардидаанд, дорикҳои тиллоии Ҳахоманишиҳо (асри V то 
мелод) мебошанд, ки аз бозёфти машҳури «Хазинаи Амударё» (с. 1877 аз мав-
зеи “Тахти Сангин”-и н. Қубодиён), ба даст омадаанд. 

1
 Ин сиккаҳо дар замони 

худ ба як воситаи байналмилалии муносибати молию пулӣ табдил ёфта буданд. 

                                                                

1 Давлатходжа Д. Монетные клады Таджикистана (находки 1980 – 2008 гг.)./ Д. Давлатходжа. – Душанбе, 2009. 

– С. 7–56. 
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Сурати 3. Сиккаи тилллоии дорик. Асри V пеш аз мелод. 

Сарзаминҳои Суғд ва Бохтари қадим, ки ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ҷузъе 
аз қаламрави онҳо буд, қисмати муҳими империяи Ҳахоманиширо ташкил на-
муда, дар савдои қадими байналхалқии Шарқу Ғарб нақши муҳим доштанд. 

Муомилоти пулӣ дар қаламрави Тоҷикистон дар аҳди Искандари Мақдунӣ 
ва Селевкиён (асри IV - миёнаи асри III то мелод) рӯ ба афзоиш намуда буд. 

Зикри як нукта муҳим аст, ки дар давраи ҳукмронии Антиохи I (ибтидои 
асри III то мелод) дар Бохтар зарробхона амал мекард, ки дар он сиккаҳои ка-
лони нуқрагӣ (тетрадрахма) бо ному тасвири шоҳ зарб зада мешуданд. Шуку-
фоии бештари муомилоти пулӣ дар қаламрави Тоҷикистон ба давраи 
мавҷудияти давлати Юнонӣ-Бохтарӣ (асрҳои III-II то мелод) тааллуқ дорад.

1
 

Дар аҳди Кушониён (асрҳои I - III мелодӣ) рушди муомилоти пулӣ идома 
ёфта, сиккаҳо дар он айём аз тилло, нуқра ва мис омода гардида, зарб зада ме-
шуданд. Аз ёдгориҳои таърихии сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон бештар аз 20 
хазинаи сиккаҳои кушонӣ бозёфт гардидааст, ки ин далели возеҳи гуфтаҳои бо-
ло мебошад.

2
 

Дар сиккаҳои кушонӣ тасвирҳое, ки бо дини зардуштӣ робита доштанд, 
бартарӣ пайдо намуда буданд. Шоҳони кушонӣ сиёсати муътадили ҳамоии 
мазҳабиро амалӣ намуда, дар сиккаҳои худ тасвири худои ҳиндувон Шива ва 
ҳамчунин Буддоро ҷой дода буданд. Мувофиқи адабиёти буддоӣ Канишка дар 
паҳн кардани ин дин саҳми калон дошт.

3
 Онҳо халқу фарҳангҳои мухталифро 

муттаҳид намуда, дар шароити ҳамзистии осоишта инкишоф меёфтанд. 
Дар асрҳои миёна дар давраи нахустин давлати мутамаркази тоҷикон –  

Сомониён (асрҳои IХ-Х) муомилоти пулӣ ба авҷи аълои тараққиёти худ расид. 
Сиккаҳои Сомониён дар беш аз 30 зарробхона (Самарқанд, Бухоро, Хуттал, 
Чоч, Фарғона) зарб зада мешуданд.

4
 Дирҳамҳои Сомониён на танҳо дар ҳудуди 

                                                                

1 Давлатходжа Д. Сообщение Национального музея Таджикистана / Д. Давлатходжа. Развитие нумизматики в 

Таджикистане. № 1, – Душанбе, 2014. – С. 107. 

2 Эмомали Р. Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Китоби якум. Иборат аз чаҳор китоб. / Эмо-

мали Р. – Душанбе, 2009. – С. 26. 

3 Эмомали Р. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ./ Р. Эмомали. – Душанбе, 2006. – С. 164. 

4 Исторические исследования: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2018 г.). — Москва: Бу-

ки-Веди, 2018. — С. 36–39. 
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ин давлат, балки фаротар аз қаламрави он дар кишварҳои Аврупои шарқӣ ва 
шимолӣ дар муомилот қарор доштанд.

1
 

Дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2000, № 426 дар хусуси аз таърихи 30 октябри 
соли 2000 ба муомилот баровардани воҳиди нави пули миллии кишвар – 
«Сомонӣ», ки ба ифтихори бунёдгузори нахустин давлати мутамаркази тоҷикон 
– Исмоили Сомонӣ (849-907) номгузорӣ шудааст, эълон гардид ва пулҳои 
коғазӣ ба муомилот бароварда шуданд.

2
  

Яъне, ниёгони мо – тоҷикон дар рушду нумӯ ва ба танзим даровардани 
муносибатҳои молию пулии ҳам ҳудуди давлатдориҳои худ ва ҳам 
муносибатҳои тиҷорати минтақавию байналмилалӣ саҳми назаррас гузоштаанд. 

Ин саҳми назарраси тоҷикон дар диорамаи нав – “Зарробхона”-и Осорхо-
наи миллии Тоҷикистон ба таври возеҳ инъикос гардидааст. Дар дохили диора-
ма бо истифода аз 6 амсилаи одамон ва кураи маъдангудозӣ раванди 
омоданамоӣ ва зарб задани сиккаҳои он замон инъикос карда шудааст. 

Масалан, дар як гўшаи диорама ду марди ќавиљуссаи матоъпўши тољиксимо 
дар назди кураи маъдангудозӣ, дар сояи дарахт рӯ ба рӯи ҳам истода, яке аз онњо 
ба як зону нишаста, дар њолати доштани чўбдастаи дарози дар нугаш қолаби 
чаҳоркунҷаи ҳаҷман калон мебошад. Марди дигар чўбдастаи дарози дар нугаш 
зарфи гирди маъдандоштаро аз кура гирифта, ба қолаб рехта истодааст. 

Дар гўшаи дигар марди сеюм, ки пирамард мебошад дар ҳолати нишаста, 
ба воситаи кӯбидан андозаи фулузҳои ҳаҷман калони чаҳоркунҷаро хурди гирд 
намуда истодааст. 

Нафари чорум ҷавон буда, ба як зону нишаста, бо истифодаи гираи ҳаҷман 
калон ба як даст фулузи ҳаҷман хурдро дар болои қолаби сикказарбзанӣ дошта 
истодааст. Нафари панҷум, ки марди нишаста мебошад, бо дасти чап қолаби рӯи 
сиккаро дар болои фулуз гузошта, бо дасти дигар болғаро ба сӯи боло бардошта, 
дар ҳолати бо суръати баланд ба болои қолаби сикка зарб задан аст. Баъди зарб 
задан нақши дар қолабҳо буда, ба ду ҷониби фулуз гузашта, сикка омода мегар-
дад. Дар назди онҳо зарфи пур аз сиккаҳои омодагардида, гузошта шудааст. 

Дар гўшаи дигари диорама як зан дар даст сикка дошта, ба назорати сифа-
ти он машѓул аст. Ба ҳамин восита охирин марҳилаи омода ва зарб задани 
сиккаҳо бо назорати сифати онҳо аз ҷониби ин зан ба анҷом мерасад. Яъне, дар 
ин диорама тамошобинон раванди гудозиши маъдан ва омодаю зарб задани 
сиккаҳоро марҳила ба марҳила назар намуда, оид ба зарробхона, раванди омода 
ва зарб задани сиккаҳо маълумоти зарурӣ мегиранд. 

Ҳамчунин, бо истифода аз ҳунари санъати тасвирӣ дар диорама манзарањои 
табиї (осмони соф, ќаторкўњњои баланди барфпўш, доманакўњњо, даштҳо, рӯдњо, 
обҳои мусаффо), наботот (дарахт, растанӣ ва ѓ.), ҳайвонот (асп, маркаб, гӯсфанд, 
                                                                

1 .Маҳзани муттамаркази иттилоотӣ ҳуқуқии "Адлия"-и Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Низоми 

дастрасӣ: www.adlia.tj 

2 Тизенгаузен В. О саманидских монетах/Труды восточнового отделения Императорского археологического 

общества. Часть первая./ В. Тизенгаузен. – Санкт Петербург, 1855. – С. 3  

http://www.adlia.tj/
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саг ва паррандаҳо), меъморӣ (қасри шоҳ, биною иншоотҳо), дӯконҳои фурӯши 
маҳсулоти ниёзи мардум, корвони шутурҳо, фурӯшандаҳо бо маҳсулоти хеш, 
мардон, занон ва кӯдакон ба таври сунъї ва образнок тасвир гардида, фазои зин-
дагии њамонваќта, аз ҷумла шароит ва шуѓли одамон аз нуќтаи баланди бадеї 
инъикос карда шудааст. Барои љаззоб шудани экспозитсия дар девори диорама 
биноҳои меъмории он замон хеле хуб тасвир карда шудаанд. 

 

Сурати 4. Диорамаи "Зарробхона". 

Чун мавзўи асосии ин гўшаи экспозитсионї сикка ва муомилоти пулӣ ме-

бошад, дар диорама бештар сиккаҳои асл ва дафинаи сиккаҳои тољикони 

њамонваќта, ки бостоншиносон аз ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон ёфтаанд (бештар 

марбут ба империяи Кушониён) ба намоиш гузошта шудааст. 

Инчунин, бо назардошти пешнињоди асолати фарњанги миллии тољикон 

бори нахуст дар таърихи фаъолияти осорхонаҳои кишвар тасвири сиккаҳо дар 

рӯйи девор кашида шуд. Яъне, дар девори витринаи паҳлуи диорамаи “Зарроб-

хона” беш аз 40 адад сиккаҳо ва композитсияи дафинаи сиккаҳои давраҳои гу-

ногуни таърихии миллати тоҷик барҷаста тасвир шудаанд. Зеро тасвири ҳаҷман 

калони сиккаҳо барои дарки хуби сюжетҳои онҳо, манфиатнок мебошанд. Тас-

вири ин сиккаҳо маҳсули дасти кормандони шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалии 
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Осорхонаи миллии Тоҷикистон Эраҷи Меликиён ва Фозилов Равшан буда, та-

мошои ин гӯшаро боз ҳам ҷолибтар намудааст. 

Хулоса зарробхонаро ба таври композитсионї сохта, фазои онро ба вуљуд 

овардан барои тамошобинон фањмотар ва љаззобтар буда, ба таври хос ба намо-

иш гузоштани сиккаҳо низ қобили таваҷҷуҳ мебошад. Зеро омӯзиш ва таҳқиқи 

сиккаҳо ба мо имкон медиҳад, то оид ба шаљараю симои шоњон, давраҳои 

таърихӣ, либос, забон, дин ва дигар паҳлуҳои ҳаёти ниёгони худ маълумоти 

бештар дошта бошем.  

Барои таҳқиқи комили таърихи пайдоиш, ташаккулёбӣ ва рушди миллати 

тоҷик дар баробари осори хаттӣ ва дигар манбаҳо сиккаҳо низ сарчашмаи 

муҳим мебошанд. Чунки дар онҳо муносибатҳои сиёсӣ, муомилоти пулӣ, ирти-

боти иқтисоду тиҷоратӣ ва бисёр масъалаҳои дигар низ инъикос ёфтаанд. 

Барои роҳбарият ва аҳли кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон му-

аррифии осори ниёгон ва тавассути он тарбия намудани наслњои гуногун дар 

рўњияи хештаншиносї, ватанпарварї, инсондўстї, зебопарастї, 

фарњангофаринї, касбу илмомўзї, ифтихор намудан аз гузаштаи ниёкони худ 

яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа маҳсуб меёбад. 
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Фирдавси Абдулҳамид 

Ҳисочаева Шоира 

ИҚДОМИ НАКӮИ ХОНАДОНИ НАҶИБ 

Дар осорхонаҳо ба хусус дар осорхонаҳои марказӣ беҳтарин дастовардҳо ва 

шоҳкориҳои гузаштаю имрӯзаи башарият ҷамъоварӣ, ҳифз, пажӯҳиш ва муаррифӣ 

мешаванд. Солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари таъсиси осорхонаҳои нав 

ҳамзамон ҷиҳати ғанӣ гардонидани фонди онҳо барои ҷамъоварии беҳтарин ашёи 

осорхонавӣ аз қабили, бозёфтҳои бостоншиносӣ, ашёи гуногуни ҳунармандӣ, 

сиккаҳо, ордену медалҳо, китобҳо, мусаввараҳо ва ҳуҷҷатҳо имкониятҳои гуногун 

фароҳам гардид. Аз ҷумла, Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо роҳҳои гуногун аз 

қабили ташкили экспедитсияҳои бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ, харид ва 

қабули туҳфа ашёи нави моҳияти таърихию фарҳангидоштаро ҷамъоварӣ намуда, 

ганҷинаи бузурги мероси таърихию фарҳангии тоҷиконро ғанитар менамояд. Бояд 

қайд кард, ки Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба мушкилиҳои зиёди иқтисодӣ 

нигоҳ накарда маҳз бо ибтикори бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда, Пешвои миллат боз соли 

2013 ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон 1173 адад ёдгориҳои таърихию 

фарҳангиро эҳдо намуданд.
1
 Ганҷинаи ашёи заррини даврони Кушониён, ки 

аҳамияти ҷаҳонӣ дорад, аз ҷумлаи туҳфаҳои Пешвои миллат ба Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон мебошад, ки ҳоло дар экспозитсияи Осорхона ба таври алоҳида ва бо 

ҳашамати хос пешкаши ҳамагон гардида, тамошобинони зиёд аз дидани ин 

ёдгориҳои ҷолибу ҷаззоб ғизои маънавӣ мегиранд. 

Хушбахтона, дар пайравӣ аз ин амали накӯи Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон мақомотҳои гуногуни давлатӣ, шахсиятҳои наҷиб ва 

шаҳрвандон ашёи таърихӣ ва фарҳангии худро ба осорхонаҳо ҷиҳати ҳифз ва 

муаррифӣ пешниҳод менамоянд. Мо устоди зиндаёд, ҳунарманди мумтози тоҷик 

ва яке аз бузургтарин муаррифгари фарҳанги халқамон – Ато Муҳаммадҷоновро 

ба хубӣ мешиносему медонем. Шодравон Ато Муҳаммадҷонов ҳунарпешаи теат-

ру синамои тоҷик 2-юми сентябри соли 1940 дар оилаи хизматчӣ дар шаҳри Ду-

шанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст.
 2

 Аз соли 1958 то 2002 ба ҳайси 

ҳунарпешаи Театри давлатии академии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ фаъолият 

намудааст. Ҳунару истеъдоди худододӣ ва меҳнату заҳмати шабонарӯзиаш дар 

муддати кутоҳ ӯро ба оламиён муаррифӣ намуд.
3
 Дар миёни ҳунармандони вата-

ниву хориҷӣ ҳамчун нигини саҳнаи тоҷик шинохта шудааст. Ато Муҳаммадҷонов 

то вопасин нафас рӯйи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ намудаст. Нақши Куруши Ка-

                                                                

1 Ортиқи. Қ. Марде танҳо ва бо мардум. / Қ. Ортиқи. // Баҳори Аҷам. – Душанбе, 2005. – сентябр. 

2 Фарангиси. Ф. Ятиме, ки актёри бузург шуд. / Ф. Фарангиси // Самак. – Душанбе, 2012. – 15 – октябр. 

3 Шарифзода А.. Падидаи бузурги фарҳангӣ. / А.Шарифзода // Ахбори ОМТ. – Душанбе, 2014. – №1. – С.5. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1940
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90._%D0%9B%D0%BE%D2%B3%D1%83%D1%82%D3%A3
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бир охирин нақше буд, ки ӯ бояд иҷро мекард ва дар ин ҷода то имрӯз касе ӯро 

иваз карда натавонист.
1
 Шодравон ҳамчун ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик 

тамоми њаёти бобаракати худро сарфи хизмат ба халқу Ватан намуданд. 
Иқдоми бисёр накӯи навбатии ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳадя наму-

дани ашёи арзиши баланди таърихидошта ба ин хонадони наҷиб мансуб аст. Са-
наи 12.02.2020 аз ҷониби ҳамсар ва фарзандони шодравон Ато Муҳаммадҷонов 
ордену медал, ҳуҷҷатҳо ва албомҳо, ки фаъолияти заҳматталаб ва бисёр пурсама-
ри эшонро нишон медиҳад, ба фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон эҳдо гарди-
данд. Ҳамзамон 1 адад қолин бо акси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, як адад 
кӯзаи сафолӣ ва як адад офтоба аз коллексияи шахсии шодравон Ато 
Муҳаммадҷонов ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон эҳдо шуданд.

2
 Воқеан, ин 

иқдом дар роҳи ҳифз, муаррифӣ ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани 
дастовардҳои шахсиятҳои наҷиб, аҳли фарҳанг қобили таҳсину офарин ва наму-
наи ибрат барои дигарон мебошад. 

Таркиби ашёи пешниҳоднамудаи пайвандони Ато Муҳаммадҷонов гуногун 
буда, аз шаҳодатномаҳо, ҷоиза ва мукофотҳои давлатӣ, диплому сипосномаҳо ва 
грамотаҳои фахрӣ, суратбарномаҳо, албому рӯзномаҳо ва барқияҳои табрикотӣ 
иборат мебошанд, ки ҳамагӣ аҳамияти таърихӣ ва тарбиявӣ дошта, аз 
қаҳрамонӣ дар фаъолият, дастовардҳои эҷодӣ ва зиндагии ибратомӯзи ӯ қисса 
мекунанд. Аз ҷумла: 

шаҳодтномаҳо иборатанд аз: 
 Шаҳодатномаи хизматӣ аз “Театри давлатии академии драмавии ба номи А. 

Лоҳутӣ” таҳти рақами 253. (Ато Муҳаммадҷонов аз соли 1958 то 2002 ба 
ҳайси ҳунарпешаи Театри давлатии академии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ 
фаъолият намудааст); 

 Билети ҳарбӣ аз 5 уми октябри соли 1963; 
 Билети комсомолӣ аз 23 марти соли 1967 таҳти рақами 04888073; 
 Билети “Иттифоқи касаба” аз 20 феврали соли 1969 таҳти рақами 96674775; 
 Шаҳодатномаи “Иттифоқи киноматаграфистони ИҶШС” аз 10-уми октябри 

соли 1986 таҳти рақами 07189; 
 Шаҳодатномаи “Иттифоқи ходимони театрии ИҶШС” аз октябри соли 1990; 

Ҷоиза ва мукофотҳои давлатӣ: 
 Медал бо грамотаи “Артисти халқии Тоҷикистон” аз 28 –уми майи соли 1981. 

Президиуми Совети Олии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон аз 
28.05.1981 Ато Муҳаммадҷоновро барои хизмат дар соҳаи санъати театрӣ ва 
маҳорати баланди иҷрокунандагӣ бо унвони фахрии “Артисти халқии 
Тоҷикистон” сарфароз гардонидааст; 

                                                                

1 Махсумов М. Абармардон намемиранд. / М. Махсумов // Минбари халқ. – Душанбе, 2002. – 17-уми октябр. 

2 Фирдавси А. Ҳисочаева Ш. Гӯшаи Ато Муҳаммадҷонов боз шуд. / А. Фирдавси, Ш. Ҳисочаева. // Ҷумҳурият. – 

Душанбе, 2020. – 8 – июн. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90._%D0%9B%D0%BE%D2%B3%D1%83%D1%82%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90._%D0%9B%D0%BE%D2%B3%D1%83%D1%82%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90._%D0%9B%D0%BE%D2%B3%D1%83%D1%82%D3%A3
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 Дафтарчаи орденӣ аз 25.08.1981 таҳти рақами 20467 (Санаи 25 августи соли 

1981 бо ордени Дӯстии халқҳо мукофотонида шудааст); 

 Диплом бо медали Лауреати мукофоти давлатии ИҶШС аз санаи 1-уми нояб-

ри соли 1984; 

 Шаҳодатномаи “Аълочии сарбози сарҳадӣ” 

 Шаҳодатнома “Барои меҳнати пуршараф ба муносибати 100-солагии зодрӯзи 

В.И. Ленин” аз 10.04.1970; 

 Шаҳодатнома бо медали “Собиқадори меҳнат” аз 30-юми январи соли 1987; 

 Диплом бо медали Лауреати мукофоти давлатии ҶШС Тоҷикистон ба номи 

Рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ аз 2-юми феврали соли 1993. 

(Ато Муҳаммадҷонов соли 1992 барои иҷрои нақш дар филми “Бухорои Ша-

риф” ба мукофоти мазкур сарфароз гардидааст); 

 Шаҳодатнома бо нишони “Аълочии фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 25 

уми декабри соли 1998; 

 Ордени “Ситораи Президенти Тоҷикистон” аз 19-уми августи соли 1999. Ато 

Муҳаммадҷонов бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.08.1999 

таҳти № 1290 бо ордени “Ситораи Президенти Тоҷикистон” мукофотонида 

шудааст. Орден таҳти № 0005 ба қайд гирифта шудааст; 
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 Медали “Артисти хизматнишондода” таҳти № 239; 

 Шаҳодатномаи имтиёзнок. (Ато Муҳаммадҷонов гирандаи нафақа борои 

хизматҳои махсус дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, мувофиқи Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 115 аз 19 марти соли 1994 до-

рои имтиёзҳо буд). 

Диплому сипосномаҳо ва грамотаҳои фахрӣ: 
 Дипломи кинофестивали мардумии “Хоруғ-84” барои иҷрои беҳтарин нақши 

мардона дар филми “Асрори оилавӣ”; 

 Дипломи Фестивали 4 – уми ҷумҳуриявии санъати театрии “Парасту 91” оид 

ба мукофотонидани ҷоизаи “Барои таҷассуми иродаи миллӣ” дар намоишно-

маи Театри академии драмавии ба номи А. Лоҳутӣ аз руйи песаи Н. Абдулло-

ев “Ман қотил”; 

 Грамотаи фахрии Комитети Ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар ноҳияи 

Панҷ барои маҳорати баланди ҳунари актёрӣ дар иҷрои яке аз нақшҳои асо-

сии намоишномаи “Дар чорроҳа”-и драматург Н. Табаров 

 Дипломи дараҷаи дуюми Азназаргузаронии умумииттифоқии кори театрҳо бо 

актёрони ҷавон ва дастовардҳои эҷодии ҷавонони ҳунраманд барои 

муваффақиятҳои ҳунарӣ ва корҳои ҷамъиятӣ; 

 Дипломи “Иттифоқи киноматографистони Ҷумҳурии Ӯзбекистон” барои на-

моишномаи афсонаҳои муйсафед; 

 Грамотаи фахрии Комитети Ҳизби коммунистии Тоҷикистон дар ноҳияи Ок-

тябр барои иштироки фаъолона дар таблиғи ҳунари саҳнавӣ дар байни 

аҳолии ҷумҳурӣ; 

 Грамотаи фахрии Кумитаи давлатии РСС Тоҷикистон оид ба киноматография 

барои иштироки фаъолона дар баргузории Рӯзҳои кинои тоҷик дар Москва 

соли 1980; 

 Грамотаи фахрии маъмурияти заводи “Тоҷиктекстилмаш” барои иҷрои нақши 

Султонхоҷа дар филми “Асрори оилавӣ” соли 1984; 

 Грамотаи фахрии Раёсати фарҳанги комитети иҷроияи вилоятии вилояти Ле-

нинобод барои иштироки фаъолона дар таблиғи санъати саҳнавӣ ва иҷрои 

бомуваффақияти нақшофарӣ дар вилояти Ленинобод соли 1985; 

 Грамотаи фахрии Комитети вилоятии Ҳизби коммунистии Ӯзбекистон дар 

вилоятии Бухоро барои иштироки фаъолона дар хизматрасонии фарҳангӣ ба-

рои меҳнаткашон дар давраи гастроли аз ҷониби Театри академӣ-драмавии ба 

номи А. Лоҳутӣ дар вилояти Бухорои ҶШС Ӯзбекистон; 

 Сипоснома аз Фестивали 3-юми Байналмилалии театри Лухтаки Теҳрон, 12-

17 сентябри соли 1991. 

Суратбарномаҳо, алибому рӯзномаҳо: 

 Суратбарнома аз намоиши “Ҳурият” аз рӯи асари Ғ. Абдулло. (Дар ин барно-

ма Ато Муҳаммадҷонов нақши роҳбари дастаи босмачиҳо – Мадаминбекро 

иҷро намудааст); 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

58 

 Суратбарнома аз намоиши “Бой ва хизматгор” аз рӯи асари Ҳ. Ҳакимзода. 

(Дар ин барнома Ато Муҳаммадҷонов нақши Қодирқулро иҷро намудааст); 

 Албом, ки дар он 29 сурат ҷойгир шудааст. Дар ҳар як акс рафти иҷрои 

нақшофарии Ато Муҳаммадҷонов дар саҳнаи театру синамо инъикос ёфтааст; 

 Акс аз филми “Имом ал Бухорӣ” бо ҳаҷми 34х26 см. 

 Албом. Туҳфаи хотиравӣ ба муносибати иштироки фаъол дар конференсияи 

ҳунармандони ҷавони ИҶШС дар Латвия санаҳои 12-13 декабри соли 1973; 

 Портрети Ато Муҳаммадҷонов 90х60 см.; 

 Ду адад акси Ато Муҳаммадҷонов бо ҳаҷмҳои 40х30см. ва 28х20см.; 

 Бастаи рӯзномаву маҷаллаҳо, ки дар саҳифаҳои онҳо аз ҷониби муаллифони 

гуногун доир ба ҳаёт ва фаъолияти Ато Муҳаммадҷонов мақолаҳо нашр шу-

даанд. 

Барқияҳои табрикотӣ: 

 Барқияи табрикоти ҳукуматӣ – аз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати соли нав; 

 Барқияи табрикотии ҳукуматӣ – аз муовини вазир С. Иванов ба муносибати 

гирифтани ордени “Дустии халқҳо”; 

 4 адад табрикномаҳо аз тарафи ҳукумати иҷроияи ноҳияҳои шаҳри Душанбе 

бахшида ба шаби эҷодии Ато Муҳаммадҷонов; 

 Барқияҳои табрикотӣ аз ҷониби шахсиятҳои машҳур – Мирсаид Миршакар, 

Агишева Д.О., Ислом Сайрам, Миня, Ермаш А.Ф., Ермак А.Б, аз ҷониби 

роҳбарияти театри мусиқӣ-драммавии ба номи С. Вализода, аз ҷониби кол-

лективи киностудияи «Ӯзбекфилм», аз ҷониби Кумита оид ба мукофотҳои 

ленинӣ ва давлатии ИҶШС дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ ба муноси-

бати гирифтани унвони Лауреати мукофоти давлатии ИҶШС. 

Хулоса ашёи тавсифшуда, бузургии шахсият ва саҳми Ато 

Муҳаммадҷоновро дар арсаи ҳунари миллии тоҷикон ва тамаддуни ҷаҳонӣ ни-

шон медиҳад. Ӯ дар тӯли ҳаёти худ тавонистааст, кореро анҷом диҳад, ки на ҳар 

як ҳунарманд қодир ба иҷрои он мебошад. Ато Муҳаммадҷонов дар натиҷаи 

заҳматҳои паёпай аз ҳама зинаҳои санъати Тоҷикистон гузашт. Ӯ на танҳо барои 

театру кинои тоҷик, балки барои муаррифии миллати тоҷик дар арсаи 

байналмиллалӣ хизмати шоиста намудаст. Ин ордену медалҳо, диплому ҷоизаҳо 

ва дигар ашёи гаронбаҳо санаи 17.03.2020 дар доираи намоиши анъанавии Осор-

хонаи миллии Тоҷикистон – “Аз Наврӯз то Наврӯз” пешкаши ҳамагон гардиданд 

ва минбаъд ҳам ба таври шоиста тарғибу ташвиқ хоҳад шуд.
1
 

Пешниҳоди ашёи болозикр мансуб ба фаъолият ва рӯзгори Ато Муҳам-

мадҷонов барои ҳифз ва муаррифӣ ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон вобаста ба 

аҳамияти фарҳангӣ ва осорхонавӣ доштаанашон хеле ба маврид мебошад. Чунки 

                                                                

1 Фирдавси А. Гӯшаи Ато Муҳаммадҷонов боз шуд / А. Фирдавси, Ш. Ҳисочаев // Ҷумҳурият. – Душанбе, 2020. 

– 8 – июн. 
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дар Осорхонаи милии Тоҷикистон барои ҳифзи ашёи таърихию фарҳангӣ ва му-

аррифии он шароити мусоид муҳайё мебошад. Хусусан, дар Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон реҷаи ҳарорат – рутубатӣ, реҷаи рушноӣ, тартиби дурусти ҳифзи ашё 

риоя карда мешавад, ки ин албатта аз вайроншавӣ ашёро нигоҳ медорад. 

Ҳамин тариқ, ҷамъоварӣ, ҳифзу нигаҳдории дуруст ва пешкаши ҳамагон 

намудани мероси воло вазифаи муқаддаси осорхонаҳо мебошад. Ин рисолати 

муқаддас пеш аз ҳама барои худшиносии миллӣ, ҳуввияти миллӣ, тарбияи насли 

наврас ва ҳатто барои тарғибу таҳкими Истиқлолияти давлатӣ, муҳим аст. 
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Шоира Ҳисочаева 

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАКМИЛИ ФОНДИ 

ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Омӯхтани рӯйдодҳои таърихиву 

фарҳангӣ, зиндагиномаи шахсиятҳои сарсу-

пурдаи миллат ва чеҳраҳои баргузидаи адабӣ 

имкон медиҳад, ки решаҳои худро аз гузашта 

дарёфт намоем, ба онҳо пайванд доштани 

хешро эҳсос карда, ба хотири номуси 

ватандорӣ ном ва корномаҳои онҳоро аз нав 

зинда гардонем ва ба фарзандони халқи дале-

рамон бо ифтихор дар бораашон ҳарф занем. 

Эмомалӣ Раҳмон 

 

Аз таърих маълум аст, ки корҳои бузургро шахсиятҳои бузург бо 

қаҳрамониҳои содиқонаи худ ба анҷом мерасонанд. Дар баъзе ҳолатҳо чунин 

шахсиятҳои таърихӣ  халқҳои алоҳида ва ҳатто давлату миллати алоҳидаро аз 

нестшавӣ наҷот медиҳанд. Ва дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI шахсия-

ти таърихие, ки давлату миллати тоҷикро аз нестшавӣ дар такя ба халқи шари-

фи тоҷик бо ҷонфидоиҳои хеш наҷот дод – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. 

Мақолаи мазкур ба яке аз қаҳрамониҳои таърихии Пешвои миллат – бунё-

ди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва ба ҷаҳониён пешкаш намудани он, бах-

шида шудааст.   

Пойдории давлат ва ба камол расидани чунин фарзандони баруманди 

миллат ба гузаштаи ниёгон рабти бевосита дорад. Зеро маҳз гузаштаи шоиста 

аст, ки он ба сарчашмаи ифтихору илҳом ва сабақгирии инсони муосир табдил 

ёфтааст. Тоҷик миллатест, ки гузаштаи пурифтихор дорад ва аз ноадолатиҳои 

бисёри ба сараш дар давраҳои гуногуни  таърихӣ омада  дар таърихи ҷаҳонӣ, 

ба хусус, дар  давлатдорӣ ва илму фарҳанги умумибашарӣ он нақши хеле 

муҳим гузоштааст. Беҳуда нест, ки Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар муқаддимаи китоби “Чеҳраҳои 

мондагор” чунин навиштааст: “Ман ҳар гоҳ дар фурсати муносиб фориғ аз ко-

ри давлатдорӣ ба омӯзиши сарнавишти миллат, зиндагӣ ва осори шахсиятҳои 

бузурги халқи азизам машғул шуда, китобҳои зиёдеро мутолиа менамоям ва аз 

сарчашмаҳои гуногун дар бораи таърихи миллатамон маълумот мегирам. 

Сабақҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову 

фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешорӯямон қарор дода, чун ҳаками 
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одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдориҳои тоҷиконро бароя-

мон мекушоянд”
1
.  

Барои гузаштаи пурифтихор ва дастовардҳои бузурги даврони истиқлоли 

Тоҷикистонро ба таври шоён ва дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намудан барои 

Тоҷикистон Осорхонаи муҳташаму муосир лозим буд, ки чунин осорхонаро 

Пешвои миллат асос гузошт ва ба он Осорхонаи миллии Тоҷикистон ном гу-

зошт. 

Дар таърихи навтарини Тоҷикистони азизамон бунёд намудан ва 20 марти 

соли 2013 ба фаъолият оғоз кардани Осорхонаи миллии Тоҷикистон яке аз 

ҳодисаҳои муҳими таърихӣ ва фарҳангӣ ба шумор меравад. Зеро “Ифтитоҳи 

Осорхонаи миллӣ аз ҷумлаи рӯйдодҳои таърихӣ ва дастовардҳои муҳимми 

фарҳангии даврони Истиқлолияти кишвари мост. Халқе, ки ба гузаштааш арҷ 

мегузорад, халқе, ки ҳофизаи қавии таърихӣ дорад, ҳатман осорхона бунёд ме-

намояд. Сатҳи фарҳангу маънавиёти ин ё он миллат аз ғановати осорхонааш 

ҳувайдост”
2
. Дар ҳақиқат Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзи ифтитоҳаш 

тавонист, ки ба як маркази муҳими илмию фарҳангии сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёбад 

ва ин сабабҳои объективии худро дорад. Яке аз сабабҳои асосиаш ҳамин аст, ки 

маҳз бо супориш ва дастгириҳои пайвастаи Пешвои миллат нақшаи генералии 

бунёди Осорхонаи нави миллӣ тарҳрезӣ шуд, ки он бо иштироки фаъоли оли-

мон ва мутахассисони ватанию хориҷӣ баррасӣ карда шуд. Дар натиҷаи чунин 

баррасиҳо камбудиҳои лоиҳавӣ бартараф карда шуданд. Дар умум тамоми 

ҷузъиёти рафти  бунёди Осорхонаи миллӣ зери назорат ва ғамхориҳои доимии 

Пешвои миллат қарор дошт. 

Сабаби дигараш ин, ки дар осорхона технологияи муосир аз қабили 

лифтҳо, эсколаторҳо ва дигар воситаҳои техникии муосир насб гардида, барои 

истифодаи дурусти онҳо кадрҳои ҷавони ватанӣ ҷалб  шуданд ва онҳо минбаъд 

кори дурусти ин воситаҳои муҳими техникиро таъмин намуданд. 

Яке аз сабабҳои хеле муҳими нуфуз пайдо кардани Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон дар сатҳи лозима ҳамин аст, ки коллективи  Осорхона тавонист ко-

ри хеле мушкил ва пурмасъулият – интиқоли безарари  фонди осорхонаи ба но-

ми Камолиддин Беҳзодро ба бинои Осорхонаи нави миллӣ ба таври касбӣ ва  бо 

як сарбаландӣ  анҷом диҳад.  Инчунин, барои такмили фонди он аз фонди 

осорхонаҳои дигари ҷумҳурӣ ҳам истифода гардид. Ёдгориҳои таърихии 

ҷамъоваришуда, ки дар осорхона экспонат ва ашёи осорхонавӣ номида меша-

ванд, аз рӯи моҳияти осорхонавӣ ва мазмуну давраи таърихиашон гурӯҳбандӣ 

шуданд. Осорхонаи миллии Тоҷикистон тавонист, ки  сатҳи баланди фарҳангу 

маънавиёти миллати тоҷик, ки Пешвои миллат аз он доимо бо ифтихор ёдрас 

                                                                

1 Эмомалӣ Раҳмон. Чеҳраҳои мондагор./ Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе, 2016.  

2 Аз матни соядасти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 

рӯзи ифтитоҳ 20-уми марти соли 2013 дар Китоби меҳмонони олии Осорхонаи миллии Тоҷикистон гузошта бу-

данд/ Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014 с. 
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мешаванд, ба таври касбӣ ва бо сифати баланд инъикос намояд. Зеро дар баро-

бари сохтани бинои зебо ва муҳташам барои бунёди экспозитсияи Осорхонаи 

миллӣ дар асоси илми осорхонашиносӣ  Нақшаи мавзӯӣ-экспозитсионӣ ва 

тарҳои бадеӣ таҳия карда шуд. Нақшаи таҳияшудаи мавзӯӣ-экспозитсионии 

осорхона, ки тахминан аз 1 500 саҳифа иборат аст, аз ҷониби олимон ва рассо-

мони машҳури ҷумҳурӣ борҳо мавриди барасӣ қарор гирифта, баъди такмил ва 

тасдиқаш барои мувофиқа ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гар-

дид. Вобаста ба ин мавзуъ ҳам шоистаи ёдоварист, ки Ҷаноби Олӣ дар баррасии 

нақшаҳои мазкур ва чигунагии толорҳои экспозитсионии осорхона фаъолона 

иштирок намуданд. Чунончи 12-уми октябри соли 2012 Ҷаноби Олӣ ба бинои 

навбунёди  осорхона ташриф оварда, ба рафти корҳо аз наздик шинос шуда, ба-

рои беҳтар шудани экспозитсияи он дастурҳои хеле муҳим доданд. Маҳз бо 

дастурҳои Ҷаноби Олӣ дар ошёнаи дуюми Осорхона амсилаи мақбараи Сомо-

ниён гузошта шуд ва толори алоҳидаи нумизматӣ ва созҳои миллии мусиқӣ 

пешбинӣ ва то ифтитоҳи осорхона омода карда шуданд. Агар барои Осорхонаи 

нави миллӣ Нақшаи мавзӯӣ-экспозитсионӣ таҳия намегашт, он гоҳ экспозитси-

яи он ба талаботи замон ҷавобгӯ буда наметавонист. 

Сабаби дигари дастовардҳои шоистаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар 

инъикос ва муаррифии сазовори таъриху фарҳанги миллатамон фаъолияти бо-

самари кормандони пуртаҷриба ва дар асоси озмун ба кори осорхона ҷалб на-

мудани ҷавонони забондону хушсалиқа мебошад, ки онҳо минбаъд дар пеш-

рафти кори осорхона нақши мусбӣ бозиданд.  

Албатта асоси фаъолияти ҳар як осорхонаро фонди он, ки аз ашёи аслии 

осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавӣ иборат аст, ташкил медиҳад. Бе доштани 

фонди илман асоснок инъикоси дуруст ва комили таъриху фарҳанги давраҳои 

гуногун муяссар намешавад. Вобаста ба мавзӯи мазкур  таъкид менамоям, ки 

дар такмили фонди Осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳам саҳми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург ме-

бошад. Яке аз ифтихороти машҳури миллати тоҷик ин Хазинаи  Амударё ме-

бошад, ки Пешвои миллат дар борои он чунин қайд кардаанд: “Хазинаи Амуда-

рё – ёдгории беқаринаи сараҷдоди тоҷикон, тоҷи сари шоҳкориҳои санъати на-

фисаи Бохтари қадим, дурдонаи беназири осори тамаддуну давлатдории ниёго-

ни мо аз даст ба даст гузаштаву ҳазорҳо фарсах роҳро ақиб гузошта, ниҳоят дар 

паноҳи деворҳои музеи Британия меосояд. Инак, бештар аз сад сол аст, ки 

ганҷинаи беназири тамаддуни бохтариҳо андаруни витринаҳо чун гавҳараки 

чашм ҳифз мегардад ва аз пушти шишаҳои пайконногузар ба тамошо гузошта 

мешавад. Ва мегӯянд, ки яке аз амалҳои писандидаи чандин хонадони бонуфуз 

ва ашрофзодаҳои англис тамошои осорхонаҳои Британия ва алалхусус Хазинаи 

Амударё мебошад. Ҳарчи ҳам набошад, осори Хазинаи Амударё дар тӯли сад 

сол аз хоки Англия танҳо як бор берун рафтааст, он ҳам дар ҷавоби намоиши 

осори Тиллои Сибир дар Лондон ба хориҷа баромада, соли 1979 онро дар Эр-
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митажи давлатии Ленинград, осорхонаҳои Маскаву Киев ба намоиш гузошта-

анду бас”
1
.  

Маҳз бо саъю талоши Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пеш-

вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон нусхаи баландсифати 8 адад 

бозёфти хазинаи Амударё ба 

Тоҷикистон оварда шуда, дар Осор-

хонаи миллӣ  пешкаши ҳамагон гар-

диданд. Аксҳои баландсифати ашёи 

Хазинаи Амударё ҳам танҳо дар дав-

раи соҳибистиқлолӣ дастраси тоҷи-

кистониён шуданд ва доир ба онҳо 

китобу мақолаҳо таҳия менамоянд.  

 

Шоистаи ёдоварист, 

ки иқдомҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам  

Эмомалӣ Раҳмон доир ба 

такмили фонди осорхона-

ҳои ҷумҳурӣ нимаи дую-

ми солҳои 90-и асри ХХ 

оғоз шуда буданд. Чунон-

чи то бунёд ва ифтитоҳи 

Осорхонаи миллии Тоҷи-

кистон  Президенти Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон як миқдор ашёи 

муҳими аҳамияти осорхонавӣ доштаро ба собиқ Осорхонаи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба номи Камолиддин Беҳзод туҳфа намуда буданд. Бо истифода аз 

ин ашёи муҳим дар ошёнаи сеюми осорхонаи зикршуда “Толори туҳфаҳои Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон” мавҷуд буд.  Фонди осорхонаҳои ҷумҳурӣ ба 

таври мунтазам аз туҳфаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои мил-

лат муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон пурғановат мешуд. Бо назардошти ин дар би-

нои Осорхонаи нави миллии Тоҷикистон ҳам барои пешкаши ҳамагон намуда-

ни ин туҳфаҳо толори алоҳида пешбинӣ шуда буд. Соли 2013 то ифтитоҳи  

Осорхонаи миллӣ ҳодисае ба вуқуъ омад, ки ин амалро боз ҳам тақвият бахшид. 

Маълум шуд, ки аз Тоҷикистон як ганҷинаи ашёи қадимаи тиллоӣ ёфт шудааст. 

                                                                

1 Эмомалӣ Р. Тоҷикон дар ойинаи таърих. Аз О риён то Сомониён / Р. Эмомалӣ. – Душанбе, Китоби якум, 2009. 

– С. 27 
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Аз ҷониби  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон барои таҳқиқ намудани ин ганҷинаи қадима муаррих ва осор-

хонашиноси шинохта собиқ – директори Осорхонаи милии Тоҷикистон Ша-

рифзода А.Қ. бевосита вазифадор карда мешавад. Тибқи хулосаи Шарифзода 

А.Қ. ашёи ганҷинаи мазкур ҳамааш аз тилло буда, мансуби давраи Кушониён 

мебошанд ва баъди Хазинаи Амударё, ки соли 1878 аз Қабодиёни вилояти Хат-

лон ёфт шуда буд, ин дуввумин ганҷинаи муҳими ашёи тиллоӣ аз хоки 

Тоҷикистон мебошад. Инчунин, мавсуф ашёи ганҷинаи мазкурро бо ашёи аз 

Тиллотеппаи Афғонистон ёфтаи олими шинохта Сарианиди монанд ҳисобида, 

онҳоро маҳсули ҳунари заргарони бохтарӣ донистааст.  

Аз ҳама муҳимтар  ин ганҷинаи бисёр муҳим ва пурарзиш аз ҷониби  Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон туҳфа карда шуданд. Ганҷинаи мазкур аз 

пораҳои тоҷи зарин, коса, пораҳои миёнбанд, ҷузъиёти нафис бо тасвири 

аждаҳо ва хурӯс, дигар ашё бо тасвири шер, сари асп ё аждаҳо ва хуги гуроз, 

гушвораи мунаққаш ва ороишоти шакли секунҷадошта иборат мебошад. Бояд 

ёдовар шавам, ки тибқи ҳуҷҷатҳои воридотӣ вазн ва иёри ҳар як ашёи ганҷинаи 

мазкур то таҳқиқи илмии онҳо пешакӣ муайян шуда буд. Илова бар ганҷинаи 

мазкур Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон боз як коллексияи муҳими сиккаҳои 

қадима ва асримиёнагиро ҳам ба Осорхонаи миллӣ туҳфа намуданд. Коллекси-

яи мазкур аз 917 адад сикка  иборат аст. Бояд зикр кард, ки як миқдори 

сиккаҳои ин коллексия аз ҷониби мутахассисони Институти таърих, 

бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш, ки ба он академик Р. Ма-

сов роҳбарӣ менамуд, тармим ва таҳким шуда буданд. Аммо минбаъд қисми 

зиёди сиккаҳои мисии коллексияи мазкур (сиккаҳои дафинаи Ноҷӣ) аз ҷониби 

мутахассисони Осорхонаи миллӣ – Назаров Ф., Абдуллоева П. ва Нисои Қ. 

тармиму таҳким карда шуданд. Доир ба таҳқиқи ин коллексияи мазкур ҳаминро 

гуфтан лозим медонам, ки натиҷаи таҳқиқи 27 сиккаи тиллоии он таҳти унвони 

“Туҳфаҳои нодир” соли 2014 ба чоп расид.
1
 Соли 2020 таҳқиқи ҳамаи сиккаҳои 

коллексияи мазкур ба анҷом расонида шуд.   

Ин иқдоми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам  

Эмомалӣ Раҳмонро метавон иқдоми беназир ва қаҳрамонии фарҳангӣ номид. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда: 

1. Матни соядасти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки  дар рӯзи ифтитоҳ 20 марти соли 2013 дар Кито-

                                                                
1 Шарифзода А. Туҳфаҳои нодир / А. Шарифзода. / Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2014. – 

№ 1, – С. 5-19 
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би меҳмонони олии Осорхонаи миллии Тоҷикистон гузошта буданд/ Ахбори 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон- Душанбе, №1, 2014 с. 
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Латипов Муњаммад 

ИНЪИКОСИ ФАРҲАНГИ ЗАМОНИ СОМОНИЁН 

ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Осорхона – оинаи пурҷилоест, ки ҳаёт ва таърихи халқ, пирӯзиҳо ва 

нокомиҳои он, дастовардҳои илму фарҳанг ва сарнавишти фарзандони номдору 

ифтихорманди миллатро инъикос мекунад. 

Эмомалї Рањмон 

 

Осорхона яке аз муњимтарин муассисаҳои фарњангї-маърифатї ба њисоб 

рафта, дар љамъоварї ва њифзу тарѓиби мероси тарихию фарњангї наќши назаррас 

дорад. Бо ибораи дигар осорхона маконест, ки ба воситаи ёдгорињои худ ба 

њиссиёт ва шуури тамошобин таъсир гузошта, шахсро дар руњияи ватандўстї тар-

бия менамояд. 

Сохта ва ба истифода додани бинои нави Осорхонаи миллии Тољикистон са-

мараи Истиќлолияти давлатї ва сиёсати созандаи Пешвои муаззами миллат 

Эмомалї Рањмон буда, экспозитсияи он дар асоси наќшаи мавзўї-экспозитсионї 
(муаллиф Шарифзода А.Қ.) сохта шуда, мањдудияти замонї надорад. Барои ба 

таври шоиста муаррифӣ намудани мероси таърихию фарҳангии халқи тоҷик дар 

Осорхонаи миллии Тољикистон чор шуъбаи экспозитсионї фаъолият менамоянд, 

ки калонтарини онњо – шуъбаи “Таърихи бостон ва асрњои миёна” мебошад. 

Шуъбаи мазкур аз 9 толори экспозитсионї иборат буда, дар онњо бозёфтњо ва 
нигораҳои нодири таърихӣ аз давраи асри санг то замони муосир ба тамошо гу-

зошта шудаанд. Яке аз толорҳои экспозитсионї ба таъриху фарҳанги давлатдо-

рии Сомониён бахшида шудааст. 

Боиси ёддошти махсус мебошад, ки ҳар як халқи соҳибтамаддун ба решаҳои 

таърихӣ ва давраҳои сарнавиштсози гузаштаи худ бо камоли эҳтиром арҷ мегузо-

рад. Чунин як давраи тақдирсоз дар ҳаёти халқи тоҷик ба саҳнаи сиёсат ва 

давлатдорӣ омадани хонадони Сомониён мебошад. Муаррихон ва донишмандони 

шинохтаи миллатҳои гуногун роҷеъ ба таърихи сиёсї, вазъи иљтимоиву иќтисодї 

ва фарњангии давлати Сомониён асарҳои зиёди илмиву таърихӣ таълиф наму-

даанд. Аз љумлаи онњо донишманди маъруф Саид Нафисӣ, ки дар омӯзиши таъри-

хи адабиёти давраи Сомониён хизматҳои бузург дорад, ба чунин хулоса омадааст: 

"Силсилаи маъруфи Сомониён, ки дар Хуросону Мовароуннаҳр салтанат карда-

анд, давраи шукуҳу азамати ин сарзаминҳоро оғоз бахшидаанд. То кунун мисли ин 

силсилаи хирадпарвар ҳеҷ хонаводае ба шаҳриёрӣ нарасидааст, ки монанди “Оли 

Сомон” сиёсати махсуси нажодиву миллӣ дошта бошад"
1
. 

                                                                

1 Эмомалї Р. Суханронӣ дар маросими ифтитоҳи Осорхонаи миллӣ ва мулоқот бо зиёиёни кишвар, шаҳри Ду-

шанбе, 20-уми марти соли 2013. [манбаи электронӣ] URL: http://president.tj/node/4130, 20.03.2013 

http://president.tj/node/4130
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Дар ин радиф барои муаррифӣ ва инъикоси таъриху фарҳанг ва намунаҳои 

гуногуни ҳунармандї аз қабили: санъати тасвирї, меъморї, шањрсозї, мисгарӣ, 
шишагарӣ, сафолгарӣ, кандакории рӯи чӯб ва заргарии замони Сомониён дар 

толори мазкур ќисме аз бозёфтњои аслие, ки њангоми ковишњои бостоншиносї ба 

даст омадаанд, бо аксу амсилаи ёдгорињо ба тамошо гузошта шудаанд. 

Тамошои ин толор аз харитаи давлати Сомониён оѓоз мегардад, ки њудудњои 
ин сарзамин қисмати шарқии Эрон, шимоли Афғонистон ва Осиёи Миёнаро 

дар бар мегирифт. Бузургтарин марказњои илмиву фарњагии давлати Сомониён – 

Бухоро, Самарќанд, Марв, Нишопур, Рай, Балх, Њирот, Њулбук, Хуљанд, Бунљикат 

ва ѓ. ба њисоб мерафт, ки маќсади асосии муаллиф низ аз нишон додани харита, 

муаррифии шањрњои хурду калони давлати Сомониён мебошад. Албатта, дар обо-

ду зебо гардонидани ин марказњо сањми амирони сомонї аз љумла: Исмоили 

Сомонї (892-907) ва Насри II ибни Ањмад (914-943) басо назарасанд. Махсусан 

замони салтанати Насри II дар атрофи регистони Бухоро дањ бинои олї барои 

девонњо сохта шуданд, ки давлат аз рўи онњо идора карда мешуд. 

Диққати тамошобин пас аз шинос шудан бо харитаи давлати Сомониён ба 

шаҷара ё хонаводаи Сомониён ҷалб мегардад, ки дар ин шаљара амирони сомонї 

аз Сомонхудот, то ба охирин намояндањои ин сулола Абуиброњим Исмоили Мун-

тасир бо солњои хукмрониашон нишон дода шудааст. Бояд қайд кард, ки Сомониён 

номи худро аз номи дењаи Сомони Балх гирифтанд. Сомонхудот сарсулолаи ин хо-

надон буда, дудмонаш аз Бањроми Чўбина – марзбон ва ё лашкаркаши маъруфи 

Сосонї ибтидо меёбад. Њукмронии ин сулола солҳои 819-999 - ро дар бар ги-

рифта, асосгузораш амир Исмоили Сомонї (849 - 907) мебошад. Замони њукмро-

нии Сомониёнро давраи тиллоии таърихи халќи тољик мегўянд, зеро дар ин давра 

дар баробари илму фарњанг, ҳамчунин анвоъи гуногуни ҳунарҳо ба авҷи аълои 

худ расида буданд. Далели гуфтаҳои болоро метавон дар бозёфтҳои арзишманди 

таърихие, ки дар толори мазкур ба намоиш гузошта шудаанд, дидан намуд. 

Мусаллам аст, ки дар замони давлатдории 

Сомониён яке аз њунарњои ќадима, ҳунари 
меъморӣ тараќќї карда буд. Меъморони ин 

давра ёдгорињои зиёдеро ҳамчун нишони 

фарҳанг ва сиёсати халқ сохта ба мерос гузош-

танд. Яке аз чунин шањрњои бисёр ободу зебо 

ва рушдёфта Њулбук мебошад, ки дар асрњои 

IX – X пойтахти Хатлонзамин буда, дар яке аз 

шохањои љанубии Роҳи Бузурги Абрешим 

ќарор гирифта буд. 

Дар давоми толори мазкур ҳама он бозёфтҳои нодире, ки дар натиҷаи 

ковишҳои бостоншиносӣ аз мамнӯъгоҳи Ҳулбук ба даст омадаанд ба монанди: на-

мунаи гаҷпораҳои мунаққаши катибадор, лаълӣ, коса, кӯза ва љомњои сафолии 

сирдор, намунаи њайкалчаи шер, донаи шоҳмот, маснуоти шишагї, дастаи калид 

https://tg.wikipedia.org/wiki/819
https://tg.wikipedia.org/wiki/999
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дар шакли парранда, ќолабњои зарфсозї, лўлаи сафолї ва ѓайра ба намоиш гузош-

та шудаанд. Ҳамчунин амсилаи қасри Ҳулбук, намунаи либоси занона ва 

гаљпорањои мунаќќаш бо тасвири набототу махлуќот, аломати свастика, ки аз 

дењаи Сайёди ноњияи Мир Саид Алии Њамадонї ба даст омадаанд, ба толори Со-

мониён зиннат бахшидаанд. Њар яке аз ин бозёфтњои аслӣ дар гӯшаи алоњида, ду-

руст љобаљогузорї шуда, арзиши маърифатї ва зењнии экспозитсияро боз њам зиё-

да намудаанд. Яке аз чунин экспонатњои нодир “Шоњкосаи нодири Њулбук” ва бо 

ибораи дигар «Косаи калони сирдори катибадори зебо» мебошад, ки соли 2005 дар 

рафти ковишњои бостоншиносї аз ќисмати ѓарбии ќасри Њулбук ба даст омадааст. 

Ин коса дар ќисми дохилиаш гирдогирди бахши болоии он навиштаи яксатраи 

калонњаљми сиёњранг дорад, ки ин навишта намоди умумии онро зеботар мегар-

донад. Катибаи мазкурро катибашиноси шинохтаи тољик Абдувалї Шарифзода 

хонда тарљума кардаанд, ки матни он чунин аст: «Ал-њадду мин аломат-ил-

фуќди», яъне «Хашм (асабоният) нишони бохтан аст». Шоњкосаи Њулбук яке аз 

ёдгорињои нодири эпиграфї дар љањон буда, ба охири асри X ва аввали асри XI 

мансуб мебошад. 

Косаи сафолї аз рушду нумуи яке аз њунарњои ќадимаи халќи тољик 
кулолгарї шањодат медињад, ки дар замони салтанати Сомониён ба ављи аълои 
худ расида буд. Хусусияти асосии фарќкунандаи санъати кулолгарии ин давра аз 
даврањои пешин дар он аст, ки истењсоли зарфњои сирдор (луъоб) ба вуљуд омада, 
талаботи мардум низ ба ин гуна зарфњо хеле зиёд мегардад. Кулолгарони ин дав-
ра аз рангњои сабзи тунд, ќирмизї ва нахӯдї, навъњои гуногуни сирро тайёр на-
муда, њаргуна ашё ба монанди кӯзачањои хурди гарданкӯтоњу дастадор, 
шоњкосањо, офтобањо, чароѓ, гулдон ва њамчунин зарфњои сафолии ангобї низ 
месохтанд.

1
 Намунаи чунин зарфњои сафолии сирдор ва ангобиро дар толори 

Сомониён дидан мумкин аст, ки ба асрњои IX-X мансуб буда, ашёи мазкур дар 
натиљаи ковишњои бостоншиносї аз ёдгорињои мамнӯъгоҳи Њулбук, шањри 

Бунљикат, ноњияи Ќубодиён ва ѓ. ба даст омадаанд. 
Дар даврони салтанати Сомониён дар баробари ҳунарҳои кулолгарї, 

гаҷкорӣ, шишагарӣ, инчунин њунари кандакории рӯйи чӯб низ рушд намуда буд, 
ки намунаи барљастаи он Мењроби Искодар мебошад. Меҳроб яке аз нигорањои 
нодири Осорхонаи миллии Тољикистон ва бузургтарин мењроби чўбин дар олам 
мебошад, ки аз чўби дарахти тўс бе истифода аз меху ширеш сохта шудааст. 
Њаљми он 327Х180 см буда, аз се ќисми асосї – пештоќ, лавњаи муррабаъ ва 
њошияи мунаќќаши тасвири моњидор иборат аст. Тамоми пештоќ бо наќши 

љолиби исломию њандасї оро дода шуда, дар лавњаи чоркунљашакли дарозрўяи 
дохили пештоќ дар баробари наќшњои наботї наќши њандасии монанд ба чилипо 

(свастика) баръало намоён аст. Сутунњои дохилии пештоќ бо усули тоисломї со-
хта шудаанд ва дар ќисми берунии онњо низ свастика – рамзи ќадимаи ориёита-

                                                                

1 Шарипов А. «Шоњкосаи нодири Њулбук». / А. Шарипов // Ахбори ОМЉТ ба номи Камолиддин Бењзод № 9,. – 

Душанбе: Адиб, 2011. – 232 с. 
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борон намоёнтар ба назар мерасад. Мењробро ҳанӯз соли 1925 донишманди 
маъруф Михаил Андреев аз деҳаи Искодари ноњияи Айнї пайдо намуд ва он соли 

1946 ба Осорхона оварда шуд. Мењроби мазкурро олимони зиёде мавриди тањќиќ 
ќарор додаанд. Катибаи куфии онро соли 2000 бори нахуст директори Осорхонаи 

миллии Тољикистон Шарифов А.Қ. хонда тарљума намуд. Меҳроби мазкур наму-
наи олии санъати кандакории болои чӯб дар аҳди Сомониён буда, љолибтарин ва 
муњимтарин экспонати Осорхонаи миллии Тољикистон мебошад, ки диќќати 
бештари тамошобинони дохилию хориљиро ба худ љалб менамояд. 

Дар ин росто диќати тамошобинро ашёи дигаре ба монандї: сутунњои чӯбии 

мунаққаш, амсилаи Маќбараи Сомониён, хум, мусаввараи Камелин А.Н. (1910-

1978) «Мурољиати Исмоил ба лашкар» низ ба худ љалб менамоянд, ки њар яки 

онњо дорои арзиши илмї ва таърихї буда, аз рушду нумуи таъриху фарҳанг ва 

намунаҳои гуногуни ҳунармандии замони давлатдории Сомониён гувоњї 

медињанд.  

Илова бар њунарњои дар боло зикргардида, дар асрњои IX-X истењсоли мас-

нуоти фулўзї низ хеле пеш рафта буд, ки њунармандон аз биринҷ, оҳан, мис, 

нуқра ва тилло њар гуна ашё месохтанд. Як ќисми маснуоти фулузї барои таъми-

ни талаботи мардуми мањаллї сохта шуда, ќисмати дигар барои фурўш истењсол 

карда мешуданд. Нумунањои олии ин навъи њунарро дар ашёии гуногуни рӯзгор, 

ба монанди коса, кўза, лаълї, шамъдон, фонус, дег, ќайчиву сӯзан, гира, яроќу 

аслиња, табар ва ғ., ки њангоми ковишњои бостоншиносї аз њудудњои имрўзаи 

ноњияи Љалолиддини Балхї, шањри Хуљанд, 

шањри Њисор, ноњия Мурѓоб ба даст омадаанд, 

дар гӯшаи мисгарии толори Сомониён 

мушоҳида менамоем. Ашёи мазкур аз рушду 

нумуи њунари маъдангудозиву заргарии халќи 

тољик дар ин давра гувоњї медињанд. 

Дар замони давлатдории Сомониён 

сарзаминњои Хуросон ва Мовароунањр ба 

зодгоњи як зумра бузургони илму фарњанг му-

баддал гардида буд. «Дар интишори илму до-

ниш, инкишофи адабиёту санъат мањфилњои 

илмии «Ихвон-ус-сафо», ки дар миёнаи асри Х 

ташкил гардид, нақши калон бозид. Бо туфай-

ли њамин гуна саъю кӯшишњои зиёд асри Х 

давраи нашъунамои маданияти халќи тољик 

гардид. Олимон, шоирон, мусаввирон ва дигар 

арбобони маданият аз гӯшаву канори Шарќи мусулмонї сўйи Мовароуннањру 

Хуросон мешитофтанд, чунки дар он љо барои кори эљодї шароити мувофиќ 
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муњайё гардида буд».
1
 Бо шарофати онҳо асарњои зиёд бо забони тољикї ва арабї 

рўйи кор омаданд. Мањз дар њамин давра асосгузори адабиёти классикии форсу 

тољик устод Абуабдуллоњ Рўдакї ва як ќатор мутаффакирони дигар, аз қабили, 

Абулњасан Шањиди Балхї, Абӯмансури Дақиқӣ, Абушукури Балхї, Робиаи 

Балхї, Абулќосим Фирдавсї, Абўалї ибни Сино ва дигар донишмандону олимон 

фаъолият кардаанд. Дар ќисмати охири толори Сомониён амсилаи ёдгории дига-

ри Роњи Бузурги Абрешим – мадраса ва маќбараи Хоља Машњад ва ҳамчунин ба 

таври бадеї инъикоси симои бузургони илму адаби ин давра оварда шудаанд, ки 

ба толор љилои дигар мебахшанд. Њамин тавр толори Сомониёнро фарњанги 

оламшумули ин давра њусни анљом мебахшад. 

Хулоса, ҳангоме ки тамошобин аз толори Сомониёни Осорхонаи миллї ва 

бозёфтњои аслии он, ки сањифањои рангини таърихи халќи тољикро вараќгардон 

мекунанд, дидан менамояд, ба худ як љањон ѓизои маънавї гирифта, майлу 

раѓбати аз наздик дидани ёдгорињои машњури ин давра, махсусан, ќасри Њулбук, 

Маќбараи Сомониён, мадраса ва маќбараи Хоља Машњадро мекунад. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
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– Душанбе: Ирфон, 1989. – 304 с. 
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Давлатхоҷа Довудӣ 

ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ҲУЛБУК ДАР СИККАҲО 

Дар ҷараёни ковишҳои бисёрсола дар қасри Ҳулбук дар баробари осори 

бостонӣ шумораи зиёди сиккаҳо низ ёфт шудааст, ки барои омӯзиши таърихи ин 

шаҳр сарчашмаи муҳим мебошанд. 

Дар Ҳулбук 5 ганҷинаи на чандон калон ва 12 сикка дар алоҳидагӣ ёфт шу-

дааст. Аз 5 ганҷина яктояш аз дирҳамҳои сомонӣ, яктои дигараш аз дирҳамҳои 

сомонӣ ва ғазнавӣ ва боқимонда аз дирҳамҳои ғазнавӣ иборат мебошанд.
1
 

Ганҷинаҳо 63 сиккаи пурра ва 163 сиккаҳои шикастаро дар бар мегиранд. Аз ин 

миқдор 24 дирҳами пурра (38 % аз миқдори умумӣ) ва 6 дирҳами шикаста (3,6 

% аз миқдори умумии дирҳамҳои шикаста) сомонӣ ва боқимонда 39 дирҳам 

(61,9 % аз миқдори умумӣ) ва 157 дирҳами шикаста (96,3 % аз миқдори умумии 

дирҳамҳои шикаста) ғазнавӣ мебошанд. Дар алоҳидагӣ 2 фалс, яъне сиккаи ми-

сии сомонӣ ва 6 дирҳами ғазнавӣ ёфт шудааст. Сиккаҳо дар мавзеъҳои гуногуни 

қаср ёфт шудаанд, ки ин нишонаи ба дараҷаи кофӣ паҳн шудани онҳо мебошад. 

Дар асоси бозёфтҳо маълум карда шуд, ки дар шаҳри Ҳулбук дар асри X 

дирҳам ва фалсҳои сомонӣ ва дар нимаи аввали асри XI дирҳамҳои ғазнавӣ дар 

муомилот буданд. Сиккаҳои ғазнавӣ каме бештар ёфт шудаанд ва сабабаш дар он 

аст, ки қабатҳои болоии ёдгорӣ ба ҳамин давра, яъне ба нимаи аввали асри XI 

мансубанд ва беҳтар боқӣ мондаанд. 

Бояд ёдовар шавем, ки ду фалси сомонии аз Ҳулбук ёфтшуда, дар солҳои 

366/976-977 дар Хуттал зада шудаанд. Чун Ҳулбук пойтахти ин вилоят буд, бо 

эҳтимоли зиёд гуфтан мумкин аст, ки ин сиккаҳо дар ҳамин шаҳр бароварда шу-

даанд. Аз ҷониби дигар дар асоси ин бозёфтҳо маълум мешавад, ки дар муоми-

лоти ҳаррӯза нақши асосиро сиккаҳои мисии маҳаллӣ мебозиданд.
2
 

Нуктаи муҳимми дигар он аст, ки дар ин сиккаҳои мисии аз Ҳулбук ёфт 

шуда, бори аввал аз ҷониби Д. Довудӣ номи ҳокими Хуттал ал-Ҳарис ибни 

Муҳаммад хонда шуд, ки пеш дар илм маълум набуд. Мутобиқи маълумоти 

сиккаҳо дар солҳои 897- 908 дар Хуттал Ал-Ҳарис ибни Асад ҳукмронӣ карда-

аст. Шояд ҳардуи ин ҳокимон намояндаи сулолаи машҳури Баниҷуриёни Хуттал 

буданд. 

Дар сиккаҳои мисӣ дар марказ номи амири сомонӣ Нӯҳ ибни Мансур ва дар 

навиштаҷоти гирд номи ҳокими Хуттал ал-Ҳарис ибни Муҳаммад навишта шу-

дааст. Аз ин бармеояд, ки амири сомонӣ мавқеъи баландтари сиёсӣ дошт ва 
                                                                

1 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона (V в.до н.э. - XX в.н.э.). / Д. Довуди. Ду-

шанбе, 2006, – С. 194-199, 225–228; Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана. М., 

1979, – С. 140, 141–143. 

2 Довуди Д. Фельсы эмира Хутталя ал Хариса ибн Мухаммада 366 г.х. / Д. Довуди // Сообщение Национального 

музея Республики Таджикистан имени Камолиддина Бехзода, № 9. Душанбе, 2011, – С.191–194. 
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ҳокими Хуттал бовуҷуди имтёзи сиккабарорӣ доштанаш, тобеи ӯ буд, яъне Хут-

тал бахши давлати Сомониён ба шумор мерафт. 
Дар зимн бояд ёдовар шавем, ки баъди истилои араб аввалин сиккаҳои 

мисӣ дар Хуттал соли 177/793-794 зада шудаанд. Ин сиккаҳоро олими рус В.Н. 
Настич таҳқиқ ва нашр кардааст. Мутассифона номи ҳокимони Хуттал дар ин 
сиккаҳо хуб дида ва пурра хонда нашудааст:“амир Х...д (?) б. Ҳасан амили амир 
Муниф (?)”

1
 

Зарробхонаи Ҳулбук хеле фаъол буда, дар баробари сиккаҳои мисӣ ба 
миқдори зиёд сиккаҳои нуқрагӣ, яъне дирҳам низ мебаровард. Аввалин дирҳамҳо 
дар Ҳулбук дар солҳои 270/883-884 аз номи ҳокими Хуттал Асад зада шудаанд. 
Мунтазам дирҳам задан дар Ҳулбук аз соли 284/ 897 сар шуда, то соли 322/ 933-
934 идома меёбад. Дирҳамҳо то соли 289/901-902 аз номи ҳокими Хуттал ал-
Ҳарис ибни Асад бароварда мешуданд. Набудани номи амирони Сомонӣ дар ин 
дирҳамҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ин марҳила, яъне аз соли 883 то соли 902 
Хатлон мустақил будааст. Бори нахуст номи амири сомонӣ Исмоил ибни Аҳмад 
дар дирҳамҳои Хуттал дар соли 292/904-905 пайдо мешавад. Аз ин бармеояд, ки 
дар ҳамин сол Исмоили Сомонӣ Хутталро забт карда ба давлати Сомониён 
ҳамроҳ мекунад. 

Баъди Исмоили Сомонӣ дар Ҳулбук дирҳамҳо аз номи амирони сомонӣ 
Аҳмад ибни Исмоил ва махсусан Наср ибни Аҳмад ба миқдори зиёд бароварда 
мешаванд. Дар як теъдоди ин дирҳамҳо номи ҳокими Хуттал Ҷаъфар ибни Аҳмад 
низ сабт шудааст. 

Мақдисӣ Хутталро дар қатори якчанд вилояте номбар кардааст, ки ба 
ҳайати давлати Сомониён дохил мешуданд, аммо аз супоридани хироҷ озод бу-
данд, яъне имтиёз доштанд. Зарби сиккаҳои Хуттал аз номи амирони Сомонӣ ва 
ҳокимони маҳаллӣ ин маълумоти Мақдисиро тасдиқ мекунад. 

Дар Ҳулбук дар баробари дирҳамҳои меъёрии сомонӣ бо вазни миёнаи 2,9 
гр. дирҳамҳои калони сомонӣ низ дар муомила буданд, ки вазнашон аз 13 гр. то 
21 гр. мерасид. Онҳо дар шаҳрҳои Андароба, Балх, Бадахшон ва баъзе шаҳрҳои 
дигар зада шудаанд. Бо эҳтимоли зиёд ин дирҳамҳо вазнбайъ мубодила мушу-
данд. Сабаби зарби онҳо эҳтимол мавҷудияти кони калони нуқра дар наздикии 
шаҳри Панҷҳири вилояти Тахористони Афғонистон буд. Дирҳамҳои калон аз но-
ми амирони сомонӣ дар асри X ва як миқдор аз номи Маҳмуди Ғазнавӣ дар авва-
ли асри XI бароварда шудаанд. 

Дар нимаи аввали асри XI дар Ҳулбук дирҳамҳои ғазнавӣ дар муомилот бу-
данд. Аммо дар баробари онҳо дирҳамҳои сомонӣ, махсусан дирҳамҳои калони 
сомонӣ низ дар муомилот боқӣ монда буданд. Дар ин бора бозёфти якчанд 
ганҷина ва сиккаҳои алоҳида гувоҳӣ медиҳанд. 

Сиккаҳои ғазнавӣ барои солгузории шаҳри Ҳулбук аҳамият дошта, дар бо-
раи он гувоҳӣ медиҳанд, ки шаҳр баъди Сомониён дар аввали асри XI дар давраи 

                                                                

1 Настич В.Н. Аббасидские фельсы Мавераннахра / В.Н. Настич // Эпиграфика Востока, вып. 31. – М., 2015, – 

С.146 – 147. 
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ҳукмронии султон Маҳмуди Ғазнавӣ (с. 997-1030) ва писари ӯ султон Масъуд (с. 
1030-1038), яъне ҳадди ақал то солҳои 1038 обод ва пойтахти Хатлон будааст. 

Мутобиқи маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ соли 1008 Маҳмуди Ғазнавӣ баъди 

дар ҷанги назди Балх шикаст додани Қарохониён Хутталро забт карда, ба давлати 

худ ҳамроҳ мекунад. Сиккаҳо ин хабари сарчашмаҳои хаттиро тасдиқ мекунанд. 

Дар Ҳулбук дирҳамҳое ёфт шудаанд, ки аз номи султон Масъуд дар зарробхонаи 

Хуттал, яъне дар шаҳри Ҳулбук зада шудаанд. Аз ин бармеояд, ки Хуттал аз соли 

1008 то соли 1038 дар ҳайати давлати Ғазнавиён будаааст. 

Мавҷудияти зарробхона дар Ҳулбук дар бораи маркази муҳими иқтисодӣ, 

тиҷоратӣ ва сиёсӣ будани ин шаҳр шаҳодат медиҳад. 

Сиккаҳои аз Ҳулбук ёфтшуда дар бораи сиккасозии Ғазнавиён ва вижагиҳои 

мубодилаи онҳо низ маълумоти ҷолиб медиҳанд. Аз ҷумла онҳо дар бораи зарби 

се фирқа сиккаҳои нуқрагӣ – дирҳам бо вазни 3,3 гр., ним дирҳам бо вазни 1,5-

1,6 гр. ва шашяк дирҳам бо вазни 0,4–0,5 гр. маълумот медиҳанд ва ин нишонаи 

ба дараҷаи баланд тараққӣ кардани муомилоти пулӣ дар Ҳулбук ва Хуттал мебо-

шад. Ҳар се фирқаи дирҳамҳои ғазнавӣ дар таркиби як ганҷинае, ки аз Ҳулбук 

ёфт шудааст, мавҷуданд.
1
 

Дар Ҳулбук дар баробари дирҳамҳои пурра дирҳамҳои шикаста низ дар 

муомилот иштирок мекарданд. Дар ин бора ҳузури онҳо дар ганҷинаҳои дар 

Ҳулбук ёфт шуда гувоҳӣ медиҳанд. Масалан, яке аз ганҷинаҳо аз 10 дирҳами 

пурра ва 153 дирҳами шикастаи ғазнавӣ иборат аст. Дирҳамҳои шикаста вазифаи 

пулҳои хурдро иҷро мекарданд.
2
 

Яке аз сабабҳои рушди сикказанӣ ва муомилоти пулӣ дар Ҳулбук дар сари 

роҳи тиҷоратӣ ҷойгир будани он мебошад. Тавре ки маълум аст, шоҳроҳи 

тиҷорати байналмилалӣ, ки бо номи Роҳи Абрешим маъруф аст ва кишварҳои 

Шарқ – Чин, Ҳиндустон ва ғайраро бо Миср, Юнон, Рим ва дигар кишварҳои 

Ғарб пайваст мекард, аз ҳудуди Осиёи Миёна, аз ҷумла, аз ҳудуди Тоҷикистон 

мегузашт. Ин Шоҳроҳ шохаҳои зиёди минтақавӣ дошт, ки аз маҳалҳои гуногун 

гузашта бо хати асосии Роҳи Абрешим пайваст мешуданд. Ҳулбук дар масири 

яке аз ҳамин шохаҳо қарор дошт. Яке аз ин шохаҳо аз водии Вахш омада аз кӯҳи 

Чолтов гузашта то ба Ҳулбук мерасид. Шохаи дигар аз водии Ҳисор ба воситаи 

Норак, пули Сангин ва Данғара то Ҳулбук меомад. Аз Ҳулбук як роҳ ба воситаи 

Фархор ва гузаргоҳи Чӯбак ба ҷониби Афғонистон ва Ҳиндустон мерафт. Роҳи 

дигар аз Ҳулбук ба воситаи Кӯлоб ва дашти Терай (н. Ш. Шоҳин) ба Афғонистон 

мерафт. Сикаҳои аз Ҳулбук ёфтшуда дар шаҳрҳои Бухоро, Балх, Ғазна, Валвалиҷ 

(Қундузи баъдина), Бадахшон, Маъдан, Рашт, Узганд зада шудаанд.
3
 Дар 

                                                                

1 Довутов Д. (Довуди Д). Новый клад газневидских серебряных монет первой половины XI в. из Хульбука // 

АРТ, вып. XXII. – Душанбе, 1983, – С. 355-366. 

2 Там же. 

3 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона / Д. Довуди. – С.226, Его же: Монетные 

клады Таджикистана. Душанбе, 2009, – С.112–117. 
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минтақаи Кӯлоб дирҳамҳои сомонии дар шаҳрҳои Марву Нишопур, Самарқанду 

Шош задашуда низ ёфт шудаанд.
1
 Ин бозёфтҳо дар бораи иштироки фаъоли 

Ҳулбук ва шаҳрҳои дигари Хуттал дар савдои байниминтақавии Мовароуннаҳр 

ва Хуросон гувоҳӣ медиҳанд. 

Савдои байналмилалӣ низ дар асри X хеле инкишоф ёфта буд. Бо Шоҳроҳи 

тиҷорат, ки кишварҳои Шарқро бо Ғарб пайваст мекард, на танҳо молҳои 

истеъмолӣ, балки осори санъати амалӣ ва малакаҳои ҳунармандӣ низ дар ҷаҳон 

васеъ паҳн мешуданд. Намунаҳои барҷастаи ҳунари санъати амалӣ дар ин ва ё он 

кишвар пайдо шуда дар тамоми кишварҳои исломӣ ва берун аз он паҳн мешуданд. 

Ингуна осори санъати амалӣ дар Ҳулбук низ ёфт шудаанд. Масалан, дар ин шаҳр 

ҳайкалчаи биринҷии юз ёфт шудааст, ки нақшу катиба дорад.
2
 Онҳоро бухорӣ ме-

номанд ва барои дуди муаттар додан дар маросимҳо истифода мебурданд. Ин гуна 

ҳайкал ва ҳайкалчаҳо дар Ироқ ва Сурия низ ёфт шудаанд ва бо эҳтимоли зиёд дар 

ҳамон ҷо пайдо шуданд ва намунаҳои онҳо ба воситаи корвонҳои тоҷирон то ба 

Ҳулбук низ расиданд. Мисгарон ва ҳайкалсозони маҳаллӣ аз рӯйи намунаҳои 

овардаи тоҷирон истеҳсоли онҳоро ба роҳ мемонданд. 

Нишонаи дигари инкишофи тиҷорати байналмилалӣ дар Роҳи Абрешим ои-

наи биринҷии тасвирдор ва катибадор мебошад, ки дар Ҳулбук ёфт шудааст. Як 

тарафи он суфта буда, дар тарафи дигараш тасвири барҷастаи ду сфинкс, яъне 

ҷонвари тахаюлӣ, ки танааш шер ва сараш зан аст, пушт ба пушт истода барҷаста 

тасвир шудаанд.
3
 Олимон муайян кардаанд, ки бори нахуст ин намуд оинаҳои 

биринҷӣ дар Осиёи Хурд пайдо шуда, баъдан ба кишварҳои дигар паҳн шуданд. 

Дар Ҳулбук қандили биринҷие ёфт шудааст,
4
 ки намунаҳои он дар Ироқу Сурия 

низ дида мешавад. Ҳамчунин косаҳои сангие ёфт шудаанд, ки аз кишварҳои дигар 

оварда шудаанд.
5
 Шубҳае нест, ки дар инкишофи маданияти моддӣ ва маънавӣ, 

иқтисодиёт ва тиҷорати Ҳулбук мавқеъи ҷойгиршавии он, яъне дар сари роҳи 

тиҷорати минтақавӣ ва байналмилалӣ қарор доштани он нақши муҳим бозидааст. 

Дар бисёр мавзеъҳои Русия ва дигар кишварҳои Аврупои шарқӣ – шимолӣ 

дар қатори дигар дирҳамҳои сомонӣ дирҳамҳои Хуттал низ ёфт шудаанд.
6
 Ин са-

над дар бораи иштироки бевосита ё бавоситаи тоҷирони Хуттал ва Ҳулбук дар 

савдо бо Аврупо далолат мекунад. Дирҳамҳои Хуттал дар савдои маҳаллӣ ва 

минтақавӣ низ васеъ истифода бурда мешуданд. 

Зарби сикка дар Ҳулбук дар давраи Сомониён тасодуф набуда, заминаҳои 

амиқи таърихӣ дорад. Бозёфтҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки Хуттал яке аз 

қадимтарин марказҳои муомилоти пулӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Оси-

ёи Миёна мебошад. Дар минтақаи Кӯлоб дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин соли 
                                                                

1 Шарифзода А. Ганҷинаи Кӯлоб. / А. Шарифзода. – Душанбе, 2019, – С.27. 

2 Древности Таджикистана. Каталог выставки. – Душанбе, 1985. 

3 Ҳамон манбаъ. – С. 289. 

4 Яъқубов Ю. Ҳулбук пойтахти қадими Хатлон./ Ю. Яъқубов, Э. Ғуломова. – Душанбе, 2007, – С. 35-36. 

5 Аз гуфтаи Т.Г. Филимонова. 

6 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона / Д. Довуди. – С.178–188. 
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2020 сиккае ёфт шуд, ки дар асри 6 п.м. дар Осиёи Хурд дар давлати Лидия зада 

шудааст. Ин бозёфт дар Осиёи Миёна ҳамто надошта, аз ҷониби шогирди Д. 

Довудӣ – А. Шарифзода таҳқиқ ва нашр шудааст.
1
 Дар рӯйи он муқобили якдигар 

сари шер ва барзагов тасвир шудааст. Пештар соли 2018 дар минтақаи Кӯлоб як 

дарики тиллоии ҳахоманишӣ ёфт шуда буд. Дар рӯйи он шоҳ сари як зону истода, 

бо камон дар дасти чапаш, ҷомаи дароз ва тоҷ дар сараш тасвир шудааст. Вазни 

он 16,5 гр. мебошад. Ин бозёфтҳо бори дигар дар бораи таърихи қадим доштани 

муомилоти пулӣ дар минтақаи Кӯлоб шаҳодат медиҳанд. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового / Д. Довуди 

Хатлона (V в. до н.э. - XX в.н.э.). – Душанбе, 2006. 

2. Довутов Д. Новый клад газневидских серебряных монет первой поло-

вины XI в. из Хульбука // АРТ, вып. XXII. – Душанбе, 1983, С. 355-366. 

3. Довуди. Д. Фельсы эмира Хутталя ал Хариса ибн Мухаммада 366 г.х.// 

Сообщение Национального музея Республики Таджикистан имени Камолиддина 

Бехзода, № 9. Душанбе, 2011. 

4. Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет / Е.А. Давидович 

Таджикистана. – М., 1979. 

5. Настич В.Н. Аббасидские фельсы Мавераннахра / В.Н. Настич // Эпи-

графика Востока, вып. 31. – М., 2015. 

6. Шарифзода А. Кашфи яке аз сиккаҳои қадимтарини дунё дар Кӯлоб / А. 

Шарифзода. – Мероси Ниёгон, – №22, 2020, – С. 19–22. 

7. Яъқубов Ю. Ҳулбук пойтахти қадими Хатлон / Ю.Яъқубов, Э. 

Ғуломова. – Душанбе, 2007. 

 

 

Тасвири 1. Фалси Хуттал, 177 ҳ. / 793-794 (аз мақолаи В.Н. Настич). 

                                                                

1 Шарифзода А. Кашфи яке аз сиккаҳои қадимтарини дунё дар Кӯлоб / А. Шарифзода, Мероси Ниёгон, – № 22, 

2020. – С 19–22. 
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Тасвири 2. Фулуси ҳокими Хуттал ал-Ҳарис б.Муҳаммад, зарби Хуттал, 366/976-77, ОМБТ, Инв. 

№ 247, Н-506. 

 

Тасвири 3. Дирҳами амири сомонӣ Наср б. Аҳмад ва ҳокими Хуттал Ҷаъфар 

 б. Аҳмад, Хуттал, с. 312/924-925. (Акс аз китоби А. Шарифзода “Ганҷинаи 

 Кӯлоб, Душанбе, 2019.) 
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Тасвири 4. Дирҳами калони сомонӣ бо номи ал- Музаффар б. Абдулмалик, зарби Андичароғ,с. 

410 ҳ./ 1019-20. Бозёфт аз Ҳулбук. 

 

Тасвири 5. Сиккаи тиллоии (дарик) ҳахоманишӣ, а. 6-4 п.м. Бозёфт аз минтақаи Кӯлоб. 

 

Тасвири 6. Ҳайкалчаи мунаққаш ва катибадори юз. Бозёфт аз Ҳулбук. 

Маълумот дар бораи муаллиф: Давлатхоҷа Довудӣ – сармутахассиси шуъбаи 

бостоншиносӣ ва сиккашиносии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992)987605041 
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Давлатхоҷа Довудӣ 

БОЗЁФТИ НАВИ ДИНОРҲОИ ХОРАЗМШОҲ МУҲАММАД ИБНИ 

ТИКЕШ АЗ ВОДИИ ВАХШ 

Тоҷикистон таърихи қадим дорад ва мутобиқи маълумоти бостоншиносӣ ав-

валин бошишгоҳҳои одамони асри санг дар инҷо қариб як миллион сол пеш пай-

до шуда буданд (бошишгоҳи Кулдараи н. Ховалинг). Дар асрҳои минбаъда дар ин 

минтақа тамаддун батадриҷ инкишоф ёфта, шаҳру шаҳрак, қалъаву деҳаҳои зиёд 

пайдо шуданд, ки харобаҳои онҳо дар сар то сари ин сарзамин ва дигар 

минтақаҳои тоҷикнишин дида мешаванд. Ин харобаҳо, ки дар худ осори 

гаронбаҳои гузаштаро ниҳон медоранд, ҳар сари чанд вақт бо бозёфтҳои нав 

дӯстдорони таърих ва олимонро шод мегардонанд.  

08.06.2021 як сокини ноҳияи Хуросон 6 сиккаи тиллоии пурра ва як пора, 

яъне динори шикастаро барои ташхис ва муайян кардани соли зарб ва мансубия-

ти таърихиашон ба назди мо ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон овард. Ба гуфти 

ин нафар ин сиккаҳоро моҳи май як сокинони маҳаллӣ дар ноҳияи Вахш ёфтааст. 

Ӯ ҳамагӣ 13 сикка ёфтааст. Ин нафар 5 сиккаро аз ин бозёфт дидааст. Аз ин 

маълумот бармеояд, ки сиккаҳои ёфтшуда, ганҷинаи на чандон калон будаанд. 

Ташхиси ин сиккаҳо аз ҷониби мо нишон дод, ки ҳамаи сиккаҳо ба 

Хоразмшоҳ Муҳаммад б. Тикеш (с.1200-1220) тааллуқ доранд. Дар зер тавсифи 

сиккаҳоро меорем. 

1. Муҳаммад бин ал- Султон Тикеш, Вахш. 

Р.с. Дар марказ  Ло) تکش/ محمد بن السلطان / عال الدنبا و الدبن / السلطان االعظم / ال اله اال هللا  

илоҳа ила Аллаҳ / ал-султон ал-аъзам / ало ал-дунё ва ал-дин / Муҳаммад бин ал-

султон / Тикеш). Дар боло се нуқта, аз тарафи чап як нуқта, аз тарафи рост нақш. 

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия қисман боқӣ мондааст: Қуръон, 9.33. 

П.с. Дар марказ: /عال الدنبا و الدبن / السلطان االعظم  بن السلطان/ ابو الفتح محمد  /وخش    

عدل/   (Вахш / ал-султон ал-аъзам / ало ал – дунё ва ал-дин / Муҳаммад бин 

ал-Султон / адл). Аз тарафи рост нақш. 

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия қисман боқӣ мондааст: Қуръон, 9.33. 

2.Муҳаммад бин ал-Султон Тикеш, ал-Носир ал-дин. Вахш. 
Р.с. Дар марказ: الناصرالدین/ رسول هللا / حمد هللا م/   дар боло ва поён нақш, дар ال اله اال 

тарафҳои чапу рост як доирача ва ду нуқта аз ду тарафаш. Навиштаҷоти гирд дар 

ҳошия қисман боқӣ мондааст: (بسم هللا ) الرحمن الرحیم مد....  (Бисмиллаҳи ал- раҳмони 

ал-раҳим мд .....). 

П.с. Дар марказ:  عال الدنبا و الدبن / السلطان االعظم  بن السلطان/ ابو الفتح محمد/ عدل/ /وخش   

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия қисман боқӣ мондааст: Қуръон, 9.33. 

3.Муҳаммад бин ал-Султон Тикеш. ал-Носир ли-ди Аллаҳ. Тирмиз. 

Р.с. Монанди № 2. 

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия қисман пок шуда, нохоно аст. 
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П.с. Дар марказ: /تکش محمد بن السلطان / عال الدنبا و الدبن / السلطان االعظم / ترمز   

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия қариб пурра пок шудааст. 

4. Муҳаммад бин ал-Султон Тикеш, ал-Носир ли-дин Аллаҳ. 
Р.с. Монанди № 3. Дар боло нақш. 

Навиштаҷоти гирд дар ҳошия боқӣ намондааст. 

П.с. Монанди № 3, аммо дар боло навиштаҷот дида намешавад, пок шудааст. 

5. Муҳаммад бин ал-Султон Тикеш, ал-Носир ли-дин Аллаҳ. 
Р.с. Монанди № 2, дар боло нақш. 

Аз навиштаҷоти гирд дар ҳошия танҳо ду калима боқӣ мондааст -  محمد ارسله...  

Қуръон, 9,33. 

П.с. Монанди № 1-3, аммо дар боло вожаи عدل (Адл), сатри охир пок шуда. 

Аз навиштаҷоти гирд дар ҳошия танҳо ду калима боқӣ мондааст - محمد رسول  

6. Муҳаммад (бин ал-Султон Тикеш), ал-Носир ли-дин Аллаҳ. 
Р.с. Дар марказ: ... هللا/ ناصر لدین / رسول هللا / محمد / ..... ه اال  

Навиштаҷоти гирди ҳошия пурра пок шудааст. 

П.с. Дар марказ: محمد / .......... / ..... السلطان االعظم.......... /  

Навиштаҷоти гирди ҳошия пурра пок шудааст. 

7. Динори шикаста, нисфи сикка. Қисми зиёди навиштаҷот пок шудааст ва 

хонда намешавад. Бо эҳтимоли зиёд монанди сиккаҳои дигари ин ганҷина ба 

Муҳаммад бин ал-Султон Тикеш мансуб мебошад. 

Аз рӯйи ҷойгиршавӣ ва мазмуни навиштаҷот сиккаҳоро ба ду гурӯҳ ва дар 

дарун ба якчанд фирқа ҷудо кардан мумкин аст. Ба намуди якум як сикка (№1) 

ва ба намуди дуюм чор сикка (№ 2-5) дохил мешаванд. Фарқияти ин ду намуд аз 

он иборат аст, ки дар рӯи намуди якум фақат сатри аввали калимаи тавҳид ома-

дааст ва баъди он унвонҳои шоҳ ҷойгиранд, ки дар пушти сикка ҳам такрор шу-

даанд. Дар рӯйи намуди дуюм шакли пурратари калимаи тавҳид ва дар сатри 

охир номи халифа ал-Носир ли-дин Аллаҳ нигошта шудааст. Дар пушти 

сиккаҳо унвонҳо ва номи хоразмшоҳ ҷойгиранд. Дар намуди якум ва ду сиккаи 

намуди дуюм номи падари хоразмшоҳ пурра омадааст  ал-султон) تکش/ السلطان  

Тикеш), дар сиккаҳои дигар дар шакли السلطان омадааст. Дар ду сикка (№1-2) 

номи Вахш ва дар як сикка (№ 3) номи Тирмиз навишта шудааст. Номи зарроб-

хона дар пушти сиккаҳо дар болои навиштаҷоти марказӣ ҷойгир аст. Дар як 

сикка (№ 5) дар болои навиштаҷоти марказӣ калимаи عدلҷойгир аст. Дар ҳамаи 

сиккаҳо кунияи хоразмшоҳ ابو الفتح сабт шудааст. Дар рӯи сиккаҳо дар болои 

навиштаҷоти марказӣ ва дар поёни он нақш ва дар як сикка се нуқта ва дар ду 

паҳлӯи навиштаҷот доирача ва ду нуқта ҷойгиранд, ки асосан хусусияти 

ороишӣ доштанд. Шояд се нуқта ва доирача ва нуқтаҳо ягон мазмуне дошта 

бошанд, аммо ин ба мо маълум нест. 

Навиштаҷоти гирди ҳошия дар ягон сикка пурра боқӣ намондааст. Аз рӯйи 

қисмҳои боқимонда муайян карда шуд, ки дар се сикка (№ 1,2, 5) он ояти 33 су-

раи 9 мебошад. Дар зимн дар сиккаи № 1 навиштаҷоти мудаввари ҳарду рӯяш ин 
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ояти Қуръонро дар бар мегирад. Дар навиштаҷоти гирди рӯйи сиккаи № 2 ибораи 

динии “(Бисмиллаҳи) ал- раҳмони ал-раҳим ....” сабт шудааст. Навиштаҷоти гирд 

дар сиккаҳои дигар боқӣ намондааст. Мутаассифона соли задан дар сиккаҳо на-

вишта нашудааст. Аммо мутобиқи маълумоти таърихномаҳои асримиёнагӣ 

Хоразмшоҳ Мухаммад б. Тикеш Мовароуннаҳрро тақрибан соли 1210 забт карда 

буд,
1
 дар асоси ин мо зарби сиккаҳои Вахш ва Тирмизро метавонем ба солҳои 

1211-1220 нисбат диҳем. 

Ҳамаи сиккаҳо як фирқа – динор мебошанд, аммо вазнашон ва андозаашон 

низ аз якдигар фарқ мекунанд. Вазн ва андозаи сиккаҳо чунин аст: 1) в-3,96 гр; д- 

25-26 мм; 2) в- 3,77 гр; д- 25 мм; 3) в-3,45 гр; д- 24-25 мм; 4) в- 3,41 гр; д- 24 мм; 

5) в-2,76 гр; д- 26 мм. Ҳамин тавр андозаи сиккаҳо 24-26 мм зоҳиран аз якдигар 

чандон фарқ намекунанд. Аммо дар вазни сиккаҳо фарқият бештар мушоҳида 

мешавад. Масалан, фарқи байни сиккаи вазнинтарин (3,96 гр.) ва сиккаи сабук-

тарин (2,76 гр.) буда, 1,2 гр. ташкил мекунад. Ин миқдор тилло арзиши баланд 

дошт ва гумон аст, ки дар хариду фурӯш сиккаҳоро донабайъ қабул карда, вазни 

онро сарфи назар мекарданд. Дар ин асос хулоса баровардан мумкин аст, ки 

сиккаҳои тиллоиро вазнбайъ, яъне дар тарозуҳои заргарӣ баркашида, пас аз он 

қабул мекарданд. Дар байни ин сиккаҳо як пора, яъне динори шикаста низ ҳаст, 

ки ними сиккарро ташкил мекунад ва он ҳам дар бораи вазнбайъ мубодила шуда-

ни ин сиккаҳо гувоҳӣ медиҳад. 

Дар ҷануби Тоҷикистон пеш аз ин ҳам сиккаҳои тиллоии Хоразмшоҳ Му-

хаммад б. Тикеш ёфт шуда буданд. Ҳамагӣ чор ганҷина ёфт шудааст –дуто дар 

ноҳияи Колхозобод (ҳозира н. Ҷ. Балхӣ), якто дар водии Ҳисор (ш. Душанбе) ва 

ҷои бозёфти яктои дигар дақиқ маълум нест – шояд дар Ҳисор ёфт шуда бо-

шад.
2
 Ин намуд сиккаҳо ба таври ҷудогона низ дар ҷануби Тоҷикистон, аз ҷумла 

дар ноҳияи Восеъ ва атрофи шаҳри Қурғонтеппа (ҳозира ш. Бохтар) ёфт шуда-

анд. Як ганҷинаи сиккачаҳои тиллоии ин Хоразмшоҳ дар ноҳияи Восеъ дар на-

здикии кӯҳи намаки Хӯҷамумин ёфт шудааст.
3
 Аз ин бар меояд, ки фирқаҳои 

гуногуни сиккаҳои тиллоӣ бароварда мешуданд. Сиккачаҳо тақрибан аз 4\1 

ҳиссаи сиккаи пурраро ташкил мекарданд. Дар робита ба ин бояд ёдовар шавем, 

ки дар таркиби динорҳои дар бостонқалъаи Чормағзаки канори шаҳри Душанбе 

ёфтшуда, аксариятро пораҳо, яъне динорҳои шикаста ташкил мекарданд. Зарби 

динорҳо, чорякдинорҳо ва мавҷудияти динорҳои шикаста аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки сиккаҳои тиллоӣ дар муомилоти пулии ҳамарӯза низ васеъ истифода бурда 

мешуданд. 

                                                                

1 Довуди Д. Сиккаҳои шоҳони Вахш / Д. Довуди // Мероси Ниёгон, № 13, Душанбе, 2010, – С. 123. 

2 Довуди Д. Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона. / Д. Довуди. – Душанбе, 2006. – С. 234–

235: 

3 Довуди Д. Монетные клады Таджикистана / Д. Довуди.  – Душанбе, 2009. – С. 170–172. 

4 Довуди Д. Монетные клады Таджикистана / Д. Довуди.  – Душанбе, 2009. – С. 235. 
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Дар се сиккаи пеш ёфтшуда, номи Вахш ва дар як сиккааш Термез навишта 

шудааст. Дар ин асос хулоса баровардан мумкин аст, ки дар бахши ҷанубу 

шарқи Мовароуннаҳр дар давраи Хоразмшоҳ Мухаммад б. Тикеш дар ҳамин ду 

шаҳр зарробхонаҳо кор мекарданд ва сиккаи тиллоӣ мебароварданд. Эҳтимол 

зарробхонаи Вахш дар бостоншаҳри назди деҳаи Лағмони ноҳияи Колхозобод 

(ҳозира н. Ҷ. Балхӣ) ҷойгир буд, чунки ин калонтарин шаҳри асримиёнагии во-

дии Вахш мебошад ва бостоншиносон дар он қабатҳои марбут ба замони зарби 

сиккаҳои Хоразмшоҳ Мухаммад б. Тикеш, яъне ба даҳсолаҳои аввали асри 13-

ро низ ёфтаанд. 

 

1 2  

3  4  

5  6  

7  

Сурати 1.1-5. Акси сиккаҳои тиллоии хоразмшоҳ Муҳаммад б. Тикеш аз ганҷинаи дар н. Вахш 

ёфтшуда (рақами аксҳо ва рақами шарҳи сиккаҳо як аст). 
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Каримдодов Миралӣ 

ҶАМЪОВАРӢ, ҲИФЗ ВА МУАРРИФИИ СИККАҲО 

ДАР ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзи аввали ташкилшавии худ дар баро-

бари дигар осори таърихӣ ба ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши сиккаҳо 

аҳамияти калон медиҳад, чунки сиккаҳо барои омӯзиши таърихи халқи тоҷик 

сарчашмаи хеле муҳим мебошанд. Аввалин сиккаҳо ба Осорхона ҳанӯз дар ибти-

дои ташкилшавии он дар соли 1934 ворид шуда буданд. Минбаъд ин амал идома 

ёфт. Мавриди зикр аст, ки аз соли ифтитоҳи Осорхонаи миллии ба номи К. 

Беҳзод то соли 1998 дар фонди осорхонаи мазкур 1375 сиккаҳои қадим, 

асримиёнагӣ ва муосир ҷамъоварӣ шуда буданд
1
. 

Аҳамияти умдаи ин сиккаҳо дар он аст, ки ҳамаи онҳо аз ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ёфт шудаанд ва дар бораи муомилоти пулию сиккасозии ин ҳудуд дар 

давраҳои гуногуни таърихӣ маълумоти хеле муҳим медиҳанд. 

Бояд зикр намуд, ки ҷамъоварии сиккаҳо дар давраи Истиқлол на танҳо 

идома ёфт, балки хеле рушд кард. Дар давоми 30 соли Истиқлоли давлатӣ шумо-

раи коллексияи сиккаҳои Осорхонаи миллии Тоҷикистон ба беш аз 20 ҳазор ра-

сидааст. Албатта, муваффақият дар ин соҳа аз сиёсати фарҳангсолоронаи 

роҳбарияти кишвар дар ростои ба воя расондани кадрҳои баландихтисос маншаъ 

мегирад. Аз ҷумла, дар пайравӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Р. сиккашинос ва осорхонашиноси шинохта Шариф-

зода А.Қ. дар ҳамкори бо сиккашиноси номдор д.и.т. Давлатхоҷа Д. тавонист, ки 

ҷамъоварӣ ва таҳқиқи сиккаҳо, ҷалби сиккашиносон ба осорхона, тарбияи сик-

кашиносони ҷавон (Сафоев Ф., Сафоев М., Каримдодов М., Шарифзода А.А.), 

ташкили экспедитсияҳо ва ҳафриёти бостоншиносӣ, чопи маводи сиккашиноси-

ро дар Осорхонаи милли Тоҷикис тон амалӣ намояд ва ин кор имрӯз ҳам идома 

дорад. Бо ифтитоҳи бинои нави Осорхонаи миллии Тоҷикистон доираи илмии 

осорхона бо ҷалби мутахассисони баландихтисоси соҳа густариш ёфт ва 

ҷамъоварии сиккаҳо аҳамияти махсус пайдо кард. Осорхона асосан се тарзи 

ҷамъоварии ашёҳои таърихиро ба роҳ мондааст. 

1. Харидорӣ; 

2. Экспедитсияҳои бостоншиносӣ ва ҷустуҷӯии мустақилонаи Осорхонаи 

милли Тоҷикистон; 

3. Ҳадяи бозёфтҳо аз ҷониби шаҳрвандон. 

Дар ҷамъоварии ашёҳои таърихӣ ва махсусан сиккаҳо саҳми Осорхонаи 

милли Тоҷикистон хеле назарас мебошад. Осорхона пайваста кормандони худро 

                                                                

1 Каримдодов М. “Инъикоси сиккаҳои қадим дар толори сиккаҳои МД ОМТ” / М. Каримдодов.  Муаррих № 4 

(24), “Дониш”, Душанбе, 2020. – С. 64. 
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ба ҳафриётҳои бостоншиносӣ сафарбар менамояд, ки садҳо ашёи таърихӣ ва 

махсусан сиккаҳоро кашф намуда, ба фонди Осорхона ворид менамоянд. 

Аввалин экспедитсияи бостоншиносӣ-ҷустуҷӯии Осорхонаи милли 

Тоҷикистон соли 2014 сурат гирифта буд. Мақсади асосии экспедитсияи мазкур 

муайян намудани ёдгориҳои ба истилоҳ “то кунун кашфношуда”-и таърихӣ дар 

ноҳияҳои Хуросон, А. Ҷомӣ, Ёвон ва ҷамъоварии ашёи таърихӣ аз аҳолии 

ноҳияҳо, инчунин, гузаронидани ҳафриёти бостоншиносӣ дар якчанд ёдгориҳои 

минтақа буд. Дар соли 2014 аз ҷониби кормандони Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон дар қисмати шарқии ёдгории Ғаравқалъа як шурфи 3х4 м
2
 канда шуд. 

Дар натиҷа, аз ин шурф қисми болоии хум, сафолпораҳои зиёди нақшину 

бенақш, ду адад сиккаи мисӣ ва як адад олоти сангии ғаллакубӣ пайдо шуд. Ғайр 

аз ин, аз қисмати дохилии қабрҳо ва қисми шудгоршудаи ёдгорӣ тавассути 

фулузҷӯ дар умум 53 адад сиккаҳои мисӣ ва нуқрагӣ бозёфт гардида буданд. Аз 

ин миқдор як адад сиккаи нуқрагии шоҳ Ҳерай, як адад сиккаи кушонӣ-сосонӣ, 

ду сиккаи темурии зарби Бухоро (асрҳои XV-XVI) ва боқимонда 47 сиккаи мисӣ 

ба шоҳони кушонӣ тааллуқ доштанд. 

Соли 2015 дар ҷараёни ҳафриёт, дар бостоншаҳри Чимқурғони ноҳияи 

Шаҳринав аз тарафи кормандони Осорхонаи милли Тоҷикистон 84 сикка пайдо 

карда шуд. Аз онҳо 6 сиккача, яъне обол ва ду драхмаи нуқрагӣ ва боқимонда 

сиккаҳои мисӣ мебошанд. Аз ҳама сиккаи қадим драхмаи мисии шоҳи юнонӣ-

бохтарӣ Евтидем мебошад, ки ба чоряки охири асри III п.м. тааллуқ дорад. Баъди 

он драхмаҳои нуқрагии шоҳони юнонӣ-бохтарӣ Деметрий ва Евкратид мебо-

шанд, ки ба нимаи аввали асри II п.м. тааллуқ доранд. Аксари сиккаҳои қадим 

марбути шоҳони кушонӣ мебошанд. Инчунин сиккаҳои асримиёнагӣ низ дар 

ҷараёни ҳафриёт пайдо шудаанд.
1
 

Ду экспедитсияи бостоншиносии Осорхонаи милли Тоҷикистон дар солҳои 

2016 ва 2018 дар ёдгории Сайёд сурат гирифта буд. Мақсади асосии экспедитси-

яи мазкур муайян намудани таърихи ёдгорӣ ва фарҳангу тамаддуни сокинонаш 

буд. Лозим ба ёдоварист, ки баъди ҳафриёти босамари соли 2016 ва кашфи як 

қатор ашёҳои бостонӣ кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон хусусан, 

роҳбарияти он ба хулоса омадаанд, ки бори дигар дар ин ёдгорӣ ҳафриёт гузаро-

нида шавад. 

Бояд зикр намуд, ки дар ду экспедитсияи Осорхонаи милли Тоҷикистон гуза-

ронидашуда дар ёдгории Сайёд 133 сикка бозёфт гардидааст ва онҳоро Д.Довудӣ 

таҳқиқ ва нашр кардааст. Аз онҳо ду сиккаи мисӣ (пули сиёҳ) зарби Бухоро буда, 

ба охири асри XIX аввали XX тааллуқ доранд. Як донаи онҳо аз рӯйи замин ва 

дуюмаш аз умқи 15 см ёфт шудааст. Қабатҳои марбут ба ин давраи сиккаҳо дар 

ёдгорӣ мушоҳида намешавад ва аз ин рӯ, метавон гуфт, ки ин сиккаҳо тасодуфан 

ба инҷо афтодаанд. Мансубияти як сиккачаи росткунҷа, ки соли 2018 ёфт гардид, 
                                                                
1 Довудӣ Д. Ҳафриёти Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар бостоншаҳри Чимурғон / Д. Довудӣ // Ахбори ОМТ. 

– Душанбе 2017, – № 2, 47.  
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маълум нест. Боқимонда 130 сикка, ки дар рафти ду экспедитсия ба даст омаданд, 

ба давраи Кушониён тааллуқ доранд. Қадимтарини онҳо оболҳои пайравонаи Ев-

кратид, тетрадарахмаи мисии пайравонаи Ҳелиокл, як тетрадрахмаи аввалин шоҳи 

кушонӣ Ҳерай ва се оболи нуқрагии ӯ мебошанд. Пасонтари сиккаҳо, ки дар ёдго-

рии Сайёд бозёфт шуданд, сиккаҳои шоҳ Канишка мебошанд. Бояд ёдовар шуд, ки 

барои солгузории ёдгорӣ сарчашмаи асосӣ сиккаҳо мебошанд. Дар асоси фарзияи 

бостоншинос ва сиккашиноси тоҷик Д. Довудӣ ва дар асоси омӯзиши сиккаҳо ин 

ёдгорӣ дар асрҳои I п.м. пайдо шуда, то асрҳои II.м. обод будааст
1
. Дар инҷо мета-

вон ба фикри устод Д. Довудӣ розӣ шуд, зеро дар ду мавсими ковишҳои 

бостоншиносӣ аз ин ёдгорӣ бештар сиккаҳои пайравонаи шоҳони юнонӣ-бохтарӣ 

ва аз ҳама зиёд сиккаҳои ду шоҳи кушонӣ Вима Такту ва писараш Вима Кадфиз ба 

даст омаданд, ки ҳарду дар асри I мелодӣ ҳукумронӣ намудаанд. Вобаста ба 

сиккаҳои бозёфтшуда метавон гуфт, ки муомилоти пулӣ дар ин шаҳрак марҳала ба 

марҳала афзоиш ёфта, дар давраи ҳукмронии Вима Такту (Сотер Мегас) (с.35-65) 

хеле рушд мекунад ва дар давраи Вима Кадфиз (с.65.105 ) ба авҷи тараққиёти худ 

мерасад
2
. Нисбатан кам ёфт шудани сиккаҳои Канишка эҳтимол бо таназзули 

шаҳр дар давраи ҳукумронии ӯ вобастагӣ дорад. 

Соли 2020 Осорхонаи миллии Тоҷикистон экспедитсияи худро дар ёдгории 

Ҳалқаҷари ноҳияи Хуросон гузаронд. Дар ёдгории мазкур ду ҳафриёти 8х8 м
2
 

канда шуд, ки натиҷаи хуб доданд. 

Дар ҳафриёти № 1 ва № 2 шумораи зиёди ашёҳои бостонӣ ёфт шуданд, ки 

дар бораи рушди намудҳои гуногуни ҳунармандӣ, аз ҷумла, кулолгарӣ, 

бофандагӣ, оҳангарӣ, мисгарӣ, сангтарошӣ ва ғайра шаҳодат медиҳанд. Аз 

ҳафриёти мазкур дар умум 73 сикка бозёфт шуданд. Ҳама сиккаҳо ба даврони 

кушониҳо тааллуқ доранд. 

Дар қабатҳои болоӣ аввалин сиккае, ки пайдо шуд сиккаи тақлидии Васуде-

ва буд. Ҳамин тариқ ковишро идома дода, дар қабатҳои поёнӣ сиккаҳои аслии 

Васудеваро пайдо кардем. Пасон як адад сикка, эҳтимол Ҳувишка, сиккаи тақли-

дии Канишка III, сипас Канишка ва ҳангоми аз 2,5 м чуқуртар расидан сиккаҳои 

Вима Кадфиз ва Вима Такту бозёфт шуд. Яъне, метавон қабатҳоро дар ин ёдгорӣ 

аз рӯйи сиккаҳо санагузорӣ кард, ки дар ин ҳафриёт хеле хуб намоёнанд. 

Дар умум, аз кори ҳафриётҳо натиҷаҳои хуб ба даст омада, метавонем дар 

асоси онҳо хулосаҳои худро дар мавриди ёдгории Ҳалқаҷар дошта бошем. Мо 

метавонем ба воситаи ин бозёфтҳо дар мавриди зиндагӣ, муомилоти пулию 

молӣ, ҳунармандӣ, сангтарошӣ ва дигар намунаҳои фаъолияти бошандагони ин 

шаҳрак маълумот пайдо намоем. 

Бояд зикр намуд, ки дар соли 2018 як экспедитсияи ҷустуҷуӣ ба минтақаи 

Кӯлоб низ ташкил шуда буд, ки дар натиҷа 382 сиккаҳои қадиму асримиёнагӣ бо-

зёфт ва ба фонди Осорхонаи миллӣ ворид карда шуданд. 
                                                                

1 Довудӣ. Д.“Шаҳраки кушонии Сайёд” / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе: “ ЭР-граф”, 2019. – С.18  

2.Ҳамон асар. – С. 20  



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

86 

Дар умум, Осорхонаи милли Тоҷикистон дар рафти ҳафриётҳои бос 

тоншиносӣ 725 сиккаҳои қадим ва асримиёнагиро бозёфт намуда, вориди фонди 

Осорхона гардонидааст. Маврид ба ёдоварист, ки аксари сиккаҳои фонди Осор-

хонаи миллӣ тариқи харидорӣ ва ҳадяи шаҳрвандон ворид гардидаанд. 

Чуноне, ки дар боло зикр намудем дар фонди Осорхонаи милли Тоҷикистон 

зиёда аз 20 ҳазор сиккаҳо ҳифз ва нигаҳдорӣ мешаванд, ки дар байни онҳо 

сиккаҳои нодир хеле зиёданд. Аз ҷумла, сиккаи мисии Ҳахоманишиҳо, тетрад-

рахмаи Искандари Мақдунӣ, тетрадрахмаҳои шоҳони Юнону Бохтар ва Кушони-

ён, сиккаҳои аббосию сомонӣ ва темурӣ аз ҷумлаи онҳоянд. Аксари сиккаҳои но-

дир дар экспозитсияи Осорхонаи миллӣ ба намоиш гузошта шудаанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки коллексияи сиккаҳои фонди Осорхонаи 

миллиро бештар дафинаҳо дар бар мегиранд. Дафинаи сиккаҳои шоҳони 

кушонӣ, сомонӣ ва темурӣ аз калонтарин дафинаҳои фонди Осорхона ба шу-

мор мераванд. 

Яке аз дафинаҳои калонтарини кушонӣ дар фонди Осорхонаи миллӣ аз 667 

сикка иборат буда, ба се шоҳи кушонӣ Вима Кадфиз, Канишка ва Ҳувишка 

тааллуқ доранд, ки бори нахуст аз ҷониби Д. Довудӣ ва А. Шарифзода таҳқиқ 

шуда буданд.
1
 Калонтарин дафинаи Осорхонаи миллӣ дафинаи сиккаҳои мисии 

темурӣ мебошад, ки мансуби асри XVI буда, аз 3900 сикка иборатаст. Инчунин 

дафинаи сиккаҳои нуқрагии сомонӣ бо шумораи 1405 сикка низ дар фонд 

нигоҳдорӣ мешаванд. 

Кормандони Осорхонаи милли Тоҷикистон ҳамасола оид ба ёдгориҳои киш-

вар, бозёфтҳои нодиру экспонатҳои осорхона ва ҳамчунин доир ба ҳифзу 

нигоҳдории онҳо мақолаҳо ва китобҳои илмӣ нашр менамоянд, ки натиҷаҳои 

мусбии онҳоро ба хубӣ мушоҳида менамоем. Дар мавзуи сиккаҳо низ таҳқиқотҳо 

амалӣ шуда истодаанд. Аз ҷумла, нақш ва саҳми Д. Довудӣ дар самти сикка ва 

сиккашиносӣ басо назаррас мебошад. Сазовори таъкид аст, ки аз ҷониби устод Д. 

Довудӣ дар мавриди сиккаҳои фонди Осорхонаи милли Тоҷикистон китоб ва 

даҳҳо мақолаҳои илмӣ ба нашр расиданд, ки минбаъд дар ҷамъоварӣ, ҳифзу 

нигаҳдорӣ ва рушди илми сиккашиносӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат хоҳанд кард. 

Яке аз дастовардҳои муҳимми Осорхонаи миллӣ дар сиккашиносӣ ин нашри 

китоби калонҳаҷм ва пурарзиши “Ганҷинаи сиккаҳои Кӯлоб”-и А. Шарифзода 

мебошад, ки ба дафинаи сиккаҳои нуқрагии сомонӣ бахшида шудааст. Мавриди 

зикр аст, ки ин китоб бо тавсияи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон навишта шуда, аввалин феҳристи сиккаҳои 

сомонӣ дар Осиёи Марказӣ ба ҳисоб меравад. 

Инчунин, дар мавриди сиккаҳои фонди Осорхона метавон аз саҳми Н.Н. За-

белина ва Е.А. Давидович низ ёдрас шуд, зеро онҳо яке аз аввалинҳо буданд, ки 

                                                                

1 Довудӣ Д. Клад кушанских монет из Вахшской долины / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе: Осорхонаи мил-

лии ба номи К. Беҳзод. – 2010.  
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мақолаҳои илмии худро оид ба сиккаҳои фонди Осорхонаи миллӣ ба нашр расо-

ниданд. 

Дар охир бояд қайд намуд, ки Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар 

ҷамъоварӣ, ҳифз ва нигаҳдории ёдгориҳо ва осори бостонии халқи тоҷик нақши 

калидӣ дорад. Дар он шуъбаи алоҳидаи тармим ва консерватсия фаъолият мена-

мояд, ки ҳамасола садҳо сиккаҳо ва ашёи гуногуни таърихии тармимталабро 

поккорӣ ва консерватсия менамояд. Ин амал метавонад ашёҳои бостониро аз ха-

робу нестшавӣ ҳифз намуда, барои насли оянда ба мерос гузорад. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Ғафуров Б. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи 

нав. / Б. Ғафуров. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020 – 976 с. 

2. Довудӣ Д. Монетные клады Таджикистана / Д. Довудӣ. – Душанбе: До-

ниш, 2009 – 409 с. 

3. Довудӣ. Д. Шаҳраки кушонии Сайёд. / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Ду-

шанбе: “ЭР-граф”, 2019. – 220 с 

4. Довудӣ. Д. Клад кушанских монет из Вахшской долины / Д. Довудӣ , А. 

Шарифзода. – Душанбе: Осорхонаи миллии ба номи К. Беҳзод. – 2010. – 90 с. 

5. Зеймал. Е.В. Древние монеты Таджикистана. / Е.В.Зеймал. – Душанбе: 

“Дониш” – 1983. – 344 с. 

6. Каримдодов М. Инъикоси сиккаҳои қадим дар толори сиккаҳои МД ОМТ. 

/ Каримдодов М. – Душанбе: Муаррих № 4 (24), Дониш, 2020. – 179 с. 

7. Китобҳои махсуси воридотии № 1 то № 13-и Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон. 
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фондии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 
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Сафоев Фаррух 

Нӯроғо Нурӣ 

ПАЙКАРАКҲОИ САФОЛИИ 

ШАҲРИ БОСТОНИИ МИСИ АЙНАК 

Аз оғози ковишҳо то кунун аз шаҳри бостонии Миси Айнаки Ҷумҳурии 

исломии Афғонистон осори бостонии зиёде кашф гардидааст, ки дар миёни 

онҳо терракота ё пайкаракҳои гилии инсонӣ ва ҳайвонӣ мавҷуданд, ки 

таваҷҷуҳи бештареро ба худ ҷалб мекунанд. Дар рӯйи пораҳои гили пухта гоҳе 

нақши як зани дар тахтнишаста, ҳайкалчаи шоҳон ва қаҳрамонони асотирӣ са-

вор бар асп ва гоҳе ҳайкалчаҳои ҳайвоноте чун: асп, қуч, шутур, бузи кӯҳӣ ва 

ғайраро дидан мумкин аст. Ҳар кадом аз терракотаҳо, чӣ ба шакли инсонӣ бо-

шад ё ҳайвонӣ, дорои мафҳуми хос буда, реша дар боварҳои динӣ ва зиндагии 

моддии мардумони аҳди бостон доранд. Аммо пайкаракҳои сафолии инсонӣ, 

ки аксаран дар рӯи онҳо нақши зани дар тахтнишаста тасвир шудааст, 

таваҷҷуҳи ҷиддӣ мехоҳанд, зеро ин ҳайкалчаҳо дорои мафҳум ва вижагиҳои 

хос буда, нисбат ба дигар пайкаракҳо бештар ба даст омадаанд. Назар ба 

теъдод, маҳали кашф ва аксаран аз қисмати сар тахриб будани онҳо, хостем 

таҳқиқи муфассале дар мавриди ҳувият ва шахсияти ин зан дошта бошем. Ма-

гар ин зани дар тахтнишаста, ки дар рӯи пораи гили пухта тасвир ёфтааст, чӣ 

вижагиҳо ва хусусиёте дошт, ки аз шаҳри бостонии Миси Айнак ба шумори 

қобили тавваҷуҳе ёфт мешаванд? Ва ба ҷуз аз терракотаҳои гилӣ, нақш ва тас-

вири ин зан дар рӯйи дигар осори ёфтшудаи ин шаҳр дида мешавад ё не? Оё 

ин зан як шахсияти таърихӣ-воқеӣ, олиҳа ё модархудо буд? Муаллифон 

кӯшидаанд дар идомаи мақола пурсишҳои болоиро бо далелҳои асосонок по-

сух гуфта, ҳувият ва хосгоҳи ин занро аз зери гарду ғубори ин кӯҳанхок бозёбӣ 

ва номи гумшудаи ӯро аз миёни авроқи таърих бозхонӣ намоянд. 

Ҳунари пайкараксозӣ ва пайкарактарошӣ яке аз қадимтарин ҳунарҳои башар 

аст, ки пас аз кашф ва ихтироъи сафол роиҷ гардида, то кунун мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Нахустин пайкаракҳо, ки аксаран ҷинси занро 

бо андомҳои иғроқомез ба тасвир кашидаанд, баёнгари зансолорӣ ё модаршоҳӣ 

буда, ин мафҳумро мерасонад, ки зан омили асосии идомаи насл мебошад. Танҳо 

бо ин далел аввалин пайкаракҳоро бо нақши занон аз гили хом, сафол ва баъдан 

аз чӯбу устухон сохтанд ва бовар доштанд, ки зан-олиҳаи ҳосилхезӣ, идомаи на-

сли инсон ва рушду такомул аст. Ба таври мисол, яке аз ин осор, пайкараки гилие 

аст, ки аз ҳафриёти бостоншиносӣ ва инсоншиносии Донишгоҳи Чикаго, бо сар-

парастии Роберт Бридвуд, дар теппаи Сароби Кирмоншоҳ, кашф шуд, ки гуфта 

мешавад марбут ба шаш ҳазор сол пеш аз милод аст ва он дар ҳолати нишаста 

нақш ёфтааст (Акси № 1). 
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Эҳтимолан ҳолати нишастаи ин пайкаракҳо ба сокин будан ишора дорад ва 

ба зиндагии якҷонишинӣ, ки сароғози тамаддун ва шаҳрнишинӣ аст, марбут ме-

шавад, ки ин ҳолат вобастагии шадид ба заминро нишон медиҳад. 

Акасари муҳаққиқон таърихи пайкараксозиро марбути моқабли таърих 

медонанд ва қадомати қадимитарин пайкаракҳоро, ки ҷинси муаннасро ба 

тасвир кашидааст, марбут ба 50-20 ҳазор сол қабл аз милод мешморанд. Чу-

нин пайкаракҳо аз Байнаннаҳрайн, Осиёи Сағир ва ғайра кашф шудаанду 

баҳси тӯлониеро дар миёни бостоншиносон аз сартосари ҷаҳон зинда нигоҳ 

доштаанд. 

Бояд ёдовар шуд, ки аз соли 2009 ковишҳои 

бостоншиносӣ дар шаҳри бостонии Миси Айнак то 

кунун ҷараён доранд, ки дар ин муддат ҳазорон 

осори зерхокии гаронарзиш кашф гардидаанд. 

Осори кашфшудаи ин шаҳри бостонӣ иборат аз 

сохтмонҳое чун: утоқҳои раҳоишӣ, маъобиди 

буддоӣ ва зардуштӣ, ступаҳои хурду бузург, 

коргоҳҳо, мағораҳо, шабакаҳои обрасонӣ, чоҳҳои 

захираи об ва ғайраанд. Дар ҷараёни ковиш аз хоки 

фурӯрехтаи дохил ва атрофи сохтмонҳо осори зер-

хокии фаровон ва мухталифулнавъ ба монанди: зу-

руфи сафолию фулузӣ, бештар аз 10 000 сиккаҳои 

мисию нуқрагӣ, муҷассамаҳои гилӣ, нақшҳои 

деворӣ, терракотаҳо, абзори корӣ, лавозимоти 

ороишӣ ва маишӣ, васоили ҷангӣ, асбоби рӯзгор ва ғайра ёфт шуданд. Осори 

кашфшудаи шаҳри Миси Айнак, айнан мисли як китоби пурмафҳум, асроромез 

ва нохонда аст, ки мо метавонем бо хондани ҳар саҳфаи он, гиреҳе аз масъалаҳои 

печидаи таърихи ин кӯҳанхокро боз намуда, роҳкушову роҳнамои бостоншино-

сону муҳаққиқони насли баъдӣ бошем, то онҳо битвонанд авроқи боқимондаи ин 

“китоби пурмафҳум”-ро бозхонӣ карда, саҳфаҳои ҷадиде дар номаи бостони ин 

марзу бум эҷод ва сабт кунанд. 

Чунончи, дар боло зикр гардид, аз шаҳри бостонии Миси Айнак терракота ё 

пайкаракҳо аз гили пухта ба теъдоди зиёд ёфт шудаанд, ки аксаран шаклу ша-

моили инсонӣ ва ҳайвониро муҷассам кардаанд. Масалан, терракотаҳои инсонӣ 

бо шаклу шамоили мардҳо дар ҳолати истода, савор бар асп ва занон дар 

ҳолатҳои истода ва дар тахтнишаста мавҷуданд. Аммо ҳайкалчаҳои ҳайвонӣ, ки 

аксари онҳо асп, қуч, шутур ва бузи кӯҳианд, гоҳе бисёр ҳунармандона ва гоҳи 

дигар хеле сатҳӣ, дурушт ва дур аз шакли аслии он ҳайвон, тасвир шудаанд. Агар 

тамоми террокотаҳои Миси Айнакро гурӯҳбандӣ намоем, ба ду гурӯҳи бузург 

ҷудо мешаванд, ки ҳар гурӯҳ дар таркиби худ дорои чандин навъ аз терракотаҳо 

мебошанд. 

 
Акси №1. Пайкараи зан. Ҳазораи III п.м. 

Сароби Кирмоншоҳ, Эрон. 
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Терракотаҳои инсонӣ: 

Терракотаҳои инсонӣ ба ду гурӯҳи алоҳида ҷудо 

мешаванд, ки шомили ҳайкалчаҳо бо симои мард ва 

зан ҳастанд. Ҳайкалчаҳои мард, ки аксаран як шоҳ ё 

як сипаҳсолори номдорро ба тасвир кашидаанд, бо 

пироҳан ё худ ҷавшан, асбобу абзорӣ ҷангӣ, савор бар 

асп, дида мешаванд. Аммо ҳайкалчаҳое, ки шаклу 

шамоили зан ва эзадбонуҳоро муҷассам кардаанд, 

дар ҳолатҳои истода, дар тахт нишаста ва гоҳе истода 

ва дар бағал тифлеро доштааст, сохта шудаанд. Дар 

мавриди корбурди онҳо назарҳои мухталиф мавҷуд 

аст, аммо муҳтамалтари онҳо ин аст, ки ҳайкалчаи як 

шоҳ савор бар асп, бо сару либоси низомӣ, ҳокӣ аз он 

аст, ки шоҳ далерӣ, диловарӣ, ҷангҷӯӣ ва шуҷоати 

худро ба тасвир кашида ва аз ин тариқ мехоҳад сиёса-

ти хешро равнақ диҳаду қудраташро ба намоиш гузо-

рад. Аммо, на ҳамаи ҳайкалчаҳои савораи низомӣ симои як шоҳро тасвир карда-

анд, балки гоҳи авқот ҳайкалчаҳое ёфт мешаванд, ки як саворкори мағрур бо ли-

боси низомӣ ва алоиму нишонаҳое муҷассам шудааст, ки аз рӯи ин алоим мета-

вон ташхис дод, ки шахси савора на шоҳ, балки як сипаҳсолор ё қаҳрамони 

достонҳои ҳаммосии аҳди бостон аст. Таҷҷассуми як қаҳрамони номдор дар рӯи 

пораи гили пухта ба ҳеҷ унвон реша дар боварҳои динӣ надорад ва танҳо ҳадаф 

аз сохтани ҳайкалчаи ин қаҳрамон он аст, ки ҷавонписарон дар рӯҳияи 

саворкорӣ, тирандозӣ, далерӣ ва размозмоӣ ба воя бирасанду кишварашонро аз 

ҳамлаи тороҷгарону ғосибон эмин нигаҳ доранд. Бисёр возеҳу рушан аст, ки дар 

аҳди бостон сарбозону сарлашкарон аз чи ҷойгоҳу мақоми волое бархурдор бу-

данд, аз ин лиҳоз ҳар фард талош дошт то фарзанди хешро далеру тавоно ба воя 

бирасонад ва мавҷудияти ҳайкалчаҳои гилии савора дар утоқҳои раҳоишӣ далели 

гуфтаҳои болост. 

Аммо терракотаҳо бо шаклу шамоили зан-

олиҳаҳо комилан корбурди дигар дошта, реша дар 

боварҳои динию мазҳабӣ доранд. Чунончи, дар бо-

ло зикр гардид, яке аз аввалин созаҳои дасти башар 

терракотаҳои иғроқомези андоми зан аст, ки онро 

ба унвони “модархудо”, зансолорӣ, идомадиҳандаи 

насл, ҳосилхезӣ ва бороварӣ таҷассум карда, пара-

стиш мекарданд. Биноан, пайкаракҳои гилӣ бо си-

мои зан таъсири боварҳои ибтидоӣ аст, ки пас аз 

мутамаддин шудани инсон, парастиши он ҳанӯз 

ҳам роиҷ буд ва ҷойгоҳи хосе дар адёни аҳди бос-

тон дошт. Ёфтаҳои бостоншиносӣ нишон 
 

Акси 2, Эзадбону. 
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медиҳанд, ки дар миёни адёни кӯҳан худоён ё модархудоёне чун Иштар, 

Аноҳито, Митро, Венус ва ғайра ба унвони нахустин зан-офаринанда ё худ мо-

дархудо парастиш карда мешуданд. Пас ин боварҳои ибтидоӣ то замони зуҳури 

дини мубини ислом, дар миёни халқҳо ва ақвоми мухталиф роиҷ буду теъдода-

шон ҳам бештар аз қабл шуда буданд. 

Аз шаҳри бостнии Миси Айнак ду навъ 

пайкараки зан ёфт шудаанд, ки ҷинси онҳо аз 

биринҷ ва гили пухта мебошанд. Ҳайкалчаи 

биринҷӣ қомати истодаи занеро таҷассум карда-

аст, ки дар даст тифл дорад ва бо эҳтимоли зиёд 

модархудо-Аноҳито аст, ки шояд лаҳзаи офари-

ниши инсони нахустинро муҷассам кардааст. 

Бархе аз пайкаракҳои гилӣ, симои занеро нақш 

кардаанд, ки дар тахт нишаста ва дар дастонаш 

чизеро доштааст. Чунин пайкаракҳо аз шаҳри 

Миси Айнак ба теъдоди зиёд ва бо андозаҳои 

хурду нисбатан бузург ёфт шудаанд, ки мутаас-

сифона тамоми онҳо аз қисмати гардан ба боло 

тахриб шудаанд. Зани дар тахт нишаста, 

пироҳани ҳарири чин-чиндор ба тан кардааст, ки доманаш тамоми пойҳояшро 

пушондааст. Дар гардан тавқи музайян бо сангҳо гаронбаҳо, дар дасти чап 

шохаҳои дарахтони мевадор ва дар дасти рост “ҷоми фаровонӣ”-ро гирифтааст. 

Тасовири ин олиҳа дар пушти сиккаҳои шоҳони кушонӣ; Канишкаи кабир, 

Ҳувишка ва Канишкаи севум дар ду ҳолат: истода ва дар тахт нишаста дида ме-

шавад, ки дар пеши тасвир бо хати бохтарӣ “Ардохшо” навишта шудааст. Назар 

ба сохт, алоим ва нишонаҳое, ки дар рӯйи ин пайкаракҳо дида мешавад, метавон 

бо итминон гуфт: ҳардуи онҳо: Аноҳито ва Ардохшо мутобиқ бо боварҳои оини 

зардуштӣ сохта шудаанд ва эзадони барҷастаи ин оин мебошанд. 

Ҳайкалчаҳои ҳайвонии ёфтшудаи шаҳри Миси Айнак, ки аксаран ҳайвоноте 

чун: асп, қучқор, бузи кӯҳӣ ва шутурро тамсил кардаанд, комилан аз гили пухта 

буда, дар ҳаҷм ва ашколи гуногун дида мешаванд. Дар мавриди корбурди онҳо 

назарҳои мухталиф ироа шудааст, аммо назарияи сода, вале қобили қабул ин аст, 

ки танҳо баҳри бозӣ ва саргармии атфол истифода мешуд ва ҳеҷ рабте ба 

боварҳои динӣ надорад. Баъзе аз ҳамкорон бар ин боваранд, ки гуё ин 

ҳайкалчаҳоро барои он месохтанд, ки вақте ҳайвони шахсе мариз мешуд, 

ҳайкалчаи онро ба манзури ”қурбонӣ” мешикастанд, то ҳайвон шифо ёбад. Аммо 

ин назария чандон мантиқӣ ба назар намерасад, зеро дар замони кушониён, ки 

эзади нигаҳдорандаи ҳайвонот бо номи “Лрооаспо” мавриди ниёиш қарор дошт 

ва агар ҳайвоне мариз мешуд барои шифо ёфтанаш ба даргоҳи ин эзади нигаҳбон 

назр ва қурбонӣ мекарданд, на инки муҷассамаи онро сохта пас дубора ме-

шикастанд. 

 

Акси №3. Дастаи зарф дар шакли асп. 
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Пайкаракҳои гилӣ ва тасовири Ардохшо дар осори Миси Айнак 

 
Акси № 4. Ардохшои тахтнишин. Миси Айнак 

Чунончи, дар боло зикр кардем, аз шаҳри бостонии Миси Айнак 

терракотаҳо бо шаклу шамоили зан-илоҳаи дар тахтнишаста ба теъдоди зиёд 

ёфт шудаанд. Чунин терракотаҳо аксаран аз дохили утоқҳо ва хокҳои атрофи 

утоқҳои раҳоишӣ ёфт шудаанд, ки теъдодии умумии онҳо ҳудудан, бештар аз 25 

адад мебошанд ва тамоми онҳо аз қисмати гардан ба боло тахриб шудаанд. Дар 

рӯйи пораи гили пухтаи қолабӣ тасвири зане дида мешавад, ки дар тахт ниша-

стааст. Гили пухта дорои ранги нимасурх аст, дар рӯяш луоби сурмаӣ дорад. Зан 

дар гардан тавқи музайян бо ҷавоҳир, дар тан либоси ҳарири чин-чиндор, бо 

синаҳои барҷаста, дар дасти рост “ҷоми фаровонӣ” ва дар дасти чап шохаи на-

бототро дошта аст. Тамоми нишонаҳо ва алоиме, ки дар тасвири ин зан дида 

мешавад; хусусан “ҷоми фаровонӣ” ва шохаи наботот, ҳамхонӣ бо тасвири эзади 

зардуштии пушти сиккаҳои кушонӣ, Ардохшо шабоҳат дорад. 

Бояд ёдовар шуд, ки аз ин шаҳри бостонӣ сари ҳайкалчаҳои тахрибшудаи 

гилӣ бо симо ва чеҳраи зан, ки гоҳе дар сар кулоҳи нӯгтез дорад, ёфт мешаванд. 

Бархе аз ҳамкорон бар ин назаранд, ки бо эҳтимоли зиёд сарҳои шикастаи 

ёфтшуда бахши болоии пайкаракҳои Ардохшоанд. Биноан, чунин ба назар ме-

расад, ки тамоми терракотаҳо бо тасвири Ардохшо, қасдан тахриб ва сари 

онҳоро шикаста дур андохтаанд. 

Ин ки, чӣ касе, бо кадом сабаб сари онҳоро қасдан шикастааст, саволест, ки 

тамоми бостоншиносони Миси Айнак думболи ҷавоби асоснок ва мантиқианд. 

Яке аз ҷавобҳо, ки нисбатан мантиқӣ ба назар мерасад, ин аст ки, бо эҳтимоли 

зиёд пас аз заъиф гаштани қудрати сиёсӣ ва динии Сосониён дар минтақа, пай-

равони дини буддоӣ даст ба тахриби осори дини зардуштӣ зада, бо ин кор 

“интиқоми” деринаи худро гирифта бошанд. Зеро сосониён дар ибтидои 

забткориҳои хеш маобиди будоиро гирифта, пайравони оини будоиро дар 

қаламрави давлати худ иҷоза доданд, то дину оини хешро тарвиҷ диҳанд. Бо та-

кя ба шавоҳиди бостоншиносӣ ва маълумотҳои рӯи даст, метавон ҳадс зад, ки 

сосониён пас аз фатҳи Миси Айнак маъбади будоии Шомортеппаро оташ зада 
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бошанд, чунки осор ва алоимии оташсӯзии маъбад ҳанӯз ҳам ҳувайдост. Пас аз 

оташсӯзии маъбад онро дубора тармим ва дар пеши рӯи деворҳои сӯхтаву 

сиёҳгашта, деворҳои ҷадид бино карданд. Ин ида ҳанӯз дар шакли назария аст 

ва барои исботи он таҳқиқи бештару ҷиддӣ лозим аст. 

Тасвири худои наботот ва ҳосилхезӣ Ардохшо, на фақат дар рӯйи пораҳои 

гили пухта, балки дар пушти сиккаҳои мисии Канишкаи севум ва дар рӯйи по-

раи зарфи сафолии аз Миси Айнак ёфтшуда низ, дида мешавад. Сиккаҳои 

тақлидии Канишкаи севум аз шаҳри мазкур ба теъдоди зиёд ёфт шудаанд, ки 

дар рӯйи онҳо шоҳ дар ҳолати истода ва дар пушти онҳо эзади олами наботот-

Ардохшо дар тахтнишаста, нақш ёфтааст. Ба ҷуз сиккаҳо дар рӯи пораи зарфи 

сафолӣ нақши мӯҳршудаи Ардохшо дар ҳолати нишаста ба даст омад, ки он то 

кунун бе назир ва ягона аст. Мутаассифона тасвири дар рӯи пораи зарфи сафо-

либуда ҳам аз қисмати гардан ба боло тахриб шудааст ва чунин ба назар мера-

сад, ки шояд он ҳам қасдан тахриб шуда бошад. Аммо як нукта ҷолиби диққат 

аст, ки муҳри дар рӯйи пораи зарф нақшшуда ва тамоми пайкаракҳои гилии Ар-

дохшо, аз тасвири пушти сиккаҳои Канишкаи севум улгубардорӣ шудаанд, зеро 

Ардохшо танҳо дар пушти сиккаҳои шоҳи мазкур дар ҳолати дар тахтнишаста 

тасвир шудааст. Қобили ёдоварист, ки мансубияти эзадии ин пайкаракҳои 

ҳамгунро аз Миси Айнак устод Давлатхоҷа Д. бори нахуст муайян намудаст
1
. 

Ардохшо дар манобеи хаттӣ ва осори бостонии дигар ёдгориҳо 

Номи Ардохшо ба унвони эзади зардуштӣ дар Авасто зикр нашудааст, 

аммо ягона осори хаттии баҷоймонда дар мавриди номи Ардхохшо ё «bag ē 

ard-vahš» (Бағи Ард-вахш) дар катибаи марбут ба пайравони оини монавия, 

дида мешавад. Дар катибаи мазкур чунин омадааст: “ дар сарзамини 

кушониҳо, дар биёбон ва даштҳои самти шарқии шаҳри Марв, дар пеши на-

зари маъмӯрони оини монавия ногаҳон «bag ē ard-vahš» яъне “эзад Ардох-

шу”, зоҳир шуд”. Қабл аз катибаи мазкур ном ва тасвири Ардохшу 

“Ар∆охÞо” дар пушти сиккаҳои кушонӣ зикр шуда буд, аммо муҳаққиқон, то 

пайдо шудани катибаи мазкур сарчашмаи паёдоиш ва маънии онро намедони-

станд. Пас аз кашфи катиба ва хониши он маънии номи Ардохшу ва хусусиё-

ти ин эзадбону ошкор гардид. 

Назар ба таҳқиқоти суратгирифта, ёфтаҳои сиккашиносӣ ва маълумоти на-

модшиносие, ки дар даст ҳаст, Ардохшу эзади олами наботот ва ҳосилхезии во-

дии Вахш буда, тибқи гуфтаи муҳаққиқ В.А. Тревер, хоҳари эзади “рушноӣ ва 

сарват” Фарро ва духтари эзади “ᴏахþᴏ” “Вахшо” будааст, ки Вахшуро худои 

дарёи Вахш хондаанд. 

Ин ки чаро муҳаққиқ В.А. Тревер Ардохшу ва Фарроро фарзандони ху-

дои дарёи Вахш мехонад хеле ҷолиб аст ки бидонем. Муҳаққиқи бо такя ба 

маълумотҳои бостоншиносӣ ва шавоҳиди сиккашиносӣ истинод кардааст, ки 

                                                                

1 Давлатхоҷа Д. Шаҳри бостонии Миси Айнак / Д. Давлатхоҷа. – Душанбе, ЭР-Граф. – С.115-131 
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номи Вахшу дар таркиби номи Ардохшу мавҷуд аст ва аз он ҷое ки Вахшу 

эзади дарёи Вахш асту Ардохшу худои олами наботот ва ҳосилхезӣ, иддао 

кардааст, ки хостгоҳи ин эзадон; Вахшу ва Ардохшу шимоли Бохтар, ё 

дақиқан Водии Вахш будаст, ки иртибот ва вобастагии онҳоро аз таркиби ном 

ва хусусиёташон метавон маълум кард. Эзади Вахшу дар пушти сиккаи шоҳ 

Ҳувишка дар ҳолати истода тасвир шудааст, ки марди солхӯрдае дар як даст 

чӯбдасти қудрат ва дар дасти дигар моҳиеро доштааст. Дар канори тасвир бо 

хати бохтарӣ исми “ᴏахþᴏ” (вахшо) навишта шудааст, ки ин вожа дар тарки-

би номи “ар∆-ᴏахþᴏ” (Ард-оахшо) низ мавҷуд аст. Далели дигари В.А. Тре-

вер ин аст, ки дар даштҳои водии Вахш, ки деҳқонон базр мекиштанд, барои 

ба ҳосил расидани коштаашон ниёз ба об доштанд ва оби мавриди ниёзро аз 

рӯди Вахш ба даст меоварданд. Ва аз он ҷое, ки Ардохшу олиҳаи олами набо-

тот ва ҳозилхезӣ аст, ба пиндори бохтариҳои кӯҳан, гӯё худои рӯди Вахш 

заминҳоро обёрӣ ва олиҳаи наботот-Ардохшу ба коштаи кишоварзон файзу 

баракат мебахшид. Биноан, чунин ба назар мерасад, ки миёни эзади рӯди 

Вахш ва олиҳаи олами наботот ва ҳосилхезӣ Ардохшу пайванди ногусастание 

мавҷуд аст, зеро хусусиёт ва вежагиҳои ин ду эзад вобаста ба ҳаманд. Аммо 

эзади “рӯшноӣ ва сарват – Фарро” бо Вахшу ва Ардохшу чӣ иртибот дорад, 

ки дар бархе аз осори бостонӣ ба мисли муҷассамаҳо ва муҳрҳо тасвири 

Фарроро дар канори Ардохшу мебинем? Дар тасовири осори мазкур Ардох-

шу ва Фарро гоҳе дар ҳолати истода ва гоҳе дар ҳолати нишаста, дар канори 

ҳам, дида мешаванд, ки Ардохшу дар даст “ҷоми фаровонӣ” ва Фарро миҷмар 

бо оташи фурӯзон, ҷом ва кисаи пулро бо худ дорад, муҷассам гаштаанд. Чу-

нончи дар тасвири муҳри № 10 мушоҳида мегардад, Ардохшу ва Фарро дар 

канори ҳам истодаанд, ки дар дасти эзади наботот “ҷоми фаровонӣ” ва Фарро 

дар дасти рост чӯбдасти қудрат ва бо дасти чап ҷомеро ба суи Ардохшу дароз 

кардааст. Ҳамчунин дар тасвири № 11 мебинем, ки Ардохшу ва Фарро дар 

канори ҳам нишастаанд ва ходиме дар шонаи Фарро киссаи пулро доштааст. 

Олиҳаи олами наботот ва ҳосилхезӣ, мисли ҳамеша дар даст “ҷоми 

фаровонӣ” ва эзади “рушноӣ ва сарват” ҷоме дар даст дорад, ки гӯё ҳамин 

ҳоло аз он чизе нӯшида бошад. 

Ҳоло хоҳем пардохт ба баррасии ин ки чаро ин ду пантеони кушонӣ дар 

баъзе маворид дар паҳлӯи ҳам муҷассам шудаанд ва кадом вижагиҳо боис шу-

дааст, ки дар байни онҳо пайванде ба вуҷуд ояд? 

Ба ақидаи муҳаққиқон Фарро эзади рӯшноӣ ва сарват ва Ардохшу олиҳаи 

олами наботот ва ҳосилхезӣ аст, аммо аз он ҷое, ки медонем тамоми наботот ба-

рои рушд ва ҳосил ниёз ба об ва рушноӣ доранд. Пас, дақиқан иртибот ва пай-

ванди ногусастанӣ дар миёни пантенҳои кушонӣ: Ардохшу, Вахшу ва Фарро 

ҳам дар ҳамин ҷост, чунки гӯё олиҳаи олами наботот Ардохшу обро аз эзади 

рӯди Вахш ва нуру рӯшноиро аз Фарро ва файзу баракатро аз худ ба тамоми на-

ботот бахшидааст. 
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Акси №5. Пайкараки Ардохшо. 

Осори МД ОМТ 

Акси №6. Пайкараки Ардохшо. 

Осори Миси Айнак 

 

Ҷудо аз шаҳри бостонии Миси Айнак ва пушти сиккаҳои кушонӣ, аз 

ёдгориҳои мухталифе осори гуногун бо нақш ва тасвири олиҳаи наботот Ар-

дохшу ба даст омадааст. Ба таври мисол аз ёдгориҳое чун: Афросиёб, Багром, 

Зартеппа, Ҳоит ва ҳамчунин пайкараки Ардохшу аз гили пухта дар фонди 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон мавҷуд аст, ки он ҳам аз тасовири пушти сиккаи 

Канишкаи 3 улгубардорӣ шудааст. 

Мутобиқи далоили ироашуда дар навиштаҳои боло, шавоҳиди 

сиккашиносӣ, осори бадастомадаи шаҳри бостонии Миси Айнак ва дигар 

ёдгориҳо маълум гардид, ки парастиши олиҳаи олами наботот ва ҳосилхезӣ – 

Ардохшу бори аввал дар шимоли Бохтар, ба вижа дар водии Вахш оғоз ва 

баъдан дар манотиқи атроф густариш ёфтааст, ки имрӯз осори гуногуне бо та-

совир ва навиштаи номи ин олиҳа аз кишварҳои Афғонистон, Тоҷикис тон, 

Туркманистон, Ӯзбекистон ва Покистон ёфт шудаанд. Парастиши олиҳаи на-

ботот ва ҳосилхезӣ дар сарзаминҳои гуногун, ки таҳти тасаллути Кушониҳо 

буданд, ба ин маънист, ки ин олиҳа дар миёни ақвоми гуногун ҷойгоҳи хос ва 

пайравони зиёде доштааст. Нақш ва тасовири Ардохшуро дар осори 

баҷоймондае чун: сиккаҳои тиллоӣ ва мисӣ, пайкаракҳои сафолӣ ва тиллоӣ, 

муҷассамаҳои сангӣ, овезаҳо, муҳрҳо ва ҳатто дар рӯйи зуруфи фулузӣ ва 

сафолӣ, дидан мумкин аст, ки дар ду ҳолат; истода ва дар тахтнишаста тасвир 

шудааст. Аз он ҷое, ки “ҷоми фаровонӣ ” ё “шохи Исрофил”, ки ҳамеша дар 

дасти Ардохшу аст ва ин ҷом намоди ин олиҳа шинохта шудааст, гоҳи авқот 

дар рӯйи пораҳои зуруфи сафолӣ, нақши мӯҳршудаи як ҷомро мебинем, ки дар 

дохили он наботот бо шохчаҳои мевадор нақш бастаанд. Бо эҳтимоли зиёд 

тасвири зарфи пур аз шохаи наботот ва меваҳои чун себ ва ангур намоди 

олиҳаи наботот ва ҳосилхезӣ Ардохшу аст, зеро на танҳо намоди олиҳа Ар-

дохшу, балки намоди дигар эзадон ҳам, ҷудо аз худи эзад тасвир шудаанд. Ба 

таври мисол тришула (найзаи сешоха) намоди Шива аст, ки ҳамеша онро дар 

даст дорад. Аммо дар баъзе маворид, хусусан дар навъи нодир аз сиккаҳои 
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тиллоии Вима Кадфизис, на Шива, балки танҳо намоди Шива ҳамроҳ бо намо-

ди Нандӣ-нандипада нақш ёфтааст. Лозим ба ёдоварист, ки дар ҷараёни 

таҳқиқи сиккаҳои соҳаи Шоҳтеппа як сиккаи мисии тақлидии кушонӣ кашф 

гардид, ки дар пушти он танҳо намоди Шива-тришуда дида мешавад. Ин сик-

каи мисӣ низ дар навбати худ беназир ва кампайдост, ки то кунун аз шаҳри 

Миси Айнак ва минтақа бори аввал пайдо шудааст. 

Назар ба шавоҳиди бадастомада парастиши олиҳаи олами наботот ва 

ҳосилхезӣ – Ардохшу дар давраи салтанати Канишкаи кабир ва Ҳувишка оғоз 

ва дар замони шоҳони мутаохири кушонӣ ба авҷи худ расидааст. Зеро Ардохшу 

дар сиккаҳои шоҳони аввалияи кушонӣ дар ҳолати истода дида мешавад, аммо 

дар пушти сиккаҳои мисӣ ва тиллоии Канишкаи III дар тахтнишаста зарб шуда-

аст. Бо эҳтимоли зиёд тамоми қолабҳо ва мӯҳрҳое, ки Ардохшу дар он дар 

ҳолати нишаста тасвир ёфтааст, аз пушти сиккаҳои Канишкаи III улгубардорӣ 

шуда, зеро дар тамоми пайкаракҳо ва нақшҳои рӯйи зарфҳо тасвири Ардохшу 

шабоҳати зиёд ба пушти сиккаҳои ин шоҳ дорад. 

Дар шаҳри бостонии Миси Айнак, ба вижа қабл аз футуҳоти сосониҳо па-

растиши Ардохшу муравваҷ буд ва пас аз забти шаҳр аз ҷониби сосониҳо, чизе 

аз ҷойгоҳ ва эътиқоди мардум нисбат ба ин олиҳа коста нашуд, балки парасти-

ши он бештар аз қабл равнақ ёфт. 

Чунончи, қаблан ёдовар шудем, пайкаракҳои гилини Ардохшу аз шаҳри 

бостонии Миси Айнак ба теъдоди зиёд ва дар қолабҳои гуногун ёфт шудаанд, 

ки ағлаби онҳо аз дохили утоқҳои раҳоишӣ ба даст омадаанд. Аз дохили утоқҳо 

ёфтшудани пайкаракҳои гилии Ардохшу гувоҳи он аст, ки муътақидони ин 

олиҳа пайкараки онро дар хонаи хеш нигоҳ дошта, бовар мекарданд, ки Ардох-

шу бахшандаи файзу баракат дар зиндагии онҳо аст. 

Як нуктаи дигар қобили ишора аст, ки тамоми пайкаракҳои гилии ин 

олиҳа аз ҷониби ҳунармандони шаҳри бостонии Миси Айнак қолабрезӣ ва 

дар хумдонҳо пухта шудааст. Зеро аз чандин соҳаи алоҳида пайкаракҳои 

ҳамгун ва мушобеҳ пайдо шудааст, ки бе шубҳа аз як қолаб рехта шудаанд. 

Дар тасовири 14 ва 15 метавонед мушоҳида кунед, ки ин ду пайкараки ёфт-

шуда аз ду соҳаи ҷудогона, чиқадар мушобеҳи ҳаманд, ки ҳатто бовар карда-

наш душвор аст. 

Дар бахши тасовир акси бархе аз пайкаракҳои олиҳаи олами наботот ва 

ҳосилхезӣ-Ардохшуро хоҳем овард (аксҳои № 16–20), ки тамоми онҳо аз соҳоти 

гуногуни шаҳри бостонии Миси Айнак ба даст омададаанд. Ва ҳамчунин барои 

муълумоти бештар шумораи соҳоте, ки аз онҳо пайкаракҳои Ардохшу ёфт шу-

даанд, зикр мекунем: соҳоти 033, 033ғ, 038, 046, 046ғ, 052, 058, 098, 063, 091, 

091 ҷш, 114, 120 ва ғайра. Ин шумораи соҳоте аст, ки маълумот ва омори онҳо 

дар даст ҳаст ва соҳоти мухталифе аз ҷониби бос тоншиносони хориҷӣ кор шу-

даанд, ки маълумот ва омори онҳо рӯи даст нест. Бояд як нуктаро ёдовар шуд, 

ки аз баъзе соҳот на як адад, балки чандин пайкараки Ардохшу кашф гаридааст. 
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Акси № 20. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Абдулқаҳор Н. Гузориши соҳавии соҳаи 098 шаҳри Миси Айнак, соли 

2018. 

2. Довудӣ Д. Шаҳраки кушонии Сайёд. / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Ду-

шанбе, 2017 

3. Довудӣ Д. Шаҳри бостонии Миси Айнак / Д. Довудӣ. – Душанбе, 2017 

4. Древности Таджикистана, каталог выставки, Дониш, – Душанбе. 1985 

5. Завялов В. А. Кушаншахр при Сасанидах. (По материалам раскопок на го-

родище Зартеппа). / В. А. Завялов. – Санкт-Петербург, 2008. 

6. Зеймал Е. В. Древние Монеты Таджикистана / Е. В. Зеймал. – Душанбе, 

1983. 

7. Мирвайс Қ. Гузориши соҳавии соҳаи 091 шарқӣ. шаҳри Миси Айнак, со-

ли 2018 

8. Розенфилд Ҷ. Ҳунар дар аҳди Кушониён / Ҷ. Розенфилд. – Техрон,1392. 

9. Сафоев М. Гилпораҳои муққадас: Вақте эзадон аз қолаб берун мешаванд. 

Ё таҳқиқе бар бутакҳои Осорхонаи Миллии Тоҷикистон. (Ахбори Осорхонаи ми-

лии Тоҷикистон / М. Сафоев. – Душанбе, – 2020) 

10.  Сайидҳошим Ҳ. Мутолиаи намунаҳои аз пайкаракҳои сафолии занон 

дар адвори салҷуқӣ ва элхонӣ. Тирамоҳи. 1392. 

11. Сафоев Ф. Гузориши соҳавии соҳаи 118 шаҳри Миси Айнак, соли 2018.  

12. Сайид Ҳ. Б. Гузориши соҳавии соҳаи 052 шаҳри Миси Айнак, соли 2018. 

13. Тревер К.В. Золотая статуэтка из селения Хаит (Таджикистан) (к вопросу 

о Кушанском пантеоне) / К.В. Тревер. «Искусство». 1958. – С. 130–146 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Сафоев Фаррух – собиқ корманди Осорхонаи 

миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992)911050666 
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Њасанов Хуршед 

ЊАЙКАЛЧАЊОИ ЗООМОРФИИ 

ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Бут, муљассама, шакли одам, њайвон ё тимсоли сангї, чубї, сафолї, 

фулузї ва дигар ашёи моддї объекти парастиш аст. Њайкалчањои зооморфї 

дар замонњои хеле ќадим пайдо шуда, дар њама гушаю канори љањон дар 

шаклњои гуногун маъмуланд. Њайкалчањои зооморфї дар Осиёи Миёна низ 

тозуҳури дини ислом ва чанд муддат пас аз интишори он вуљуд доштааст. 

Аниќтараш бутаксозӣ, навъе аз санъати пайкарасозї мебошад. Санъати со-

хтани њайкалчањои зоормофї ва муҷассамаҳо дар ҳазораи 3-и пеш аз милод 

пайдо шудааст. Зардуштиёни Осиёи Миёна дар як ваќт њам ба оташ ва њам ба 

њайкалчањои зооморфї саљда мекарданд. Абӯбакр ибни Наршахї хабар 

медињад, ки дар Бухоро дар љойи масљиди Моњ оташкадае буд, ки мардум ба 

он даромада, ба оташ саљда мекарданд ва аз маъбад баромада, њайкалча меха-

риданду ба хонаашон мебурданд ва онро парастиш менамуданд
1
. Дар атрофи 

Бухоро њафтсад кўшки тољирон вуљуд дошт, ки њар яке дар рӯйи дарвоза 

њайкалчаи худои худро мегузош танд. Љањм ибни Захр, ки сарлашкари волии 

Хуросон буд, њангоми истилои дубораи Буттам (болооби Зарафшон) якчанд 

њайкалчањои тиллоиро ѓанимат гирифт. Соли 737 вориси тахти Хуталон Ањо 

Љиш пас аз шикаст хӯрдан аз арабњо аввал ба Фарѓона ва баъд ба Истаравшан 

фирор кард ва њамроњи худ њайкалчањои зооморфии зиёдеро бурд. 

Њайкалчањои сӯхтаи чўбин ва гилин њангоми њафриёт дар кушки асрњои IV – 

VIII аз Чилњуљра (дењаи Шањристон) ва њайкалчањои бутуни чӯбини асрњои VI 

– VIII дар яке аз ѓорњои ноњияи Айнї ва њайкалчањои серадади сафолї ќариб 

дар њамаи ёдгорињои археологии тоисломї ёфт шудаанд. Намунањои маъмули 

њайкалчањо дар замони њозира њайкалњои Буддо ва муљассамањои худоёни 

њиндї мебошанд. Дар Африќо, Амрикои Лотинї, Австралия ва љазирањои 

уќёнуси Ором њанўз њам халќњое њастанд, ки муљассамањои њайвонотро 

њамчун Бут мепарастанд
2
. Дар тасаввуф истилоњи њайкалчањои зооморфї ода-

тан ба маънои чизњои ѓайри зоти худо ва дар адабиёти суфия ва ашъори ишќї 

ба маънои мањбуба истифода мешавад.
3
 Чунин њайкалчањои сафолии зооморфї 

намунаи волои санъати амалї ба њисоб рафта, ташаккули онњо таърихи дуру 

дароз доранд ва ба муњити зист, даврањои таърихии инсон алоќаманд мебошад. 

                                                                

1 Довудї Д. Шањраки кушонии Сайёд / Д. Довудї., А. Шарифзода. – Душанбе; «ЭР- граф» – 2017 – С 99 

2. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. – Душанбе – 1988. – С. 309 

3 Ҳамон ҷой. – С. 308 
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Дар давраи неолит (11–7 то милод) кишти замин ва зироаткорї ба вуљуд омад. 

Кишти замин, кашонидани бор инсонро водор намуд, ки дар баробари шикори го-

ву асп, онњоро ба худ ром кунад ва онњоро њамчун як воситаи ёрирасон барои нарм 

намудани замин ва ё барои кашонидани бор дар рӯзгори худ истифода намояд. 

Њамин тариќ маълум мешавад, ки бутаксозии тољикон таърихи хеле ќадим дошта, 

он ду марњилаи асосӣ – парастишї ва бозичавиро дар бар мегирад. 

Дар Муассисаи давлатии Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар баробари дигар 

осор муҷассамаҳо ва њайкалчаҳои зооморфї, дар шакли эзадбонуҳо ва ашхоси 

бонуфузи аҳди бостон низ ҷамъоварї ва ҳифз мешаванд. Ќисме аз ин навъи 

санъат дар фонд ва толорњои намоишии Осорхонаи миллии Тољикистон ба намо-

иш гузошта шудаанд. Дар Осорхонаи миллии Тољикис тон њамагї 34 адад 

њайкалчањои зооморфї љамъоварї ва нигоњдорї карда мешавад, ки њамаи ин 

ашёњо бо як зањмати зиёд ба воситаи комиссияи харид, туњфа ва тариќи 

ковишњои бостоншиносии Осорхона ба даст омадаанд ва то имрўз њифз ва 

нигањдорї мегарданд. Аз шумораи дар боло зикргардида 30 ададаш дар фонди 

Осорхонаи миллии Тољикистон нигоњдорї мешавад, 4 адади дигараш дар толори 

намоишии давраи Панљакенти ќадими Осорхонаи миллии Тољикистон ба намо-

иш гузошта шудаанд. Аз байни 34 адад хайкалчањои зооморфї шаштои он барои 

навиштани маќола интихоб шудаанд, ки гуногуншакл мебошанд ва њайвоноти 

гуногунро инъикос менамояд. Дар зер шаш адад њайкалчаҳои зооморфии 

бењтарин ва гуногунмазмунро бо рақамҳои шартии тартибӣ ва акси њар як 
ашё дар алоҳидагӣ тавсиф хоҳем намуд: 

1. Зарфи сафолӣ дар шакли хорпуштак 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби воридотии Осорхона таҳти рақами 

КВ – 13546 сабт гардидааст. Аз гили пухта сохта шудааст. Баландиаш 7,5 см, да-

розиаш – 14,5 см ва пањноиаш – 7,5 см мебошад. 

Ашёи хорпуштакмонанд бо як мањорати баланд сохта шудааст, ки ҳамаи 

љузъњои он бараъло намоён мебошад, аз љумла, чашмони майда, бинї, дањон ва 

гўшњо ба хубї сохта шудаанд. Дар пушти хорпуштак аз поён то ба сар хатчањо ба 

мисли навда ва барги дарахт тасвир ёфтааст, ки ин хатчањо инъикосгарї хорњои 

хорпуштак мебошанд. Ќисмати аќиби ашёи хорпуштакмонанд шикаста мебошад. 

Ашё мутаалиќи асрњои V – VIII буда, дар толори намоишии Осорхона ба намоиш 

гузошта шудааст. 

2. Зарфи сафолӣ дар шакли њайвон 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби воридотии Осорхона таҳти рақами 

КВ-1113/ 342216 сабт гардидааст. Аз гили пухта сохта шудааст. Баландиаш 

16.5 см, диаметри зарф 13 см. Зарфи сафолї дар пушти ҳайвон, бо як 

мањорати баланди косибї сохта шудааст, ки шояд њайвоне, ки дар поён дида 

мешавад гов бошад. Зарфи зооморфї дар шакли њайвон бениҳоят њайратовар 

сохта шудааст. Чунин зарфњои зооморфї дар шакли њайвонро барои оташ 
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афрўхтани хушбуї дар љойњои муќаддас истифода мебурданд. Зарфњои 

зооморфї дар шакли њайвон бутун буда, ягона камбудї дар он аст, ки гӯши 
чап ва инчунин қисме аз шохњояш боқӣ намондааст. Пайи ранги сурх дар 
фукаш мондааст. Аз қалъаи Қаҳқаҳа III пайдо шуда, бозёфти тасодуфӣ ме-

бошад. Ашё мутаалиќи асрњои V – VIII мебошад ва дар толори намоишии 

Осорхона ба намоиш гузошта шудааст. 

 
Тасвири 1, 2. 

3.Њайкалчаи сафолӣ дар шакли уштур 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби воридотии осорхона таҳти рақами 

КВ-15516\1 сабт гардидааст. Бутаки уштур аз гили сурхи пухташуда сохта шуда-

аст. Андозаи баландии умумї то кўњонњо 8.5 см, пањноӣ 3 см, 3,5 см. Бозёфт аз 

шањраки Сайёди ноњияи А. Љомї, мутаълиќ ба давраи Кушониён. Ба Осорхона 

соли 2016 тариќи ковишњои бостоншиносии кормандони Осорхонаи миллии 

Тољикистон бо роњбарии доктори илмњои таърих Д. Довудї ворид гардидааст. 

“Уштур, дар пушташ ду кўњон дорад, пойњояш дароз, сару гардан ва думаш ши-

каста боќї намондаанд”
1
. Бутаки зооморфї дар шакли уштур дар фонди Осорхо-

наи миллии Тољикистон нигоњ дошта мешавад. 

4. Њайкалчаи сафолӣ дар шакли асп 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби вори-

дотии осорхона таҳти рақами КВ-15516\2 сабт гар-

дидааст. Њайкалчаи зооморфии асп аз гили пухта 

сохта шудааст. Андоза: баландї 7,8 см, пањнои 2,5-

3,5 см, дарозии гардан 4 см. Боз ёфти аз шањраки 

Сайёди ноњияи А. Љомї мутаълиќ ба давраи Ку-

шониён мебошад. Ба Осорхона соли 2016 тариќи 

ковишњои бостоншиносии кормандони Осорхонаи 

миллии Тољикистон бо роњбарии доктори илми 

таърих Д. Довудї ворид гардидааст.” Аспак, дар 

пушти гарданаш ёл дорад, гӯшњояш кӯтоњи сих, 

                                                                

1 Довудї Д. – Шањраки кушонии Сайёд / Д. Довудї, А..Шарифзода. – Душанбе ; «ЭР- граф»- 2017 – С. 98  
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фукаш, пойњояш, нўги думаш шикаста боќї намондаанд”
1
. Ашё дар фонди Осор-

хонаи миллии Тољикистон нигоњ дошта мешавад. 

5. Њайкалчаи сафолии зооморфии асп 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби 

воридотии осорхона таҳти рақами КВ-

15516\3 сабт гардидааст. Бутаки асп аз гили 

пухта сохта шудааст. Андозаи баландї 5,5 

см, пањноӣ 2,5-3 см, баданӣ 8 см мебошад. 

Бозёфт ба шањраки Сайёди ноњияи А. Љомї 

мутаалиќ буда, ба давраи Кушониён мансуб 

мебошад. Ба Осорхона соли 2016 тариќи 

ковишњои бостоншиносии кормандони Осор-

хонаи миллии Тољикистон бо роњбарии доктори илми таърих Д. Довудї во-

рид гардидааст. Аспак дар пушти гарданаш ёл бо ду ќатор хатчањо тасвир 

шудааст, фукаш кӯтоњ, чашмонаш ва сўрохињои биниаш бо чуќурчањои 

нуќташакл ишора шудаанд, пойњо ва думаш шикаста, боќї намондаанд. Ам-

мо ба фикри ман ин ашё аз рӯйи намуди зоњириаш ба асп ягон монандї надо-

рад ва он бисёртар ба хирс ё гов монандї дорад. Аммо аз рӯйи љусса ва ан-

доми ў гардани кўтоњ, сари гирдмонанд, фуки кӯтоњ ва љуссаи кӯтоњи вай би-

сёртар ба хирс монандї дорад. Ашёи мазкур дар фонди Осорхонаи миллии 

Тољикистон нигоњ дошта мешавад.
 

6. Њайкалчаи сафолӣ дар шакли асп 

Ашёи осорхонавии мазкур дар китоби воридо-

тии Осорхона таҳти рақами РМИ - 1767/2 сабт гар-

дидааст. Бутаки асп аз гили пухта сохта шудааст. Ба-

ландии он 10 см, пањноӣ 6 см, дарозии гардан 6,5 см 

аст. Бутаки асп дар натиљаи ковишњои 

бостоншиносї аз ёдгории Панљакенти Ќадим ба даст 

омадааст. Ба Осорхона соли 1956 ворид гардидааст 

ва дар китоби воридотӣ ба ќайд гирифта шудааст. 

Мутаалиќ ба асрњои V–VIII мебошад. Аспак дар 

пушти гарданаш ёл бо ду ќатор хатчањо тасвир шу-

дааст, фукаш дароз, чашмон ва сўрохињои биниаш бо 

чуќурчањои нуќташакл ишора шудаанд, пойњо, дум 
ва гӯши тарафи росташ шикаста, боќї намондаанд. 

Дар фонди Осорхонаи миллии Тољикистон нигоњ 

дошта мешавад. 

                                                                

1 Довудї Д. Шањраки кушонии Сайёд /. Д.. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе; «ЭР- граф», 2017. – С. 98  
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Хулоса, шаш адад њайкалчаҳои зооморфӣ нишона аз бисёрхудоии ниёгон 

дар замони Кушониён, омезиши оини зардуштӣ бо дини юнонӣ, санъати 

њайкалсозӣ ва рушди фарҳанги моддии гузаштагон аст. Ҳамзамон, аз тарзи ҳаёти 

гузаштагон тариқи баррасии чунин осор метавон маълумоти фаровон ба даст 

овард. Дар осори мазкур пеш аз ҳама боварҳои динии ниёгон инъикос ёфтааст. 

Хушбахтона, имрўзњо омӯзиш ва тањќиќи њайкалчањои сафолии зооморфї аз 

тарафи олимон ва бостоншиносон хуб ба роњ монда шудааст. Бозёфтњои бостон-

шиносон аз он гувоњї медињанд, ки гузаштагони тољикон њанӯз аз даврањои ме-

золит (11 – 7 њазор сол пеш аз милод) тарзи зисту зиндагонии худро ба таври 
гуногун инъикос менамуданд. Мавриди қайд аст, ки ин ҳайкалчаҳо аз як та-
раф агар мазмуни динӣ дошта бошанд, аз тарафи дигар нишона аз таърихи ниё-

гони мо тоҷикон мебошанд.  

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Довудї Д. Шаҳраки кушонии Сайёд / Д. Довудї  А. Шарифзода. – Ду-

шанбе, 2017. 

2. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. – Душанбе – 1988. 

3. Древности Таджикистана, каталог выставки, Дониш, Душанбе – 1985. 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳасанов Хуршед –  мутахассиси шуъбаи фон-

дии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992)9000019641 
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Давлатхоҷа Довудӣ 

БОЗЁФТҲОИ НАВ АЗ ШАҲРАКИ БОСТОНИИ САЙЁД 

Шаҳраки бостонии Сайёд дар ноҳияи А. Ҷомии вилояти Хатлон ҷойгир аст. 

Бори нахуст дар ин ёдгорӣ бостоншиносони Осорхонаи миллии Тоҷикистон бо 

сардории Д. Довудӣ соли 2016 ҳафриёт гузаронданд ва соли 2018 ҳафриётҳо 

идома дода шуданд. Дар натиҷаи ковишҳо хонаҳои истиқоматӣ, анборҳо, толори 

ташрифотӣ, маъбади оташ ва шумораи зиёди чизҳои қадима, аз ҷумла, бутакҳо, 

дастпона ва ангуштариҳои биринҷӣ, мӯҳраҳои ақиқ, дукҳои мармарӣ, шумораи 

зиёди сиккаҳо ва ғайра ёфт шуданд, ки дар бораи маданияти моддӣ ва маънавии 

бошандагони ин шаҳрак маълумоти ҷолибро дар бар мегиранд. Дар асоси 

сиккаҳо муайян карда шуд, ки шаҳрак ба давраи Кушониён ба асри I п.м. - II м. 

тааллуқ дорад. Натиҷаҳои ҳафриёт дар ду китоб ҷамъбаст ва нашр карда шу-

данд.
1
 

Мо дар ин ёдгорӣ як кори то ҷое нав кардем, баъди ба анҷом расидани 

ҳафриёт соҳаҳои ковишшударо мисли маъмул хок пур накарда, барои тамошои 

мардум тоза ва омода намудем, якчанд хуми ёфтшударо дар ҷояшон мондем. Ба-

рои нигоҳбонии ёдгорӣ як посбон таъин кардем. Мақсад ин буд, ки одамоне, ки 

ба ин ёдгорӣ барои тамошо меоянд, як чизеро бинанд ва дар бораи он як таассу-

роти мусбате бардоранд. Ин кори мо то ҷое натиҷа дод, чунки одамон аз гирду 

атроф ва ҳатто аз Русия омада ин ёдгориро тамошо мекунанд ва дар бораи таъри-

хи гузаштаи халқи тоҷик тасаввурот пайдо мекунанд. 

Мо ҳамроҳи директори Осорхона А.И. Ибодуллозода дар таърихи 04.05.2021 

барои ҳолати ёдгориро дидан ба ноҳияи А. Ҷомӣ сафар кардем. Ёдгориро дар 

ҳолати хуб пайдо кардем, гирду атрофи он ва ҳафриётҳо тоза ва барои тамошо 

мувофиқ буданд. Посбони ёдгорӣ Хусрав ва бародараш Фарҳод Маноновҳо як 

миқдор чизҳои қадимаи тасодуфан аз ёдгорӣ ёфтаашонро ба мо доданд. Тавсифи 

пурраи онҳо дар рӯйхат дар охири ин мақола оварда шудааст. Инҷо мехоҳам дар 

бораи аҳамияти таърихии ин чизҳо сухан гӯям. 

Ҳамагӣ 14 чиз ёфт шудааст – як аспак, як пораи дастпонаи биринҷӣ, пораи 

таги зарфи биринҷӣ, ду пораи хурд аз зарфи биринҷӣ, пораи хурди асбоби оҳанӣ, 

пораи зарфи шишагӣ, пораи даҳони зарфи сафолӣ, 4 боргири гилии бофандагӣ, 

як миқдор пораҳои дажғол ва як олоти асри санг. Ин намуд чизҳо дар ҳафриётҳо 

низ ёфт шуда буданд ва бозёфтҳои нав ҳам маълумоти иловагӣ медиҳанд ва ҳам 

хулосаҳои пешинаро тақвият медиҳанд. Дар мавриди аспакҳои гилӣ мо пештар 

ҳам гуфта будем, ки онҳо хусусияти парастишӣ доранд.
2
 Баъзе муҳаққиқон 

                                                                

1 Довудӣ. Д. Шаҳраки кушонии Сайёд / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе, 2017; Ҳамон муаллифон. 

Шаҳраки кушонии Сайёд. Китоби 2. – Душанбе, 2019. 

2 Довудӣ Д. Шаҳраки кушонии Сайёд. Китоби 2./ Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе, 2019, – С.32–36.  
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онҳоро бозичаи кӯдакона мепиндоранд, ки чандон боварибахш нест. 

Ҳайкалчаҳои гилии асп ҳанӯз дар асри биринҷ пайдо шуда буданд ва яқин инъи-

коси парастиши асп буданд.
1
 Ҷолиб аст, ки ин анъана, яъне сохтани аспакҳои 

гилӣ баъди густариши дини ислом дар Осиёи Миёна низ идома меёбад. Масалан, 

дар бостоншаҳри Ҳулбук, ки ба давраи исломӣ, ба асрҳои IX-XI тааллуқ дорад, 

якчанд дона аспакҳои гилӣ ёфт шудаанд. Ба назар чунин мерасад, ки парастиши 

асп дар шаклҳои дигар, дар шакли ривоятҳои мардумӣ дар давраи ислом низ 

боқӣ монда буд. Масалан, дар байни тоҷикон ривоте ҳаст, ки гӯё аспҳо бол до-

ранд, омма одамон онҳоро намебинанд, ва агар савор афтад, асп болҳошро кушо-

да ӯро оҳиста ба замин мерасонад. Ба андешаи мо сохтани аспакҳои гилӣ дар 

давраи ислом бо ҳамин ривоятҳои мардумӣ алоқаманд буд. Нуктаи дигари ҷолиб 

ин аст, ки аз гили пухта сохтани аспакҳо дар байни тоҷикон то имрӯз идома до-

рад. Соли 2020 мо дар Осорхонаи шаҳри Ваҳдат аспакҳои гилии пухтаро дидем, 

ки аз тарафи як талабаи мактаб сохта шудаанд ва ӯ ин кас бро аз модар ва модар-

калонаш ба мерос гирифтааст. 

Дар мавриди бозича будани аспакҳои гилӣ як нуқтаи дигарро низ ба назар 

гирифтан лозим аст. Маъмулан, бозичаҳоро аз чизҳои нисбатан нарм ва сабук 

месозанд, то кӯдакон дар вақти бозӣ нохост ба худ ва ё ҳамсолонашон осеб нара-

сонанд. Аспакҳои гилии пухта вазнин ва сахт мебошанд ва барои бозичаи 

кӯдакон будан чандон мувофиқ нестанд, чунки кӯдакон бо онҳо метавонанд ба 

якдигар осеби сахт расонанд. Шояд ин ҳолат содда ба назар расад, аммо дар ҳар 

сурат ҳангоми муайян кардани таъиноти аспакҳои гилии пухта онро набояд сар-

фи назар кард. 

Сокинони Сайёди қадим зарфҳоро асосан аз гил месохтанд, аммо пораи таги 

лаълии биринҷӣ (№ 3) аз он гувоҳӣ медиҳад, ки онҳо гоҳ-гоҳ зарфҳои биринҷиро 

низ истифода мебурданд. Зарфҳои шишагӣ низ буданд (№ 6), аммо онҳоро беш-

тар барои нигоҳдории атриёт истифода мебурданд. Дастмонаҳои биринҷӣ дар ин 

шаҳрак хеле маъмул буданд ва ҳини ҳафриёт ба миқдори зиёд ёфт шуданд (№ 2). 

Зарфи даҳонаш маҳками сӯрохдорро (№ 7) барои полоёндани маҳсулоти моеъ 

истифода мебурданд, аммо мушахассан чӣ тавр истифода бурдани он чандон 

маълум нест. Соли 2018 як дона ҳамин намуд зарфи пурра ёфт шуда буд.
2
 

Бофандагӣ низ дар ин шаҳрак тараққӣ карда буд ва дар ин бора панҷ боргири ги-

лии мавриди таҳқиқ (№ 8-12) ва боргирҳои пештар дар вақти ҳафриёт ёфтшуда, 

гувоҳӣ медиҳанд. Ҷолиб он аст, ки дар рӯйи як боргири гилӣ (№ 9) ба таври 

сатҳи сурати одам тасвир шудааст. Аммо маълум нест, ки сураткаши қадим ягон 

шахсияти муайян, масалан ягон худоро тасвир кардааст ё умуман рӯйи одамро. 

Пораҳои дажғол (№ 13) ё марбути хумдонҳои сафолпазӣ, кураҳои шишапазӣ 

ё оҳангарӣ мебошанд. 

                                                                

1 Беленицкий A.M. Конь в культах и идеологических представлениях народов Средней Азии и евразийских степей 

в древности и средневековье / A.M. Беленицкий // Ранние кочевники. / КСИА. Вып. 154. М.: 1978, – С. 31–39. 

2 Довудӣ Д. Шаҳраки кушонии Сайёд. Китоби 2 / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душанбе, 2019, – С.79. 

https://kronk.spb.ru/library/ksiimk-ksia.htm#154
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Олоти асри санг низ ҷолиби диққат аст (№ 14). Олоти асри санг пеш низ дар 

Сайёд ёфт шуда буд, аммо олоти навёфтшуда аз санги чақмоқ мебошад, ки дар ин 

минтақа нест ва аз дигар ҷо оварда шудааст. Аз рӯйи хулосаи мутахассиси 

барҷастаи асри санги Тоҷикистон Татяна Филимонова ин олот ба давраи неолит 

ба ҳазорсолаи 6 п.м. мансуб мебошад. 

Хулоса чизҳои қадими ёфтшуда, бори дигар дар бораи инкишофи 

ҳунармандӣ ва дар бораи бовариҳои динии сокинони шаҳраки Сайёд маълумоти 

ҷолибро дар бар мегиранд. 
 

1      2   

3    4   

5      6   

7        8    
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9    10   

11              12  

13    14  

Сурати 1. 1-14. Бозёфтҳои тасодуфӣ аз шаҳраки бостонии Сайёди н. А. Ҷомӣ дар с. 2021 (Рақами 
суратҳо бо рақами шарҳи ин бозёфтҳо дар рӯйхат мувофиқ аст). 

Рӯйхати бозёфтҳо 
1. Аспак, гили пухта, ҳайкалча, услубӣ тасвир шудааст. Пойҳояш кӯтоҳи 

нӯгтез, гарданаш дароз, думаш кӯтоҳ, фукаш ва ними як пои қафояш шикаста 
боқӣ намондааст, рангаш сурхчаи паст. Андоза: дарозии баданаш - 6 см, ғафсии 
бадан – 2,2-2,5 см, дарозии пойҳо – 2,5 см, баландӣ то сар – 8 см. 

2. Пораи дастмонаи биринҷӣ, нӯгаш ғафстар ва чоркунҷа, сараш ҳамвор, қад 
шудааст. Хурд аст, эҳтимол барои наврасон будааст. Андоза: дарозиаш 3,6 см, 
ғафсии сараш – 0,5 см, ғафсии танааш – 3 см. 
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3. Пораи таги лаълӣ ё косаи биринҷӣ, пояаш паст, аз он каме боқӣ мондааст. 
Андоза: 9,0-9,2 см, ғафсии танаш – 0,2 см 

4. Ду порачаи хурд ва тунуки биринҷӣ, эҳтимол аз зарф бошанд. Андо-
за:1,8х2х01см.; 2,5х1,7х01 см. 

5. Пораи хурди асбоби номаълуми оҳанӣ, нӯгаш паҳни чоркунҷа, танааш 
борики чоркунҷа. Андоза: дарозии умумиаш 3,5 см., андозаи сараш 1,8х1,3 см, 
дарозии танааш – 2 см, ғафсиаш – 0,6 см. 

6. Пораи даҳон ва гардани зарфи хурди шишагӣ, рангаш кабуди рӯшан, ла-
баш ҳамвор. Андоза: 2,7х2,0 см. 

7. Пораи даҳони зарфи сафолии сӯрохдор, барои полоёндани маҳсулоти 
моеъ. Андоза: диаметр – 7,7 см. 

8. Боргири бофандагӣ, гили хом, ғафс, гирд, болояш ҳамвор, дар мобайнаш 
сӯрохи борик дорад. Андоза: диаметр – 8,6 - 9,5 см, ғафсӣ – 5,5 см, диаметри 
сӯрохаш – 0,3 см. 

9. Боргири бофандагӣ, гили хом, гирд, сӯрохи хурд (0,3 см) дорад. Дар рӯяш 
ба таври сатҳи чашму абрӯ, бинӣ ва даҳони одам тасвир шудааст. Андоза: диа-
метр – 6,8 см, ғафси – 1,5-1,8 см. 

10. Боргири бофандагӣ, гили хом, гирд, дар мобайнаш ва наздикии лабаш ду 
сӯрохи хурд (0,5 см; 0,4 см) дорад. Дар назди сӯрох барои ришта пай карда шуда-
аст. Андоза: диаметр – 5,5-6,5 см; ғафсӣ – дар лабаш 0,8 см, дар мобайнаш 1,7 см. 

11. Боргири бофандагӣ, гили хом, гирд, ғафс, дар мобайнаш сӯрохи хурд 
(0,4- 1,0 см) дорад. Дар назди сӯрох барои ришта пай карда шудааст. Лабҳояш 
каме барҷаста. Андоза: диаметр - 5,5 см, ғафсӣ – 3,0 см. Лабаш каме шикаста. 

12. Боргири бофандагӣ, гили хом, гирд, ғафс, дар мобайнаш сӯрохи хурд 
(0,2- 0,8 см) дорад. Дар назди сӯрох барои ришта пай карда шудааст. Андоза: 
диаметр – 5,5 см; ғафсӣ – 2,7 см. 

13. Пораҳои резаи дажғол. 
14. Олоти асри санг, чахмоқсанг, дарозиаш 4 см давраи неолит, ҳазосолаи 6-

3 п.м. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
1. Довудӣ Д. Шаҳраки кушонии Сайёд / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. – Душан-

бе, 2017. 
2. Довудӣ Д. Шаҳраки кушонии Сайёд. Китоби 2 / Д. Довудӣ, А. Шарифзода. 

– Душанбе, 2019. 
3. Беленицкий A.M. Конь в культах и идеологических представлениях наро-

дов Средней Азии и евразийских степей в древности и средневековье / A.M. Бе-
леницкий // Ранние кочевники. / КСИА. Вып. 154. – М., 1978. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: д.и.т. Давлатхоҷа Довудӣ – сармутахассиси 

шуъбаи бостоншиносӣ ва сиккашиносии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992) 987605041 

https://kronk.spb.ru/library/ksiimk-ksia.htm#154
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Ќурбонов Баҳром 

ИНКИШОФИ ИЛМУ ФАРЊАНГИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
ДАР АСРЊОИ IХ-Х 

Асрњои IХ-Х айёми гул-гул шукуфоии илму адаб ва фарњанги халќи тољик 

ба њисоб меравад. Сулолаи Сомониён анъана, хату савод, забони модарї ва ада-

биётро инкишоф дод. Инкишофи илмњои риёзї, нуљум, љуѓорофия, кимиё, тиб, 

таърих ва адаб бо суръат рушд мекард. 

Шањрњои Бухоро, Самарќанд, Гурганљ, Балх, Марв, Нишопур, Њирот, 

Хуљанд, Бунљикат, Њулбук, Тирмиз ва ѓайра ба марказњои калони маданияти он 

замон табдил ёфтанд. Олимон аз аксар кишварњои мусулмонӣ ба маркази мада-

нияти Шарќ – Бухоро гирд меомаданд. Дар Бухоро китобхонаи хеле ѓание бо 

номи «Савоне-ул-њикмат» бунёд гашт. Дар бозори китобфурўшии Бухоро 

китобњои нодир ва асарњои пурарзиши њамон давраро пайдо кардан мумкин буд. 

Дар њаёти фарњангии асрњои 1Х-Х илм ба комёбињои бузург ноил гашт. Дар 

соњаи таърих ва адабиётшиносї Ибни Ќутайба (828-889) муаллифи «Китоб-ул-

маориф» (китоб дар бораи шеъру шоирон), Абўбакри Наршахї (вафоташ 959) 

муаллифи «Таърихи Бухоро», Абулмуайяди Балхї – муаллифи китоби «Аљоиб-

ул-булдон» (Аљоиботи шањрњо), Абўалї Муњаммад Балъамї машњур буданд. 

Мовароуннањр ва Хуросон маркази инкишофи илмњои риёзї ва нуљум бу-

данд. Дар миёни олимон риёзидони бузург, мунаљљим ва љуѓрофидон Муњаммад 

ибни Мўсо Алхоразмиро (таќрибан солњои 780-850) ёдовар шудан мумкин аст. 

Худи истилоњи логарифм (тањрифшудаи Алхоразмї) ва алгебра (алљабр) ба илм 

ба шарофати асарњои њамин олим дохил гаштаанд. Олими машњур – Абумањмуди 

Хуљандї (асри Х) афзори нуљуми зовиясанљро кашф намуд ва онро дар асрњои 

миёна барои муайян кардани вазъи аниќи сайёрањо истифода мебурданд. 

Алломаи бузурги Шарќи асрњои миёна Абўнасри Форобї, ки дар илм 

наќши фаромўшнашаванда гузошт, дар њамин давра фаъолият дошт. Ў таълимо-

ти абадї будани материяро кашф кардааст. 

Мутафаккири барҷаста ва олими энсиклопедист Ибни Сино соли 980 дар 

дењаи Афшанаи наздикии Бухоро таваллуд шуда, дар Бухоро аз илмњои замона-

аш бархўрдоршуда, њанўз дар солњои наврасї ба фаъолияти илмию табибї 

шурўъ кардааст. Вай бузургтарин файласуф, табиатшинос, табиб, риёзидон, 

шоир ва муњаќќиќи нодиру мустаќил буд. Ў доир ба њамаи соњањои дониши 

давраи худаш осори илмї боќї мондааст. 

Ибни Сино садњо асар таълиф кардааст. Муњимтарини онњо «Китоб-уш-

шифо» – асари фалсафии 18 љилда ва «ал-Қонун-фит-тиб» (Ќонуни тиб)-энсик-

лопедияи 5 љилда мебошад, ки ба забони арабї навишта шудаанд. Онњо дар 

Шарќу Ѓарб бисёр машњур гаштаанд, бо забонњои гуногуни аврупої тарљума 

гардиданд. 
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Дар Шарќ ва Ѓарб асарњои зиёд «ал-Ќонун» китоби дарсї ва табобатї буд. 

Асарњои Ибни Сино дар тараќќиёти илм дар Аврупо ва Осиё наќши калон бо-

зидаанд. 

Дар асрњои 1Х-Х, яъне дар давраи Сомониён шеъру шоирї ба ављи аъло 

расид, эљодиёти як зумра шоирон, аз љумла Абўабдуллоњи Рўдакї (вафоташ 

941), Абўмансури Даќиќї (вафоташ 977), Абулќосим Фирдавсї (вафоташ 

таќрибан 1020), Шањидии Балхї (вафоташ 938) ва дигарон ба замони Сомониён 

тааллуќ доранд. 

Асосгузори эътирофгаштаи назми классикии тољику форс, зодаи дењаи 

Панљрўдак, њозира шаҳри Панљакент Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. То замони 

мо аз осори бузурги шеърии Рўдакї камтар аз ду њазор мисраъ боқї мондааст, 

ки шоњиди мањорати олї дар эљоди анвои шеърии њамон замон мебошад. Вай 

дар асараш ишќи поки инсонї, хирад, дониш, шараф, олињимматї, ростї, 

башардўстї ва мењнатро васф кардааст. Ў шаклњои асосии шеъри тољик: 

маснавї, ќасида, ѓазал ва рубоиро то њадди камолот расонидааст. 

Њаким Абулќосим Фирдавсї аз ситорагони тобонтарини осмони адаб ва 

фарњанги тољику форс аст. Вай дар ќарияи Божи наздикии шањри Тўси Хуросон 

дар оилаи ашроф таваллуд шуда, маълумоти хубе гирифтааст. Барои эљоди 

шоњасари хеш «Шоњнома» 35 соли умр ва амлоку амволи худро сарф кардааст.  

Мавзўи марказии «Шоњнома» муборизаи байни хайру шар, некї ва бадї, 

истиќлолият ва озодии Ватан, бахту саодати мардуми он, васфи илму дониш, 

њунар, танќиди љањолат ва нодонї мебошад. 

Рўњониён шоирро барои тараннуми анъанањои тоисломї ва гўронидани 

љасади вайро дар ќабристони мусулмонї манъ карданд. Ўро дар боѓаш дар 

дењаи Бож дафн намуданд. Номи Фирдавсї љовидона аст. «Шоњнома» ганљи бу-

зурги хазинаи фарњанги љањонї мебошад. Таъсири Фирдавсї ба инкишофи 

минбаъдаи адабиёти форсу тољик бузург аст. Ашъори вай борњо бо забонњои 

гуногуни Шарќу Ѓарб тарљума гардидааст. 

Дар асрњои 1Х-Х инкишофи фарњанги мусиќї идома ёфта, заминањои 

онро њанўз дар даврањои ќадимтарин ниёгони мо гузоштаанд. Тољикон аз 

ќадим дорои мањорати баланди навозандагї будаанд. Эљоди мусиќии класси-

ки анъанавии шифоњї ва достонњои маќомию созї оѓоз ёфт, ки онњо дар 

шакли Дувоздањ маќом ва баъдан шакли такмилаш дар Шашмаќом љамъбаст 

гардидаанд. Миќдори зиёди асбобњои торї, нафасї ва зарбї, њамчунин номи 

суруду оњангњои асрњои 1Х-Х маълуманд. Заминањои назариявии санъати 

мусиќї ташаккул ёфта, асарњои Абўнасри Форобї, Абўали ибни Сино, 

Абўабдуллоњи Рўдакї, Абўњафси Суѓдї, Абўсолењ, Абулаббоси Бахтиёр ва 

дигарон маълум аст. 

Дар ин давра шањрсозї, меъморї ва санъати ороишї хеле васеъ инкишоф 

ёфтанд. Дар бораи сатњи баланди њунари меъморон, бинокорон, устоњо, ороиш-

гарон бинои маќбараи Сомониён дар Бухоро, ки дар ибтидои асри Х сохта шу-
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дааст, шањодат медињад. Маќбара аз хишти пухта сохта шудааст. Дар сохтмони 

биноњо ва ќасрњои муњташами феодалон ба кандакорї, наќшу нигор ва ороиши 

онњо ањамияти калон дода мешуд. 

Њунарњои бофандагї, кулолї, сир додани зарфњои сафолї, наќшу нигори 

матоъњои гуногун ва ѓайра ба дараљаи тараќќиёти баланди худ расида буд. 

Сарчашмањои хаттї дар бораи дар шањрњо сохтани масљидњои љомеъ, 

маќбарањо, манорањо, бозорњои болопўш маълумот медињанд. Дар меъмории 

асрњои 1Х-Х танњо дар њолатњои фавќуллода хишти пухтаро истифода мебур-

данд. Дар бинокорї аксаран хишти хом истифода мегардид. 

Дар маљмўъ бояд зикр намоем, ки дар њаќиќат асрњои 1Х-Х дар ташаккул 

ва инкишофи таърихи халќи тољик бисёр давраи муҳим ба њисоб меравад. Дар 

ин давра дар њамаи сарчашмањои хаттї осори пурѓановати олимону донишман-

дони халќи тољик дар соњањои гуногуни илмњо инъикоси худро ёфтааст. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Арбобзода А. Таърихи фарњанги халќи тољик / А. Арбобзода. – Ду-

шанбе, 2003. 

2. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Таърихи ќадимтарин, ќадим ва асри миёна / 

Б.Ѓ. Ѓафуров. – Душанбе, 1983. – Ќ.1. 

3. Ѓоибов Ѓ. Хатлон аз оѓоз то имрўз / Ѓ. Ѓоибов. – Душанбе,2006 

4. Исоматов М.М. «Таърихи Табари»-и Абуали Балъамї / М.М. Исома-

тов. – Душанбе, 1999. 

5. Луѓмонов Т. Таърихи мухтасари халќи тољик / Т. Луѓмонов., Б.Р. 

Ќурбонов. Матбуот. – Душанбе. 2015. – С.240 

6. Муњаммадзамони С. Девори Хуросон / С. Муњаммадзамони. – Душан-

бе, 1999. 

7. Мухторов А. М. Сомониён: Замон ва Макон / Солењ. 

Муњаммадзамони. – Душанбе, 1999. 

8. Назаров Њ. Авомили сууд ва сукути давлати Сомониён / Њ. Назаров. – 

Душанбе, 1999. 

9. Негматов Н.Н. Устурушан в древности и раннем средневековье / Н.Н. 

Негматов 

10. Неъматов Н. Таърихи халқи тољик (китоби дарсї) / Н. Неъматов, Н. 

Амиршоҳї, А. Мирбобоев., Х. Пирумшоев. – Душанбе, 2008. с. 

11. Неъматов Н.Н. Таджикский феномен: теория и история / Н.Н. Неъма-

тов. – Душанбе, 1997. 

12. Расулиён Ќ . Таърихи халќи тољик / Ќ. Расулиён. – Душанбе 2016. 

13. Раҳмонов Э. Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён. Дар 3 

љилд / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1997 – 2006. 

14. Семенов А.А. К вапросу о происхождения Саманидов / А.А. Семенов 

// Труды АН Таджикской ССР. – Сталинабад, 1954Т.ХХVII. 
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Шарофуддинов Суҳроб 

ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ ЊУЛБУК ДАР ОСОРИ БОСТОНШИНОСӢ 

ВА ХАТТӢ 

Муаллифони асарњои таърихї ва љуѓрофї, аз љумла, Истахрї, Муќаддасї, 

Яъќубї, Хурдодбењ, Берунї ва асари «Њудуд-ул-олам» дар қатори шаҳрҳои ка-

лонтарини мулки Хутталон, ба монанди Мунк (Ховалинг), Тамлиёт (Тутќавули 

кӯҳна), Паргар (Фархор), Корбанг, Андиљороѓ, Рустоќбек ва Сикандара, пеш аз 

њама, аз Њулбук ёд карда, шаҳри бузургу обод будани онро зикр намудаанд. Гу-

зашта аз ин, сарчашмаҳои мазкур «љойи муќимї»-и шоњони ин мулкро Њулбук 

донистаанд.
1
 

Ќалъаи Ҳулбукро ба асрҳои X – XI мансуб донистанд. Аксари вақт чунин 

бошишгоҳҳои мустаҳкамро дар буни кўҳ, ё дар баландии даромадгоҳи шаҳрҳо 
месохтанд ва онҳо аҳамияти мудофиавї доштанд. Аммо қалъаи Ҳулбук дар 

љойи ҳамвор сохта шудааст ва манзалати он чун пойтахти вилояти бузурге ши-

нохта шудааст. Аз ин љост, ки дар Ҳулбук бозёфтҳои таъиноти ҳарбидошта хеле 

кам ба назар мерасад ва баръакс, тамоми нишонаҳои шаҳри мутамаддин мављуд 

аст: деворҳои қалъаро меъморони қадим бо хишти хом бардошта, сипас бо хиш-

ти пухта рўйкаш намудаанд. Ҳонаҳои зиёди қалъа калону барҳаво буда, бо 
долон ба ҳам пайваст, мешаванд, фарши онро чун паркети биноҳои Руми 

асримиёнагї бо хишти пухта ороста шудааст. Девори баъзе утоқҳо бо тасвири 

манзараҳои нотакрор – табиати зебо, симои љанговарон, навозандагону 

раққосаҳои хушхиром, асбобҳои алоҳидаи мусиқӣ басо ҷолиб буданд. Инчунин, 

кошинкорї ва кандакорї бо гаљ ба зебогии кох ҳусни аљибе мебахшиданд. Ин 

ҳама дар рисолаҳои муаррихони қадим дучор мегарданд.
2
 

Муњаќќиќ Ѓуломова Э. ќайд намудааст, ки Њулбук, димнаи шањри мансуб ба 

асрњои IX-XI, пойтахти Хуталон, дар наздикии дењаи Ќурбоншањид (њоло дењаи 

Мењробод, 9 км шимолу ѓарбтари дењаи Восеи ноњияи Восеъ, собиќ вилояти 

Кўлоб (њоло вилояти Хатлон) воќеъ аст. Димнаро солњои 30-юми асри XX киш-

варшинос В.Р. Чейлитко кашф намуд. Њулбукро соли 1952 Б.А. Литвинский, 

минбаъд Э. Ѓуломова њафриёт намудаанд. Дар натиљаи њафриёт маълум гардид, 

ки шањр аз шањристон, арк, работ ва ќабристон иборат будааст. Дар њудуди 

шањристон биноњои иќоматию хољагї ёфт шуданд ва як бинои он росткунља 

[46х39 м] буда, аз хишти пухтаю гаљ сохта шудааст. Ќисман деворњои шимолу 

љанубї ва љануби шарќї (бурљ дорад) кашф шуданд. Дар ќисми ѓарбии 

шањристон бостоншиносон cе биноро њафриёт намуданд, ки деворњояшонро аз 

хишти хому пухта ва похса бардоштаанд. Аз шањристон инчунин, устохонањои 
                                                                

1 [манбаи электронӣ] URL: https://www.wikiwand.com 

2 [манбаи электронӣ].http://kmt.tj.  

https://www.wikiwand.com/tg/%D2%B2%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B4-%D1%83%D0%BB_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://www.wikiwand.com/tg/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://www.wikiwand.com/
http://kmt.tj/
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њунармандї (кўлолї, шишагарї ва ѓайра) кашф гардиданд. Арки Њулбук 

росткунља буда, дар ќисми љанубу ѓарбии димна воќеъ гардидааст. Ќаср дар рўйи 

сўфаи баланде сохта шуда, аз маљмўи мураккаби биноњои маъмурї, иќоматї ва 

хољагї иборат аст. Вай асосан аз похса ва хишти хом сохта шуда, дар баъзе љойњо 

хишти пухта дар рўйкаши тоќу деворњо ба кор бурда шудааст. Аз васоити зист 

бошад ташноб, љойњои ахлотпартої ва системаи гармкунандаи манзил (аз зери 

иморат гузаронида шудааст) ёфт шудаанд.
1
 

Бостоншиноси варзида Азизов М. дар асараш «Китоби ёдгорињои таъри-

хии Тољикистон» ќайд намудааст, ки Димнаи Њулбук (дењаи Курбоншањид) дар 

масофаи 7 км дуртар аз самти шимолу ѓарбии маркази ноҳияи Восеъ воќеъ ме-

бошад. Димна тарњи секунчамонанд дошта, ќаблан масоњати он 70 гектарро 

ташкил мекард, то имрўз он танњо дар масоњати 16 гектар боќї мондааст. Дим-

на, ки дар гузашта бо девор ињота шуда буд, аз самти шимолу ѓарб даромадгоњи 

сарнишебе дошт. Арки он дуќабата буда (баландиаш 10-15 м. ва 50х150 м.), 

пурра мањфуз мондааст ва ба ќарнњои IX-XI мансуб аст.
2
 Њаммоми Њулбук дар 

маркази дењаи Курбоншаҳид, дар 150 м шарќии Калъаи Хулбук, назди осорхона 

кашф гардидааст. Андозааш 19x17 м буда, аз хишти пухта сохта шудааст, хаљми 

баъзеашон 60x40 см мебошад. Њаммом аз даҳлез, 5 ҳуҷра ва буѓхона иборат аст. 

Деворњои андоваи гаљї дошта, бо рангњои гуногун нақќошї шудаанд. Сохтмо-

ни њаммом асри XI мебошад. Саѓонаи шоҳони Хатлон дар ҳудуди дењаи 

Қурбоншањид, 400 м дар қисмати шимолу шарќии Кальаи Њулбук кашф гарди-

да, аз ду њуҷраи андозаашон 7x12 м иборат аст. Њар як хуљра дорои мењроб ме-

бошад. Деворњои саѓонањо аз хишти пухта сохта шуда, дар баландии 0.8 м ва 

пањноии 1 м боќї мондаанд. Дар саѓонањо 7 нафар дафн шуда буданд. Мансуби 

асри XI мебошанд. 

Муњаќќики таърихи Хатлон Ѓоибов Ѓ. Дар асари хеш «Таъри Хатлон аз 

оѓоз то имрўз» зикр менамояд, ки мавзеи Њулбукро бостоншиносон дар љои 

дењаи Ќурбоншањиди ноњияи Восеъ воќеъ донистаанд. Ба аќидаи Б.А. Лит-

винский ва Давидович Е.А. шањри Њулбук мањз ба њамин дењаи Ќурбоншањид, 

ки харобањои шањр ва ќалъаи он то имрўз зоњиру машњуранд, воќеъ будааст. 

Харобањои мазкур дар он замон Хишттеппа ном дошта, 70 га-ро фаро меги-

рифтанд.
3
 

Академик Неъматов Н. ќайд менамояд, ки «Тамоми вилояти Хуталон 

кўњсор, ќисми ба дарёи Вахшоб њамшафаташ водї буд. Водӣ тангнои њосилхези 

Кичик Сурхоб ва шохоби он – Кўлобдарё ќисми муњимтарини Хуталон ба шу-

мор мерафт. Дар њудуди Хуталон, байни дарёњои Љарёб ва Вахшоб дарёчањои 

Бахшу, Барбан, Паргар, Андиљараг (шабакаи ях-Ќизил-Тоњирсу) љорї мешу-

                                                                

1 Азизов М. Димнаи Њулбук // Китоби ёдгорињои таърихии Тољикистон. – С. 149. 

2 Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон: Таърихи ќадимтарин, ќадим, асрњои миёна ва давраи нав / Б.Ѓ. Ѓафуров. – Душанбе: 

«Ирфон», 2020. – С. 444 

3 Ѓоибов Ѓ. Њулбук / Ѓ. Ѓоибов // Таърихи Хатлон аз оѓоз то имрўз. – Душанбе «Дониш», 2006. – С. 189-190. 
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данд. Њамаи онњо болотари мањалли Архон ба Љарёб рафта мерехтанд. Хуталон 

бо вилояти Балх ва Бадахшон, ки дар шохоби Кичик Сурхоб воќеъ буданд, пай-

васт мешуд. 

Ба Хуталон як ќатор шањрњо дохил буданд. Шањри серањолии Њулбук (ха-

робаи Хишттеппа дар дењаи Ќурбоншањид (њозира Мењробод)-и ноњияи Восеъ, 

пойтахти Хуталон буд. Аммо шањри калонтарини вилоят Мунк (харобааш дар 

наздикии ноҳияи Ховалинг) њисоб меёфт. Иморатњои њар ду шањр аз хишти пух-

та ибоарт будаанд. Девори шањри Мункро аз сангу оњак бардоштаанд. Русто, 

шањр ва дењањои дигар, аз љумла Тамлиёт, Фарѓар, Карбанк, Андиљараг, Нучара, 

Рустамбек, Сикандара, Маранд, Вањад, Барсарич ва ѓайра вуљуд доштанд. Акса-

ри шањрњои Хуталон дар водии дарёњо воќеъ гардида, дорои каналњою боѓњои 

серњосил буданд. 

Бино ба ахбори Маќдисї, вилояти Хуталон бо ањолии сершумораш аз 

Чаѓониён бузургтару бойтар њисоб меёфт. Хуталон дар асрњои IX-X вилояти 

иќтисодаш мутараќќии дорои захирањои бои сарватњои табиат буд ва дар замо-

ни Сомониён мухторияти худро нигоњ дошт. 

Аллома Б.Ѓ. Ѓафуров дар асари хеш «Тољикон: Таърихи ќадимтарин, ќадим, 

асрњои миёна ва давраи нав» ќайд менамояд, ки «Ќасри Њулбук дар даруни арки 

шањр воќеъ гардидааст. Ин мавќеъ бисёр хусусиятњои онро муайян менамояд. 

Ќаср дар рўйи суфаи баланде сохта шуда, аз маљмўи мураккаби биноњои расмї 

иќоматї ва хољагї иборат аст». Ќаср ороишоти фаровоне дорад. Хусусан, љойњои 

кандакории он, ки аз наќшу нигори њандасиву наботї ва катибањои аљоибе 

фароњам омадааст, хеле љолиби диќќат мебошад. Дар бисёр ин ќисматњои ниго-

ришот рангубори он мањфуз мондааст. Ба љойњои кандашуда рангњои нилобї ва 

сурх додаанд, ки хеле назаррабо буда, аз завќи баланди њунармандони он замон 

гувоњї медињад. Устоњои гулдаст дар ваќти ба фарши хона «паркетвор» чидани 

хиштњои пухта низ хеле њунарнамої кардаанд. Ин ќаср мављудияти худро дар да-

воми асрњо нигоњ дошта, борњо таъмир ва тармим ёфтааст.
1
 

Хулоса, Њулбук њамчун ёдгории таърихї бо эълон гардидани солњои 2019-

2021 «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» ба яке аз марказњои 

таърихию фарњангї табдил ёфта, имрўзњо мавриди тавҷљуњи зиёда аз садњо 

шањрвандон ва сайёњони хориљї ќарор гирифтаааст. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 
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2. Азизов М. Саѓонаи шоњони Хатлон / М. Азизов // Китоби ёдгорињои 
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Шоинбеков Фирӯз 

РАМЗИ МУСАВВАРАЊО ДАР ГАЉКОРИИ ЊУЛБУК 

Њулбук яке аз ёдгорињои нодири замони Сомониён дар Осиёи Миёна буда, 

бо баъзе хусусиятњои худ аз дигар ёдгорињои њамзамони худ фарќ дорад. Дар 

баробари дигар хусусятњои ороишӣ, гаљкорї низ яке аз шуѓлњои дўстдоштаи 

њунармандони Њулбук буд. Деворњои 

мењмонхона, толор ва истироњату маишатгоњњои 

шоњ бо гаҷ гулкорї ва рангубор карда шуда бу-

данд. Чи тавре, ки дар боло ишора шуд, пеш аз 

зуҳури дини Ислом биноњои љамъиятї ва 

маишї бо расмњои гуногунмавзуъ оро дода ме-

шуданд. Шариати ислом расмкаширо мањдуд 

намуд. Рассомон ба љои акси одамон кашидани 

наќшу нигори наботї ва њандасавиро ривољ до-

данд. Махсусан сурањои ќуръон дар дару девор 

бо мањорати хеле баланд навишта ва дар гаљ 

канда шудаанд, ки аз як тараф вазифаи наќш ва 

аз тарафи дигар ташвиќоти дини исломро иљро 

менамуданд. Анъанаи истифодаи хати арабї дар меъмории асри IХ-ХII бо но-

ми хати «куфии шукуфта» маъруф аст. Куфии шукуфта маънои онро дорад, ки 

њарфњо ба монанди наќшу нигориш навишта шудаанд ва каси бо арабї дуруст 

шинос набуда, онро гул гумон мекунад. Дар меъмории Њулбук истифодаи хати 

«куфии шукуфта» хеле зиёд мебошад. Масалан, дар сардари даромадгоњи ќаср 

дар байни ду барљастагии П-монанд бо сабки куфии шукуфта «Оят-ул-курсї» 

навишта шудааст. Нимсутунњо бо љуфтахишт, дар сабки маќбараи Сомониён 

сохта шудаанд. Бахши намоёни сардар бо свастикаи шикаста наќшбандї шу-

дааст.
1
 

Наќшњо дар гаљкорињои Њулбук гуногун ва бо санъати баланд кандакорї 

шудаанд. Бояд иброз намуд, ки њунари гаљкорї ва равнаќу афзоиши он давоми 

кандакорињои болои чўб ва санги пеш аз исломї мебошад. Дар асри VIII-IХ ис-

тифодаи хишти пухта бо гаљ маъмул мешавад ва андоваи гулбурї дар гаљ равнаќ 

меёбад. Таҳќиќотњои Э. Ѓуломова ва Ю. Яќубов собит намудаст, ки дар 

гаљкорињои Њулбук ду намуд наќш истифода шудааст. Наќши жарфї 4-6 см ва 

руякї 2 см чуќурї дошта, нигориш ёфтааст. Кандакории руякї дар даври аввал 

истифода мешавад. Ваќте, ки технологияи гулбурї дар гаљ инкишоф меёбад, 

њаккокон наќши жарфиро инкишоф медињанд.
2
 

                                                                

1Хољаев Ш. Њулбук пойтахти Хутталоншоњон / Ш. Хољаев. – Душанбе, 2014. – С. 65. 

2 Яъқубов Ю. Ҳулбук – пойтахти қадими Хатлон / Ю. Яъқубов, Э. Ғуломова. – Душанбе, 2006. – С. 34-35. 
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Ба аќидаи Э. Ѓуломова дар ибтидо дар гаљ бештар наќшњои геометрї исти-

фода шудаанд, онњо дар сабки рӯякї яъне чуќур канда нашуда, бештари наќшњо 

дар ќолаб рехта шудаанд.
1
 Дар давраи дуюм гул ва наќшњоро хеле чуќур бурида-

анд. Гузашта аз ин сифати наќшњо нисбат ба давраи якум бењтару хубтар меша-

вад. Аммо ба аќидаи академик Ю. Яќубов дар давраи дуюм њам на њамаи наќшњо 

жарфї мебошанд. Жарф танњо тарњи он канда шудааст, худи расмњо чандон 

чуќур бурида нашудаанд. Дар давраи дуввум рассом аввал бо ќалам наќшњоро 

дар ќоѓаз кашида ва баъдан онњоро дар гаљ кандааст.
2
 

Бостоншиносон муайян намудаанд, ки дар Њулбук кандакорињои рустанї ё 

наботї, ки пеш аз дини ислом хеле ривољ доштанд, бештар истифода шудаанд. 

Дар наќшњои замони исломї бештар себарга, чорбарга, шашбарга бо даву печ, 

шоњбарг, ангур, ќаламфурак, бехи растании њуми бемаргї, ки ба монанди бехи 

пиёз буд ва ўро ба шакли дил кашидаанд, тасвир ёфтаанд. Ба аќидаи академик Ю. 

Яќубов себарга бо даву печаш, шоњбарг, дар анъанаи зардуштї рустанињои 

муќаддас ба шумор мерафтанд ва ба гурўњи њуми бемаргї дохил мешуданд.
3
 Ба 

гурўњи рустанињои муќаддас ангур ва анор низ вориданд. Ин рустанињо пеш аз 

дини ислом дар ороиши девору сутун, марзаю аркњо, намоњои бино истифода 

мешуданд ва дар замони зуҳури дини ислом аз рўи анъанаи пешин кашида мешу-

данд, агарчи моњияти муќаддасии худро аз даст дода буданд. Наќшњои шашбарга, 

чорбарга ва ѓайра дар сабки гирењї канда шудаанд. 

Яке аз хусусиятњои наќшњои мусаввирони тољик дар 

он аст, ки наќши як девор дар девори дигар такрор наме-

шавад. Дар Њулбук ба мавзўи шикор, акси шер, оњу, 

паррандањо диќќати махсус дода шудааст. Азбаски 

шоњони Хатлон лаќаби шерро доштанд, аксњои барљаста, 

нимпайкарањои шерон хеле зиёданд. Акси шерњо дар 

сарсутунњо, намои дари даромад, толорњо, мењмонхона ва 

ќабулгоњњоро оро медоданд. 

Мавўзи шикори подшоњон дар парадизњо дар санъ-

ати тасвирї низ мушоҳида мешавад. Дар «Тоќи Бӯстон» шикори Хусрави Пар-

виз бо оњувон, гуроз ва ѓайра дар кӯњ канда шудааст. Шикори шоњон дар 

бешазорњо, љанги шоњ бо шер, паланг, гуроз ва ѓайра хеле маъмул буд. Бинобар 

ин тасвири шикор дар гаљкорињои Њулбук давоми анъанаи пеш аз исломї ме-

бошад.  

Дар Хазинаи Ому аксњо ва муљассамањои њайвонњои вањшї: шер, таккаи 

кўњї, говазн, грифонњои ќаннотдор, шерњои ќаннотдор, сфинксњо, уќобњо ва 

ѓайра зиёд мебошанд. 

                                                                

1 Гуломова Э. Ҳулбук столица Хуттал / Э. Гуломова. – Душанбе, 1970. – С. 76. 

2 Яъқубов Ю. Ҳулбук – пойтахти қадими Хатлон / Ю. Яъқубов, Э. Ғуломова. – Душанбе, 2006. – С. 42. 

3 Ҳамон асар. – С. 34-45. 
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Њайвонњо рамзї буда, таљассуми устураи ориёињо мебошанд. Дар адабиё-

ти ориёшиносї дар бораи сабки «њайвонї» асару маќолањои зиёде навишта 

шуда, фарзияњо гуфтаанд, аммо на њамаи гуфтањо боварибахшанд. Мазмуни 

асосии сабки њайвонї муборизаи некиву бадї, сафедиву сиёњї, хушбахтию 

бадбахтї, марг ва њаёт мебошад. Мувофиќи ин аќида њайвонњо ба бузургу 

илоњї ва ањриманї-бадї таќсим мешаванд. Масалан, гов дар устураи ориёињо 

муќаддас ва илоњї мебошад, аммо дар тасвирњо ўро шер, ки њайвони даранда 

аст медорад ва мекушад. Ё говазн, бузи кўњї, гӯсфанд, асп ва ѓ.-ро низ 

муќаддас мењисобанд, аммо онњоро шер, паланг медарад, мекушад, яъне 

ќуввањои бадї аз болои некї ѓолиб меоянд. Аз тарафи дигар дар устураи 

ориёињо зўрї, пањлавонї тараннум мешавад, шояд аз њамин лињоз шер аз бо-

лои наргов ѓолиб меояд. Дар деворњои даромадгоњи Персиполис шер нарговро 

миёнкан карда тасвир шудааст. Дар ѓилофи аз устухони фил сохта аз Тахти 

Сангин шер гавазнро дар љанголаш медорад, ки бечорагии њайвони чарандаро 

дар пеши даранда нишон медињад. Чунин тасвирњо муамои комилан кушода-

нашаванда менамоянд.
 1
 

Дар маросими шикор шоњ – намояндаи Худо дар замин буда, аз лињози 

мантиќ, зўртарин, тавонотарин, донотарин, хирадмандтарин, одилтарин шахсе 

мебошад, яъне хислатњои худоиро дорад, бинобар ин љанг бо шер ки офаридаи 

Худованд ва шоњи њайвонњо мебошад аз љониби шоњи инсонњо маѓлуб мешавад. 

Яке аз муњаќќиќони ѓарб Ф. Акерман аќида дорад, ки шоњ дар сањнаи ши-

кор наќши Офтоб – худои осмонро дорад. Шикори Офтоб бо саёрањо: гов, хук, 

бузшоњ таѓйир додани фаслњои солро ифода менамояд. 

Говазни панљсола низ ифодагари зимистон буда, яке аз сайёрагони хунукро 

таљассум мекард. Шер рамзи гармї-тобистон аст ва муборизаи он бо говазн 

ивазшавии фасли солро ифода мекунад. 

Аќидае вуљуд дорад, ки муборизаи њайвонњои даранда бо чарранда хоси 

санъати тасвирии ориёињо набуда, он аз устураи Осиёи Наздик гирифта шудааст 

ва он маънои ивази фасли солро дорад. Масалан, наргов сайёраи гов (Плеяд) ва 

Говазн (Кассиопеи), сайёраи Шер мавсими фарорасии бањор ва саршавии кишту 

корро ифода менамояд. 

Шер рамзи шоњони њахоманишӣ буд. Муборизаи шер бо наргов муборизаи 

офтоб бо замистон, рўз бо шаб мебошад. Њайвонњои сумдор, гов, гусфанд, буз, 

уштур, говазн ва ѓайра рамзи замистонро ифода менамуданд, шер онњоро бо зўрї 

нест мекунад ва гармиро ѓолиби хунукї месозад. 

Дар устурология шер рамзи офтоб буда, шер-грифон посбони њуми бемаргї 

буда, рустании себарга рамзи он мебошад. Албатта рамзњои астраномї ва ифодаи 

онњо, њолатњои онњо дар тўли сол тафсилоти махсусро талаб менамояд, аммо як 

чиз возењ аст, бисёр бозёфтњои хазинаи Ому рамзї мебошанд. Шер дар устураи 

                                                                

1 Яъқубов Ю. Ҳулбук – пойтахти қадими Хатлон / Ю. Яъқубов, Э. Ғуломова. – Душанбе, 2006. – С.42. 
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ориёињо наќши калон дошт, аз инљост, ки дар байни бозёфтњои хазина симои шер 

дар њолатњои гуногун зиёд тасвир шудааст
1
 

И.Р. Пичикян аќида дорад, ки шоњони њахоманишї бо сакоињо љангњои зиёд 

кардаанд. Говазн тотемаи онњо буд. Шер-шоњи њахоманиш, говазн-сакоињоро 

ифода мекунад, яъне ѓолибияти њахоманишњоро бар сакоињо нишон медињад 

Тасвири ангурбаргњо дар гаљкории Њулбук таърихи хеле ќадима дошта, хоси 

замони пеш аз исломї мебошад. Ангурбаргњо дар дигар ёдгорињои њамзамони 

Њулбук аз ќабили Нуњгунбази Балх низ хеле зиёд тасвир ёфтаанд. 

Квинт Куртси менависад: Табиати Бохтар ѓанї ва гуногунранг аст. Дар 

баъзе љойњо дарахтони зиёд, токњои ангур њосили фаровон медињанд. Замини 

кишти онро чашмањо рўдњои зиёд обшор менамоянд ва зироати гандум 

мекоранд. 

Махсусан дар Бохтар ангурпарварї хеле равнаќ ёфта 

буд. Квинт Куртси мегўяд, ки дар Бохтар аз ангур мањсули 

фаровон мегиранд. Муаллифи «Таърихи Байњаќї» зиёда аз 

19 намуди токњои ангурро зикр менамояд, ки дар асри XI 

дар Байњаќї парвариш менамуданд ва аз намудњои саидї, 

расмї, сарвистонї, сафеди балхї, сулаймонї ва розиќї ёдо-

вар мешавад. 

Ќазвинї дар «Назњат ул-Кулуб» менависад, ки дар Ху-

росон 100 намуди ангур парвариш мешуд. 

Фозили Њиравї дар «Иршод аз-зироат» дар бораи 

намудњои зиёди ангури мавзеъи Њирот менависад, ки зиёда 

аз 100 намуди онро парвариш менамуданд ва намудњои 

ёќутї, фахрӣ, соњибї, соњибии сурх, сафед, сиёњ, кундузї, 

бухорої, самарќандї, шибурѓонї ва ѓайраро зикр мекунад.
 

Дар Панљакенти асрњои V-VIII ва Наврузшоњ-4 дастгоњои 

майтайёркунї ёфт шуданд. Сарчашмањои Чинї хабар 

медињанд, ки дар Суѓд майи ангурї зиёд аст. Дудмонњои 

давлатманд онро то 1000 рўз нигоњ медоранд.
 
Дар бойгонии 

Деваштич њуљљатњои зиёде вуљуд доранд, ки дар бораи аз 

ин ё он дењаи Болооби Зарафшон овардани май хабар 

медињанд. Майњои нав ва кўњна буданд, ки ба иљозати шоњ 

Деваштич дар маросимњо харољот мешуданд. Вазифаи мах-

сус дар дарбор мазулпат буд.  

Омўзиши таърихи сувастї (свистика) нишон медињад, 

ки калима ориёї буда, дар забони санскрит дар шакли 

суастї (suasti) боќї мондааст. Вожа аз ду бахш “су” ва 

“астї” иборат буда, маънои “њастии хуб”, “зиндагии хуб”-ро 
                                                                

1 Яъқубов Ю. Давлати Каёниён / Ю. Яъқубов. – Душанбе: «ЭР-граф» 2012. – С. 59 
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дорад. Аслан сувар, маънояш рушной офтоб аст. 

Муаллифи китоби “Знаки и символы в истории цивилизации” (Нишон ва 

рамзњо дар таърихи тамаддун) О.В. Вовк сувастиро “рамзи умуми башарї” но-

мида, дар бораи он маълумоти мухтасаре оварда аст. 

Дар дини ориёињо чи тавре дар боло зикр шуд сувастї рамзи офтоб ва 

њаракати ў мебошад. Маънои сувастї зиндагонии хуб дар зери осмони офтобї, 

чархи гардун, фалак аст. Ду намуд сувистї аст, яке шохшикастаи бахтовар ва 

дигаре марговар. Сувастии бахтовар аз чап ба рост ба монанди аќрабаки соат ё 

офтоб њаракат менамояд. Сувастии бадбахтї шоњњояш бар акс аз рост ба чап ба 

муќобили њаракати офтоб гардиш мекунад. Дар баъзе ќабрњо косањои бо наќши 

сувасти марговар гузоштанд. Пас аз таҳқиқу пажӯҳиши мавзӯи мазкур метавон 

чунин натиҷагӣ намуд: 

1. Гаљкории ягона дар Бохтари Шимолї дар замони Сомониён. (Пугаченко-

ва, Ретвеладзе) 

2. Гарчанде хаттї «Куфии шукуфта» маъмул гардид дар гаљкорињо санъати 

тасвирї унсурњои замони пеш аз исломї хеле зиёд дида мешаванд. 

3. Новобаста аз оне, ки гаљкорињои асрҳои Х-ХII ва дигар даврањо омўхта 

шуда бошанд, њам рамз ва семантикаи мусавварањо тадќиќоти људогонаро талаб 

мекунад. 

4. Аз «куфии шукуфта» ва истифодаи зиёди хати арабї дар гаљкорињо 

маълум мегардад, ки Њулбук дар баробари Тирмиз, Балх, Бухоро ва Самарќанд 

яке аз марказњои фарњангии замони Сомониён будааст. 

5. Ба муњаќќиќин ва олимони ба омўзиши Њулбук машѓулбуда тавсия дода 

мешавад, ки масъалаи семантикаи мусавварањо дар гаљкориро бештар мавриди 

тањќиќ ќарор дињанд. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Гуломова Э. Ҳулбук – столица Хуттал / Э. Гуломова. – Душанбе, 1970. – 

С. 76. 

2. Хољаев Ш. Њулбук пойтахти Хутталоншоњон / Ш. Хољаев. – Душанбе, 

2014. – С. 11. 

3. Яъқубов Ю. Давлати Каёниён / Ю. Яъқубов. – Душанбе: «ЭР-граф» 2012. 

– 544 с. 

4. Яъқубов Ю. Ҳулбук – пойтахти қадими Хатлон / Ю. Яъқубов, Э. 
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Маълумот дар бораи муаллиф: Шоибеков Фирӯз – муаллими кафедраи 

таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. 
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Қиматшоев Мафтун 

САДА – ҶАШНИ ОФТОБ 

Суннатҳои наврӯзӣ, ки решаашон ба даврони пешгузаштагони 

меҳрпарастамон мерасад, дар аксари ноҳияҳои вилояти Бадахшон ҳанӯз ҳам, бо 

тағйири ҷузъии шакл, чун ҳазорсолаҳои пеш роиҷанд. Далоили зиёде дар расму 

ойин, фарҳангу ҳунарҳои нафиса гувоҳ бар онанд, ки бумиёни ин минтақа ба ой-

ини қадимаи аҷдодонашон ориёиҳо – меҳрпарастӣ мӯътақид будаанд. 

Рамзи Хуршед ҳамчун мазҳари худовандӣ ва мояи равшанию гармӣ ҳанӯз 

ҳам бо шаклу ороишҳои гуногун дар ҳошияи остину гиребони куртаҳо, шерозаи 

тоҷӣ, нақшҳои ҷуробҳо ва санъати меъмории хонаи урфии помирӣ бо маҳорату 

завқи хоса истифода мешаванд. Афзалият доштани рангҳои сафед, сурх, сабз ва 

зард дар ҳунарҳои наққошӣ, дӯзандагӣ ва бофандагӣ, арҷ гузоштан ба дарахти 

арча, дар рӯзу санаҳои мазҳабӣ дуд додани гиёҳи хушбӯй, пухтани ғизоҳои идо-

наи боҷ ва чалпак далели раднашавандаи гуфтаҳои фавқанд. 

Ин русумот бо ҳар як ҷузъиёти худ яке аз рукнҳои таќвияти ҳуввияту маф-

кураи миллӣ дар муҳиту шароити дунёи имрӯзи пурмоҷарою шигифтзой мебо-

шанд, ки унвонаш ҷаҳонишавӣ аст. 

Мувофиқи тақвими хуршедии мардумӣ дар Бадахшон рӯзи 30-юми январ 

чиллаи зимистон ба охир мерасад, ба таъбири мардумӣ Офтоб дар мард медаро-

яд, яъне аз ин рӯз ба баъд сармо тадриҷан заифу нотавон гардида, гармию 

рўшании Офтоб ќудрату ќуввати бештар мегирад. Маросими Наврӯзї дар 

ноњияњои Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон вижагињои худро дорад. 

Дар дењоти ноњияи Рўшон маросиму анъанаи наврўзї аз панљ марҳила ибо-

рат аст. Маросими нахустин рӯзҳои 30-31 январ баргузор шуда, Офтоб дар мард 

унвон дорад. Маросими дуюмро Батаём (21-23 феврал), саввум – Тухмибарорї 

(10-12 март), чорум-Боғнихтайд ё Остоннихътайд (Сайри боғ ё Сайри мазор) 

(15-18 март) ва панҷумиро Гъамунд (21-22 март) ном мебаранд. 

Офтоб дар мард ё Сада ҷашни Офтоб, таҷлили нуру гармӣ, пирӯзии 

равшанӣ бар торикӣ аст. Дар кӯҳистон мавсими сармо ба ҳадде сарду торик ва 

тӯлонӣ буда, мардум дар шароити тоқатфарсо бо сабру шикебоӣ рӯзҳои сахту 

сангинро таҳаммул намуда, поёни чиллаи зимистонро бесаброна мунтазир мешу-

данд. Фаро расидани рӯзи Офтоб дар мард ё Сада лахчаи умеду орзуҳоро ба 

фардои хушу нек фурӯзон менамуд. 

Ривоят мекунанд, ки дар як деҳаи кӯҳистони Бадахшон айёми чиллаи зимис 

тон сайёде дар доманакӯҳ ба ҷарӣ афтода маҷруҳ мешавад. Хешовандон то фаро 

расидани торикӣ дар пайи ҷустуҷӯ ӯро пайдо намекунанд. Ба назди домуллои 

деҳа рафта арзи ҳол мекунанд. Домулло чунин маслиҳат медиҳад, ки «Ҳамин 

шаб, соати 12 Офтоб дар мард медарояд, агар одами шумо то ҳамин соат аз сар-

мои чиллаи зимистон дар амон монад, баъди нисфи шаб хунукӣ дигар ба вай 
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таъсири марговар расонда наметавонад». Бомдод шикорчии маҷруҳро зинда пай-

до мекунанд. 

Офтоб дар мард ҳамон ҷашни Сада аст, ки озодазодагон – ориёиҳо онро 50 

шабу 50 рўз қабл аз фарорасии Наврӯз, ки дар маљмуъ “100” рӯзро ташкил 

медињанд, таҷлил мекарданд. Аксари муњаќќиќон Садаро ҳамчун ҷашни оташ 

маънидод мекунанд. Дар ин замина бештар ба устураи Њушанг – подшоњи пеш-

додиён такя мекунанд, ки гўё мавриди шикор љониби мори бадњайбате санг ан-

дохтаасту бар асари бархурдани санг бар санге оташ ба вуљуд омадааст. 

Ривояти дигари марбут ба Сада устураи Фаридун ва Зањњок аст, ки гўё аз 

тарафи ошпази Зањњоки мордўш – Амроил 100 нафар љавони наљотёфта дар 

куњи Дамованд, баъди пирўзии Фаридун 100 адад гулханро афрўхтаанд… Њар 

гуна ривоят, ки эњтимолан зарраи њаќиќатро дар худ дорад, бо мурури замон 

таѓйиру такмил хӯрда, бо диду тахайюл ва пардозњо мазмуну моњияти нав пай-

до мекунад. Вале арзишу моњияти он, ки љанбаи воќеии табиї, таљрибавї, илмї 

ва мантиќї дорад, дар њељ давру замон коставу кӯњна нагардида, балки бештару 

бењтар мешавад. 

Илми нуҷумшиносии муосир низ ба поён расидани ҳукмронии шашмоҳаи 

Шаби қутбро рӯзҳои 29-30 январ муайян кардааст. Дар қисмати шимолии Руссия 

(Мурманск), ки шабҳои қутб шаш моҳ идома меёбанд, дар ин рӯз маросими 

истиқболи офтобро таҷлил мекунанд. 

Љашни бостонии Сада дар рустоҳои ноњияи Рўшон бо чунин тарз таҷлил 

мегардид: 

Рӯзи ид соҳибхоназан баъди ғизои шом аз ганҷур бо табақи чӯбин орд баро-

варда, бо дуои «Бисмиллоҳи раҳмонирраҳим, Шогун баҳор муборак!» гӯён 

вориди хона мешавад ва дар пояи ҳар панҷ сутуни рамзии хонаи помирӣ андаке 

орд мепошад. Субҳ чалпак, ки «ҳамсоябахш» ном дорад, мепазанд. Баъди ин аз 

орд ғизои идона кочӣ (ғизое, ки бо шаклу таъми худ ба кисел шабоҳат дорад) ме-

пазанд. Қабл аз тановули ғизои идона «Дуои биёмурзиш» мехонанд: «Биёмурзи-

да падар, биёмурзида модар, биёмурзида ҷамъи арвоҳи калонон ва осудагон, 

биёмурзида бошед. Аз моён ёд ва аз шумоён қуввату мадад». 

Дар давоми рӯз хабаргирӣ ва муборакбодии хешу табор ва ҳамсояҳо сурат 

мегирад. Бегоҳӣ бошад, маҳфилҳои фарҳангӣ (мадҳияхонӣ ва дафсоз) баргузор 

мегарданд. 

1-уми феврал бошад, ҳисоби тақвими хуршедии мардумӣ, ки Ҳисоби мард 

ном дошта, ба номгузорӣ шудани шумораи муайяни рӯзҳо ба ҳар як узви инсон 

(аз нохуни пой сар карда то фарқи сар) вобаста шудааст, оғоз меёбад. Мутобиқи 

ин ҳисоб 41 рӯзи чиллаи калони зимистон, ки 29 рӯзи моҳи ҷаддӣ (декабр-январ) 

ва 12 рӯзи моҳи далв (оғози феврал)-ро дар бар мегирад, ба анҷом мерасад ва 

чиллаи хурд фаро мерасад, ки он то 20-22 феврал давом мекунад. 

Таљлили Сада дар Бадахшон бо аносир, шаклу шева ва љузъиёте, ки дар гу-

зашта роиљ будааст, феълан дида намешавад. Вале он чиз умедворкунанда аст, ки 
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баъди таваљљуњи хоса зоњир кардани Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон 

ба ҷашну маросимҳо ва њунарњои мардумї марњилаи эњёшавї ва њифзу таќвияти 

суннатњои миллї ба таври фарогир оѓоз гардид. Бахусус, се соли охир, ки солњои 

рушди сайёњӣ, дењот ва њунарњои мардумї эълон гардидаанд, ба ривољи босуръа-

ти њунарњои нафиса ва расму суннатњои миллї ва дар ин замина ба раванди худ-

шиносии миллї такони бесобиќа бахшид. 

 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Қиматшоев Мафтун –  муовини сардори 

шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёнаи Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 
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Мусоев Муҳаммадҷон 

ПАЙМОНА ВА ЧЕНАКҲО ДАР КИТОБИ 

“АЛ-МАКОИЛ ВА-Л-МАВОЗИНУ-Ш-ШАРЪИЯ” - И 

АЛӢ ҶУМЪА МУҲАММАД 

Мутахассисони соҳаи дастхатшиносӣ дар аснои омӯзиш ва таҳқиқи осори 

хаттии давраҳои пешин бо яке аз мавзуоти муҳимми таърихӣ низоми иқтисодии 

асрҳои миёна рӯбарӯ меоянд, ки он ҳамчун сарчашмаи таҳқиқот муҳим арзёбӣ 

мегардад. 

Дар гузаштаи таърих воҳидҳои андозагирӣ бештар ҷанбаи минтақавӣ дош-

таанд, ки ҳар як минтақа мутобиқ бо расму оин ва анъанаҳои маҳаллиашон дорои 

воҳидҳои вазнии махсус будаанд. Аммо пас аз ба вуҷуд омадани давлатҳои хурд 

ва бузург, бархе аз ин воҳидҳои андозагирӣ, барои муайян сохтани ҳаҷми 

моликиятҳои нақдӣ ва амлоки зироатӣ, ба тадриҷ дар корбурди умумӣ қарор ги-

рифтаанд.
1
 

Вазнҳо, паймонаҳо ва ченакҳои гуногуне, ки бо номҳои мухталиф дар 

китобҳои таърихӣ-ривоӣ зиёд дида мешаванд, дар бештар ҳолатҳо фаҳми дуру-

сти онҳо барои бархе аз хонандагон ва муҳаққиқон нофаҳмо монда, эҳтиёҷ ба 

шинохти моҳияти воҳидҳои андозагирӣ ва паймонаҳо боло гирифта, зарурияти 

дар муқоиса муайян сохтани онҳо бо низоми ҷории андозагирии муосир ба вуҷуд 

меояд. 

Дар робита ба ин мавзӯъ донишмандони муосири хориҷӣ ва ватанӣ чун; 

Н.В. Хаников, А.Д. Гребенкин, А.А. Семёнов, О.Д. Чехович, Е.А. Давидович, Ра-

мазон ал-Бадрӣ, Аҳмад Мустафо Қосим, Мансур Зароънажод, Алӣ Ҷумъа 

Муҳаммад, Ибни Банно, Мавлоно Муҳаммадшафеъ, З.Ш. Раджабов, А. Мухто-

ров, А. Қушматов ва дигарон таҳқиқоти илмии густардаеро анҷом додаанд. Сар-

чашмаи асосии пажӯҳиши ин донишмандон боқимондаҳои васиқаву чакҳо, 

ҳуҷҷатҳои амлокдорӣ ва қиболаву маншураҳои давраҳои гуногуни таърихӣ ва 

китобу рисолаҳои асримиёнагӣ мебошанд. 

Дар робита ба мафҳум ва ҳаҷми ченакҳои вазнӣ ва паймонаҳо ҳанӯз дар 

қарни XIV-XV-и мелодӣ муҳаққиқ ва донишманди Шарқ Тақиюддини Мақризӣ 

дар пайравӣ аз асари пурмуҳтавои Аҳмад ибни Яҳёи Балозурӣ “ан-Нуқуд” рисо-

лаеро таҳти унвони “ан-Нуқуду-л-қадимату-л-исломия”
2
 (Пулҳои қадимаи 

исломӣ) иншо намуда буд.
3
 Дар ин асари пурмуҳтаво дар баробари иттилоъ аз 

пайдоиши аввалин воҳидҳои пулӣ (дирҳам ва динор) дар бораи вазнҳо ва 
                                                                

1 Тақиюддини М. Расоилу-л-мақризӣ (Рисолаҳои Мақризӣ). Таҳқиқ ва омӯзиши Рамазон Бадрӣ ва Аҳмад Мус-

тафо Қосим. Қоҳира, 1998. – С. 155.  

2 Шаъбон А. Маскукоту-д-давлату-с-сомония (Сиккаҳои давлати Сомонӣ). Рисолаи магистрӣ. Суҳоҷ, 2000. – С. 

69. 

3 Алӣ Ҷумъа Муҳаммад Ал-Макоил ва-л-мавозину-ш-шаръия (Паймона ва ченакҳои шаръӣ). Қоҳира, 2001, – С. 11.  
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паймонаҳои шаръӣ низ маълумот дода шудааст. Дар китоби мазкур ба вазнҳо ва 

ченакҳои зерин чун; «ратл», «увқия», «дирҳам», «нас (наш)», «нувот», «дониқ», 

«ҳабба», «тибр», «қирот», «санҷа», «увоқ», «мисқол», «мад», «соъ» ва «қафиз» 

дар асоси ривоятҳои таърихӣ вобаста ба зарурияти истифодаашон ишора шуда-

аст
1
 (Расми 2). 

Тибқи иттилои таърихӣ дар қарнҳои VII-VIII андозаҳо дар асоси паймона-

ҳои муайян, ки аз манотиқи марказии хилофати араб, шаҳрҳое чун Маккаву Ма-

дина ва сарзамини Шом бакор бурда мешуд, ки ҳар як дирҳам дар асоси як 

мисқол аз нуқра ва ҳаҷми як динор дар асоси як мисқол аз тилло ҳаҷман муайян 

мегардид. 

Пеш аз зуҳури дини ислом аҳли Макка арзиши андозавии 

дирҳам ва динорро дар асоси вазнҳои муайян, ки дар миёнашон 

бо истиллоҳоти гуногун роиҷ буд, чун ратл, ки андозаи он бароба-

ри 12 увқия ва як увқия баробари 40 дирҳам андозагирӣ мешуд, 

муайян мекардаанд (Расми 1). 

Дар сарчашмаҳои иқтисодӣ-таърихии хаттӣ, ки дар қарнҳои 

VII-XV таълиф шудаанд, андозаҳо ва паймонаҳои шаръӣ ба таври 

баста бо баёни ҳаҷми муайянкунандаи вазни ҷорӣ иктифо гарди-

дааст. Маҳз дарки ин нукта буд, ки муҳаққиқон бо кӯшишу 

такопӯйи афзуни хеш ин бастагиҳои таърихиро то қадре сода на-

муданд ва дар қолаби мақолаву рисолаҳои худ фаҳми дурусти 

матлабро ба хонандагон баён сохтаанд. Яке аз ин до-

нишмандони муосир Алӣ Ҷумъа Муҳаммад мебошад, 

ки ӯ дар мавзӯи “Паймонаҳо ва меъёрҳои вазнӣ” дар 

асоси додаҳои таърихӣ китоби “Ал-Макоил ва-л-

мавозину-ш-шаръия”-ро тасниф намудааст. Бо на-

зрдошти муҳимияти мавзуии асари мазкур кӯшиш на-

мудем, ки онро аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ 

тарҷума намуда, дар ҳаҷми чанд саҳифа ба хонандагон 

пешкаш созем. 

Мавриди зикр аст, ки рисолаи  “Ал-Макоил ва-л-мавозину-ш-шаръия” аз 5 

боб иборат буда, 3 боби аввал дарбаргирандаи мавзуъҳои “Меъёрҳои вазнӣ ва 

тарозуҳо”, “Паймонаҳо ва воҳидҳои андозагирии дарозӣ” мебошад. Дар бобҳои 

4-5 муаллиф кӯшидааст масоили дар бобҳои қаблӣ баён кардаашро ба таври гус-

турда бо зикри ақидаву бардоштҳои муафаққеҳон матраҳ созад. Боби якум аз 

баёни бист навъи тарозуҳои роиҷ дар асрҳои миёна иборат буда, дар он маълумот 

перомуни навъ, андоза ва мафҳумҳои луғавии онҳо ба таври мухтасар оварда шу-

дааст. Бобҳои дуввум ва саввум низ аз баёни анвоъи мухталифи паймонаҳо ва 

меъёрҳои андозагирии дарозӣ иборат мебошанд. 
                                                                

1 Иброҳим Ҷ. Ан-Нуқуду-л-арабия фӣ матҳафи Қатар ал-ватанӣ (Пулҳои арабӣ дар Осорхонаи миллии Қатар). 

Давҳа, 1992. – С. 58. 

 

Расми 1. Паймона 

барои санҷидани 

вазни моеъот 

 

Расми 2. Паймонаҳо ва ченакҳои 

вазнии муд, нисфи соъ, ратл, 

рубъи соъ 
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Аз сабаби он, ки дар бобҳои чорум ва панҷуми ин китоб ба таври муфассал 

масоили мазкур аз нигоҳи муфаққеҳон мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор дода 

шудааст, камина дар ин мақола бо назардошти талаботи нашрия ба тарҷумаи се 

боби аввал иктифо намудам. 

Муаллиф дар муқаддимаи ин китоб ба таърихи “дирҳам”, “динор” ва 

“мисқол” ишора намуда, баён месозад, ки мавзуи мазкур дар таҳқиқ ва рӯнамоии 

ашёи таърихии осорхонаҳо, аз қабили сиккаҳои тиллоӣ, нуқрагӣ ва мисӣ, инчу-

нин санҷакҳои шишагӣ муҳим арзёбӣ мегардад
1
. 

Ӯ дар робита ба санҷакҳои шишагине, ки дар Осорхо-

наи ҳунарҳои шаҳри Қоҳира мавҷуданд маълумот медиҳад, 

ки асли вожаи “санҷак
2
” форсӣ буда, дар қадим бо ашколи 

“санга”, “сангак” ва “санка” истифода мегардидааст (Расми 

3). Ва манзур аз сохти санҷакҳо дар асрҳои миёна мавриди 

санҷиш қарор додани пулҳои нуқрагин, тиллоӣ ва миссин 

будааст. Муаллиф ба решаи вожаи “санҷак” дар форсӣ 

таваҷҷӯҳ намуда, асли калимаро аз вожаи “санг”-и тоҷикӣ 

донистааст.
3
 Аммо ба таври эҳтимолӣ гуфтан мумкин аст, 

ки аз баски ин шайъи таърихӣ ҳамчун маводи ёрирасон дар 

вазнсанҷӣ истифода мегардид, аслаш на аз вожаи санг, балки аз “санҷидан” шояд 

сарчашма гирифта бошад. Таърихи сохти ин ченак ба қарнҳои дур меравад, ки 

дар замони оғози хилофати араб, ин паймона аз мамолики Форс ворид шуда, дар 

аҳди Абдумалик ибни Марвон мавриди истифода қарор гирифтааст. Асосан бо 

“санҷакҳо” вазн, иёр ва диаметри сиккаҳо санҷида мешуданд.
4 

Аз ин тариқ, ки 

дар тарозуи махсуси дупала дар яке аз он санҷакҳои шишагӣ ва дар дигаре 

сиккаҳои мавриди назар гузошта мешуданд. Санҷакҳо низ ба мисли сиккаҳо до-

рои катиба буданд, ки аз ҷониби бархе аз донишмандон чанде қабл ақидае ироа 

мегардид, ки ин навъи паймона ба ҳайси пул истифода мегардидааст. Вале 

таҳқиқоти ахир нишон додаанд, ки санҷакҳо пурра ба шакли сиккаҳои маъданӣ 

зарб нашуда, балки дар як ҷониби он танҳо соли зарб, номи амир ва шаҳр зикр 

мегардид. Ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки санҷакҳо аз ҷониби ҳоким таъин шуда, 

сипас дар бозорҳо мавриди истифода қарор мегирифтаанд. Ҳаминтавр, муаллиф 

баҳси худро ба зикри масоили фиқҳӣ равона намуда, дар муқаддимаи китоб мат-

лаби таҳқиқшавандаро бо бакор бурдани иттилои таърихӣ такмил медиҳад. 

Равиши муаллиф дар баёни мафҳуми паймонаву ченакҳои вазнӣ бисёр сода 

аст. Маонии луғавӣ, истилоҳӣ ва шаръии ҳар як паймона дар асоси сарчашмаҳои 

муътамад баён мегарданд. Ҳамчунин андозаҳо аз нигоҳи чор мазҳаби фиқҳӣ аз 

                                                                

1 Алӣ Ҷумъа Муҳаммад. ал-Макоил ва-л-мавозину-ш-шаръия (Паймона ва ченакҳои шаръӣ). Қоҳира, 2001, 

112 с. – С. 10. 

2 Саид Ҳусайн. Ал-Ақду-л-мунир фӣ мо ятаъаллақ би-д-дароҳими ва-д-данонир. Ҷ 1. Лубнон, 1399 ш.қ. – С. 37. 

3 Ҳамон асар. – С. 11. 

4 Ҳамон асар. – С. 12. 

 

Расми 3. Намунаи санҷак 

аз аҳди Аббосиён. 
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ҷумла, ҳанафиён зикр шуда, фарқияти вазнии ҳар як минтақаро ҷудогона ташреҳ 

намудааст. Пас аз баёни мафҳумҳои умумӣ миқдорҳо бо аъдод дар қолаби 

андозаҳои муосир нишон дода шудаанд. 

Ҳангоми тарҷума матолибе, ки аз нигоҳи мундариҷа барои умум чандон 

муҳим набуданд ва ё ҷанбаи мазҳабии бештар доштанд, ҳазф гардиданд. 

Ҳамчунин бархе аз ривоятҳо, ки дар онҳо заъф падидор буд, оварда нашуданд. 

Умедворем, ки ин барои дарки мафоҳими матлаби мазкур пас аз нашр, му-

фид воқеъ бигардад ва дар рушди соҳа хидмате анҷом бидиҳад. 

Боби якум: Меъёрҳои вазнӣ ва тарозуҳо 

Дирҳам 

Дар луғат ҳар чизеро, ки ба шакли муайян аз нуқра зарб шуда бошад, 

дирҳам меноманд. Дирҳам ягона воҳиди пулии сиккаҳои нуқрагинест, ки вазни 

муайяни худро дорад.
1
 Аслан ин вожа юнонӣ буда (аз шаклҳои дарохма ё драхма) 

ба забони арабӣ ворид шуда, он дар Қуръони Карим чунин омадааст:  و شروه بثمن

 ."яъне, "Ва ӯро ба арзиши ночизе бо чанд дирҳаме фурӯхтанд - بخس دراهم معدودة

Миқдори дирҳам назди ҳанафиён 3,125 гр. ва назди ҷумҳури уламо: 2, 975 

гр. муайян гардидааст. 

Динор 

Динор номи порчаи тиллои зарбшудаест, ки вазни он бо мисқол муайян 

карда мешавад. Ҳамаи донишмандон оид ба миқдори вазни динор иттифоқи на-

зар доранд, ки он 4, 25 гр. мебошад. 

Мисқол 

Мисқол
 
дар луғат ба маънои зарфест, ки аз пораи тилло сохта шуда, бо он 

вазнҳои мухталиф санҷида мешаванд. Ва андозаи он 20 қирот аст. 

Миқдори як мисқол: 

Як қирот назди ҳанафиён
2 

баробар ба (20/1) динор аст, ба ин тартиб: 4,25 

гр. ÷ 20 = 0.2125 гр. ва назди ҷумҳури уламо як қирот (24/1) динор аст, аз ин 

тариқ 4.25÷24 = 0.177083 гр. 

Пас мутобиқи ин натиҷагириҳо вазни як мисқол ба ин тартиб 20 қр. ×0, 

2125 гр. баробар ба 4,25 гр. аст, ки он вазни як динори нуқрагинро ташкил 

медиҳад. 

Навот 

Дар луғат калимаи «навот» ба маънои донаи мева омадааст, ки ҷамъи он: 

 .мебошад [наваёт] نویات ва [наво] نوي

Навот номи ченаки арабиест, ки вазнаш баробари панҷ дирҳам аст.
3
 

                                                                

1 Аҳмад ал-Фуюмӣ. Мисбоҳу-л-мунир. Лубнон, 2009, 280с. – С. 73 // Иброҳим Анис. Муъҷаму-л-васит. Қоҳира, 

2014. – С. 282.  

2 Ибни Манзур. Лисону-л-араб. Қоҳира, 2007. – С. 898 

3 Мустафо Ҳалибӣ. Ҳошияи “Радду-л-мухтор”. Ҷ.2. Лубнон, 2009. – С. 296. 
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Миқдори навот: 
Назди ҳанафиён: 5 др × 3,125 гр. = 15, 625 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо: 5 др × 2,975= 14,875 гр. 

Увқия 

Дар гузашта яке аз машҳуртарин ченакҳои вазние, ки дар сарзамини Ҳиҷоз 

мавриди баҳрагирӣ қарор дошт, увқия буд. 

Вожаи “увқия” дар ҳадисҳои Паёмбари ислом зиёд омадааст, ки ривояти 

зерин яке аз онҳо маҳсуб меёбад. 

Салама писари Абдураҳмон мегӯяд аз Оиша пурсидам: Маҳриёнаи Паём-

бари Худо чӣ миқдор буд? 

Посух дод: Маҳриёнаи Паёмбар барои занонаш 12 увқия ва наш буд. 

Оиша аз ман пурсид: Оё ту медони наш чист? 

Салама мегӯяд, гуфтам: Не, намедонам. 

Оиша гуфт: (Наш) нисфи увқия аст, ки (дар маҷмуъ) маҳриёнаи паёмбар 

барои ҳамсаронаш панҷсад дирҳамро ташкил медод. (Бо ривояти Муслим).  

Миқдори увқия: 

Дар асоси маълумоти ин ҳадис донишмандон бар онанд, ки миқдори як 

увқия чил дирҳам мебошад, зеро дар он 12 увқия ва наш ёдоварӣ шудааст. 

Пас дар ин сурат агар мо 500 дирҳамро ба 12,5 тақсим намоем, ҳосили мо 

40 хоҳад шуд. Яъне миқдори ҳар як увқия 40 дирҳамро ташкил медиҳад. 

Тибқи натиҷаҳои дар боло ба даст омада, вазни як увқия назди ҳанафиён 40 

др.×3,125 гр. = 125 гр. ва назди ҷумҳури уламо 40 др.×2,975 гр. =119 грамро таш-

кил медиҳад. 

Бинобар ин, маълум мегардад, ки дар замони Паёмбари ислом 40 дирҳамро 

увқия ва бист дирҳамро наш ва панҷ дирҳамро навот мегуфтаанд.
 

Наш 

Дар луғат нисфи ҳар чизро “наш” гӯянд. Имом Ҷавҳарӣ дар асараш "Мус-

над" дар бораи “наш” мегӯяд: "(Вазни) бист дирҳамро наш гӯянд ва як наш баро-

бари нисфи увқия аст". Миқдори наш назди ҳанафиён баробар ба 3,125×20 = 62.5 

гр. ва назди ҷумҳури уламо 2,975×20 = 59.5 гр мебошад. 

Ҳабба 

Ҳабба дар луғат ба шакли танҳои “ҳаббун” омадааст, ки маънои он донаи 

ҷав аст. Ва бо шаклҳои حبوب [ҳубуб] ва حبات [ҳабот] ҷамъ шуда, инчунин метаво-

над мафҳуми донаҳои гуногуни ҳар чизро ифода кунад. Мисли ин ибора, ки дар 

адабиёти ирфонӣ ба таври вофир маъмул аст: وحبة القلب سویدائه [ва ҳаббату-л-қалби 

сувайдоуҳу] яъне, “Донаи дил нуқтаи сиёҳест дар қалб”.
1
 

Ҳабба ченаки навъе аз донаҳоест, ки вазнҳои шаръии дирҳаму динор аз он 

таркиб меёбанд. 
                                                                

1 Ибни Манзур. Лисону-л-араб. Қоҳира, 2007. – С. 742.  
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Миқдори ҳабба: 

Назди ҳанафиён вазни як ҳабба ба (100/1) динор баробар аст, ба ин тартиб: 

4.25 гр.÷100 = 0.0425 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо як ҳабба ба (72/1) динор баробар аст, ба ин тартиб: 

4.25гр.÷72 = 0.059 гр. 

Тассуҷ 

Тассуҷ бар вазни фарруҷ (فروج) вазнест, ки баробари ду ҳабба аст.
1
 

Миқдори тассуҷ: 

Назди ҳанафиён: 0.0425×2 =0.085 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо тақрибан баробар ба: 2×0.059 = 0.118 гр. аст. 

Қирот
 

Дар луғат қирот ба маънои порае аз динор аст, ки миёни мазоҳиби фиқҳӣ 

дар робита ба миқдори вазни он ақидаҳои гуногун вуҷуд дорад. Масалан, назди 

ҳанафиён
2 

як қирот баробар ба (20/1) динор аст, ба ин тартиб: 4.25гр.÷20 =0.2125 

гр. Ва назди ҷумҳури уламо
 
вазни як қирот баробар ба (24/1) динор буда, метавон 

вазни тақрибии онро чунин муайян кард: 4.25÷24 =0.1771 гр. 

Дониқ 

Лафзи дониқ калимаи юнонии арабишудаест, ки муҳақиқон миқдорашро 

(6/1) дирҳам муайян кардаанд.
3
 

Миқдори дониқ: 

Назди ҳанафиён: 3.125 гр. ÷6 = 0.5208 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо: 2.975÷6 = 0.4958 гр. 

Қинтор 

Қинтор номи меъёрест, ки монанди ратл ва рубъ санҷида мешавад. Ва баъзе 

аз луғатшиносон вожаи қинторро ба маънои бахши бузурги мол низ маънидод 

кардаанд. Ҳамонгуна, ки ин калима дар Қуръони карим ба маънои амволи зиёд 

омадааст:..زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة 

Яъне, «Барои мардумон дӯстдории хостаниҳои (моддӣ) аз (ҷумла) занон ва 

фарзандон ва амволи зиёд аз тиллову нуқра, зиннат дода шудааст...». 

Миқдори қинтор: 

Ибни Атия мегӯяд: “Дар миёни олимон оид ба ҳаҷми қинтор ихтилофи на-

зар вуҷуд дорад”. Ва Убай ибни Каъб аз Паёмбари ислом ривоят мекунад, ки 

ҳаҷми як қинтор ба 1200 увқия баробар аст. Ривояти мазкур аз ҷониби саҳобагоне 

чун: Маъоз ибни Ҷабал, Абдуллоҳ ибни Умар, Абу Ҳурайра ва Осим ибни Аби 

Наҷуд ривоят шуда, аз ҷониби ҳадисшиносон таъйид шудааст. Ин ҳадис аз 

ҷиҳати санадӣ саҳеҳ буда, бештаре аз олимон ва муҳаққиқон дар асоси ривояти 

                                                                

1 Ҳамонҷо. – С. 429. 

2 Аҳмад ал-Фуюмӣ. Мисбоҳу-л-мунир. Лубнон, 2009. – С. 73.  

3 Мустафо Ҳалибӣ. Ҳошияи “Радду-л-мухтор”. Ҷ.2. Лубнон, 2009. – С. 296. 
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мазкур амал кардаанд. Ва дар ривояти дигаре аз Абу Ҳурайра андозаи қинтор чу-

нин баён шудааст:  ِیٍَة َخْیٌر ِمَما بَْیَن الَسَماِء واْْلَْرضِ اْلقِْنطَاُر اْثنَا َعَشَر أَْلَف أُوقِیٍَة، ُكُّل أُوق  

Яъне, "Қинтор 1 2000 увқия аст ва ҳар увқия аз он чи миёни осмону замин 

аст, беҳтар мебошад". 

Дар асоси ривояти Убай ибни Каъб муфаққеҳон амал намуда, миқдори ваз-

ни қинторро ҳанафиён ба 1200×125=150.00 кг ва ҷумҳури уламо ба 1200×119 = 

142.8 кг баробар донистаанд. 

Зарра 

Вожаи “заррун” дар луғат мурчаҳои хурд ва “зарратун” маънои як мурчаро 

ифода карда, мафҳуми шираи гиёҳон ва наслу зуррияро низ дорад. Вожаи “зур-

риятун” дар танҳоии худ бар вазни “фуълийятун” аст, ки аз калимаи зар гирифта 

шуда, маънои хурдтарин зарраи чизро ифода мекунад. Мисли зарраҳои гузаран-

даи шуъои офтоб, ки аз тиреза
1 
ва ё шиша баръало дида мешаванд. 

Миқдори як зарра: 

Мегӯянд 100 зарра баробар ба як донаи ҷав аст. Ва баъзе аз муҳақиқон як 

зарраро ба 23 ҷузъи аз сад миллион хурдаи ҷирмҳо муайян сохтаанд, ба ин тар-

тиб: 0.00000023 гр. 

Қитмир 

Қитмир дар луғат пӯсти тунукест, ки қисмати болоии ғурраи хурморо ба 

мисли ғилоф
2
 мепечонад. Ва дар Қуръони карим лафзи қитмир ба маънои пӯсти 

(нозуки) ҳастаи хурмо зикр ёфтааст: 
3
 و الذین تدعون من دونه ما یملكون من قطمير

Яъне, “Ва касонеро, ки ба ҷои Ӯ мехонед (ба миқдори) пӯсти (нозуки) 

ҳастаи хурмо чизе молик нестанд”. 

Ва дар истилоҳ донишмандон қитмирро баробар ба 12 зарра донистаанд, ба 

ин тартиб: 0.00000023 ×12= 0.00000276 гр. 

Нақир 

Дар луғат ҳар чизеро, ки аз санг ва ё аз чӯб сӯрох шуда бошад, нақир 

мегӯянд. Ин чунин гуфта шудааст, ки нақир ҳамон фурӯрафтагиест, ки дар донаи 

хурмо ба мисли ҷӯйча
 
ба назар мерасад.

4
 

Вожаи нақир дар Қуръони карим ба ин шакл омадааст: َواَل یُْظلَُمونَ  نَقِيًرا- яъне, 

"Ва камтарин ситаме ба онҳо (ба андозаи ҷӯйчаи донаи хурмо) нахоҳад расид". 

Ва аммо дар истилоҳ вожаи нақир вазни тахминиест, ки бо он чизҳои беар-

зишро масал мезананд. 

Муҳаққиқон як нақирро ба шаш қитмир баробар донистаанд: 0.00000276×6 

= 0.00001656 гр. 

                                                                

1 Аҳмад ал-Фуюмӣ. Мисбоҳу-л-мунир. Лубнон, 2009. – С. 79 // Ибни Манзур. Лисону-л-араб. Қоҳира, 2007. – С. 

1495.  

2.Ҳамонҷо. – С. 194 // Иброҳим Анис. Муъҷаму-л-васит. Қоҳира, 2014. – С. 747.  

3 Қуръони карим, сураи Фотир ояти 13. 

4 Ибни Манзур. Лисону-л-араб. Қоҳира, 2007. – С. 4519. 
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Фатил 
Вожаи фатил дар луғат ба маънои сӯрохии донаи хурмост. Ва дар забони 

арабӣ бо ин калима ба мисли вожаи нақир чизҳои камарзиш ва бесифатро дар 
зарбулмасалҳо бакор мебаранд. Чунон ки дар Қуръони карим дар як чанд мавзеъ 
омадааст: بّل هللا یزكي من یشاء و ال یظلمون فتيال - яъне, "Балки Худованд ҳар касро 
бихоҳад пок мегардонад ва онҳо ба андозаи пӯсти рӯи ҳастаи хурмо ситам на-
мешаванд". 

Ва дар сураи Нисо ояти 77 бо ин мазмун: ر لمن اتقي و ال قّل متاع الدنیا قلیّل و اآلخرة خی
 яъне, "Бигу: Матоъи дунё ночиз аст ва сарои охират барои касе, ки - تظلمون فتيال
парҳезгор бошад беҳтар аст, ба андозаи риштае, (ки дар миёни донаи хурмост) ба 
шумо ситам нахоҳад шуд" омадааст. 

Миқдори фатил: Фатил ба шаш нақир баробар аст, ба ин тартиб: 
0.00001656×6 = 0.00009936 гр. 

Филс 
Филс дар луғат пашизаҳои (пулакчаҳо) пушти моҳиро гӯянд. Ва баъзе аз 

муҳаққиқон вазни филсро ба шаш фатил баробар донистаанд, ки ба ин тартиб 
вазнаш ба: (0.00009936×6)=0.00059616 гр. рост меояд. Ва дар истилоҳ назди до-
нишмандон филс воҳиди пулии зарбшудаест, ки филизи он ғайр аз тилло ва 
нуқра аст. Вазни филс ба 6/1 дирҳам баробар аст.

1
 

Миқдори филс: 
Назди ҳанафиён 3.125÷6= 0.5208 гр. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 2.975÷6=0.49583 гр. 

Ман 
“Ман” дар луғат аз вожаи "ал-Мано" гирифта шудааст, ки маъноҳои ченак, 

паймона ва санҷакро ифода мекунад. “Ман” паймонаест, ки вазнаш баробари ду 
ратл аст.

2
 

Миқдори як ман: 260 дирҳам буда, андозааш назди ҳанафиён: 3.125×260 
=812.5 гр. ва назди ҷумҳури уламо: 2.975×260 =773.5 гр. мебошад. 

Кайлаҷа 
Мутобиқи ёддоштҳои ал-Файюмӣ дар "Мисбоҳу-л-мунир" дар баёни вожаи 

"макук" чунин омадааст: “Кайлаҷа паймонаест, ки вазнаш ба як ман ва ҳафт 
ҳаштяки ман баробар аст”. 

Пас мутобиқи фармудаи ал-Файюмӣ вазни кайлаҷа назди ҳанафиён: 
812,5×1,875 = 1523.4375 гр. ва назди ҷумҳури уламо: 773.5×1,875 = 1450.3125 гр. 
мебошад. 

Ритл 
Ритл андозаи муайяншудаест, ки бо он вазни ашёи гуногун ва ғалладонагӣ 

санҷида мешавад. Ва ҳаргоҳ ин вожа дар шохае аз шохаҳои илми фиқҳ истифода 
шавад, дар он сурат мурод аз ритл, ритли Бағдод ва ё ритли Ироқ аст. 
                                                                

1 Аҳмад ал-Фуюмӣ. Мисбоҳу-л-мунир. Лубнон, 2009. – С. 222 

2 Иброҳим Анис. Муъҷаму-л-васит. Қоҳира, 2014. – С. 700. 
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Миқдори ритли ироқӣ: 

Андозаи ритли ироқӣ назди ҳанафиён 130 дирҳам, яъне нисфи "ман" аст, ба 

ин тартиб: 812.5÷2= 406.25гр., ва назди ҷумҳури уламо як ритл баробари 128 

дирҳаму чор ҳафтяки “ман” мебошад. 

Пас ритли ироқӣ назди ҷумҳури уламо ба ин тартиб: 128,575×2,975 = 382,5 

муайян карда мешавад. 

Миқдори ритли шомӣ: 600 дирҳам андозагирӣ шудааст. 

Назди ҳанафиён: 3.125×600 = 1875 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо: 2.975×600 = 1785 гр. 

Миқдори ритли мисрӣ: 449,28 гр. муайян гардидааст. 

Истор 

Вожаи истор калимаи арабишудаи форсист, ки маънои чаҳорро ифода ме-

кунад ва ҳаҷми он ба чаҳор мисқол баробар аст. Вожаи истор ба шакли асотир 

ҷамъ шуда, дар луғат ба шаклҳои исторҷии дар адад ва истори дар вазн низ ома-

дааст. Миқдори як истор шашуним дирҳам мебошад. 

Миқдори истор: 

Назди ҳанафиён 3,125×6,5 = 20,3125 гр. 

Ва назди ҷумҳури уламо 2,975×6,5 = 19,3375 гр. аст. 

Боби дуюм: Паймонаҳо 

Лафзи кайл ва ё паймона дар Қуръони карим дар як чанд мавзеъ омадааст; 

Дар сураи Мутаффифин ояти 7: و إذا كالهم اوزنوهم یخسرون - яъне, "Ва ҳангоме ки 

(мехоҳанд) барои онон паймона ё вазн кунанд, кам мегузоранд" ва дар сураи Ис-

ро ояти 35: و أوفوا الكيل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم - яъне, "Ва ҳангоме, ки паймона 

мекунед, паймонаро комил (ва тамом) диҳед ва бо тарозуи дуруст вазн кунед...". 

Инчунин дар сураи Анъом ояти 152 ба ин равиш зикр шудааст: و أوفوا الكيل و  بالقسط

 ."яъне, "Паймона ва тарозуро бо адолат, тамом (ва комил) диҳед - الميزان

Кайла
 

Кайла паймонаест, ки бо он ҳаҷми ғалладонаҳо санҷида мешавад. Ин пай-

мона аз паймонаҳои мисрӣ буда, ҳаҷмаш баробари ҳашт қадаҳ муайян шудааст. 

Ҳаҷми як кайла 16,5 литр мебошад. 

Қадаҳ 
Қадаҳ паймонаи мисрӣ буда, вазнаш баробари 8/1 кайлаи мисрӣ аст. Пас ба 

ин тартиб 16,5÷8 ҳаҷми қадаҳ ба 2,0625 литр муайян мегардад. 

Муд 

“Муд” дар луғат ба маънои паймона аст. Ва миқдори як “муд” ба андозаи 

пурии ду дасти миёнаест, ки ба сурати басташуда набошанд. 

Ин паймона дар ривоят бо ин шакл омадааст: كان یتوضأ بالمد و یغتسّل بالصاع - 

яъне, “(Паёмбари ислом) бо як муд обдаст (таҳорат) ва бо як соъ ғусл мекарданд”. 
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Миқдори муд: 
Назди ҳанафиён миқдори як муд баробари ду ритли ироқист, ба ин тартиб: 

406,25×2 = 812,5 гр. 
Ва назди ҷумҳури уламо баробар ба як ритли ироқӣ ва сеяки он аст, ба ин 

тартиб: 382,5×1,333 = 510 гр. 

Ҳафна 
Ҳафна дар луғат ба маънои каф ё паҳнои ду даст буда, андозаи он ба пурии 

ду каф аз таъом аст. Як ҳафна баробари як муд аст. Дар робита ба андозаи муд на-
зди ҳанафиён ва ҷумҳури уламо ба шакли муфассал қаблан ёдовар шуда будем. 

Соъ 
Соъ дар луғат паймонаи андозагириест аз ченакҳои аҳолии Мадинаи Му-

наввара, ки вазни он чор “муд” - ро ташкил медиҳад. 

Миқдори як соъ: 
Назди ҳанафиён: 812,5×4 = 3,250 кг. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 511×4 = 2,044 кг. 

Қист 
Калимаи қист асосан аз вожаи насиб

 
гирифта шудааст, ки дар луғат ба 

маъноҳои баҳра, насиба, ҳисса ва саҳм омадааст. Як қист баробари ним соъ буда, 
назди ҳанафиён ба ин тартиб 3,25÷2 ба 1,625 кг ва назди ҷумҳури уламо ба ин 
тартиб 2,04÷2 ба 1,02 кг муайян шудааст. 

Ирқ 
Ирқ дар луғат кокулест, ки дар гузашта аз барги хурмо бофта шуда, аз он 

сабадҳои хурду бузург омода мегардид. Аммо дар истилоҳ ирқро мактал ва ё зан-
бил низ мегӯянд, ки маънои луғавии он сабад аст. 

Калимаи ирқ дар сарчашмаҳои ривоӣ дар бораи марде ба кор бурда шу-
дааст, ки дар моҳи рамазон, рӯзона бо ҳамсараш мубошират намуда,  чизе на-
доштааст, ки каффораи кардаашонро бипардозад. Вақте ки ба паёмбар 
муроҷиат намуд, паёмбар ба вай сабаде пур аз хурмо оварду гуфт: (Инро би-
гир) ва садақа кун”. 

Миқдори ирқ: Ирқ баробари 15 соъ аст, ки ҳаҷми он назди ҳанафиён: 
3,25×15 = 48,75 кг., ва назди ҷумҳури уламо: 2,04×15 = 30,6 кг мебошад. 

Ардаб 
Ардаб яке аз паймонаҳои бузурги мисриён буда, андозааш баробари 24 

соъи Паёмбари ислом буд. Ва дар луғат шакли ҷамъи он (أرادب)
 
[ародиб] омадааст. 

Миқдори ардаб: 
Назди ҳанафиён: 3,25×24 = 78 кг. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 2,04×24 = 48,96 кг. 

Қафиз
 

Қафиз паймонаест, ки аз ҷиҳати гуногун истифода шудаанаш андозааш дар 
миёни муҳаққиқон гуногун муайян гардидааст. 
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Назди моликиён як қафиз ба 48 соъ баробар аст, ки андозаи умумии он ба 
ин тартиб 2,04×48 = 98 кг рост меояд ва назди шофиъиён 12 соъ буда, ҳаҷмаш ба 
ин тартиб 2,04×12 = 24,48 кг мусовӣ аст. 

Донишмандоне чун; Имом Азҳарӣ, Ибни Асир ва Ибни Манзур чунин ан-
деша доранд, ки: “Қафиз паймонаест, ки ғунҷоиши 8 макукро дорад”. Ва ин қавл 
бо андозаи муайянкардаи шофиъиён яксон буда, вазни макук ба 3.06 кг рост мео-
яд, ки ин назария роҷеҳтарин қавл аст. 

Пас зимни барсанҷӣ эшон, паймонаи қафиз ба ин тарз 3,06×8 ба 24, 480 кг 
баробар буда, вазнаш бо андозагирии паймонаи “кур” муодил аст, ки ин навъи 
паймона дар навбати худ баён хоҳад шуд. 

Ҷариб 
«Ҷариб» паймонаест муодил ба 48 соъ. Пас зимни ин қоида як ҷариб назди 

ҳанафиён ба ин тартиб 48×3,25 = 156 кг ва назди ҷумҳури уламо ба ин тартиб 
48×2,04 ба 97,92 кг рост меояд. 

Васқ 
“Васқ” ва ё “висқ” паймонаест, ки назди ҳиҷозиён ба 60 соъ баробар аст. 

Калимаи «васақ» дар ривояте аз Абусаъиди Худрӣ ба шакли марфуъ ривоят шу-
дааст: لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة [лайса фӣ мо дуна хамсата авсуқин садақа]. 

Ва дар лафзи ин ҳадис Имом Абудовуд ва Имом Тирмизӣ ибораи: و الوسق ] 
 зиёда намудаанд, ки маънояш чунин аст: “(Аз моле) ки ба панҷ васқ [ستون صاعا
намерасад, садақа дода намешавад ва (миқдори) васқ шаст соъ аст”. 

Миқдори васқ: 
Назди ҳанафиён: 60×3,25 = 195 кг. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 60×2,04 = 122,4 кг. 

Кур 
Кур паймонаи аҳли Ироқ аст. Имом Азҳарӣ фармудааст: “Кур баробари 60 

қафиз аст”. Ва Аллома Хаттобӣ мегӯяд: “Як кур баробари 12 васқ аст”. Ва ҳосили 
ҳардуи ин қавл дар сурати умум ба 720 соъ баробар мешавад. Пас назди 
ҳанафиён 720×3,25 = 2,340 кг ва назди ҷумҳури уламо ба ин тариқ 720×2,04 = 
1,4688 кг рост меояд. 

Вайба 
“Вайба” дар луғат ба маънои паймона аст, ки дар қадим бо номи қадаҳи 

мисрӣ машҳур буд. Ва он баробар ба шашяк «ардаб» ва ду «кил» аст. Пас андозаи 
як вайба ба ин тартиб 16,5×2 ба 33 литр баробар аст. 

Қирба 
Қирба зарфи чарминест, ки аз як тараф духта мешавад ва барои нигоҳ дош-

тани об, шир ва дигар моеъот истифода мегардад, ки ба он дар тоҷикӣ машкоб 
гӯянд. 

Миқдори қирба: Як қирба, ба 100 ратли бағдодӣ баробар аст. Ва он назди 
ҳанафиён аз ин тариқ 100×406,25 гр. = 40, 625 кг ва назди ҷумҳури уламо ба 
100×382,5 = 38,250 кг андозагирӣ шудааст. 
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Макук 
Макук паймонаеро гӯянд, ки андозааш аз сабаби гуногунии маънои 

истилоҳии он дар миёни мардум, аз ҷониби донишандон гуногун муқаррар гар-
дидааст. Ин вожа дар ривояти Муслим аз Анас ибни Молик ба ин шакл ривоят 
мегардад, ки: “Паёмбари Худо (с) бо панҷ макук ғусл ва бо як макук обдаст (вузӯ, 
таҳорат) менамуданд”. 

Миқдори макук: 
Имом Азҳарӣ ва Шайх Обӣ дар китоби “Ҷавоҳиру-л-иклил”

 
миқдори ма-

кукро 1,5 соъ муайян сохтаанд ки ин миқдор аз машҳуртарин андозаҳои макук ба 
ҳисоб меравад. Зеро ин ҳаҷми муайяншуда дар умум бо дигар андозаҳои вобаста 
ба вазни макук баробар аст. Мувофиқи андозаи муайяншудаи макук, вазни он ба 
ин тартиб 1,5×2,04 = 3,06 кг рост меояд. Ва Шайх Файюмӣ дар “ал-Мисбоҳ” чу-
нин овардааст: “Макук баробари се кайлаҷа аст”.

1
 

Пас мутобиқи ин андозагириҳо вазни умумии макук назди ҳанафиён ба 
1523,5×3 = 4570,5 гр. ва назди ҷумҳури уламо ба 1450,3×3 = 4350,9 гр. баробар аст. 

Ғайр аз андозагириҳои Шайх Файюмӣ андозаҳое низ вобаста ба истеъмо-
лашон вуҷуд доранд, ки аз вазни муайяншудаи макук тамоман фарқ мекунанд. 

Мудй 
«Мудй» яке аз паймонаҳои аҳли Шом буда, дар худ зарфияти 15 макукро 

дорад. Ва тибқи машҳуртарин андозаи муайяншуда, вазнаш ба ин тартиб 3,06×15 
= 45,9 кг баробара аст. 

Фарақ 
Вожаи «фарақ» бо ҳаракати фатҳа додани ҳарфи «ро» паймонаи аҳли 

Ҳиҷоз буда, андозаи 3 соъ ё 16 ритлро дар худ дорад, ки дар умум ҳаҷми 
ғунҷоишаш се соъу шонздаҳ ритлро ташкил медиҳад. 

Паймонаи фарақ дар ривоятҳои Бухорӣ ва Муслим аз ҳамсари Паёмбари 
ислом Оиша (р) чунин баён гардидааст: “Бо Паёмбари Худо (с) аз як зарфе ғусл 
менамудем, ки онро фарақ мегуфтанд”. Ва аз ҷониби ровии машҳур Суфён ибни 
Уяйна ва Имом Шофеъӣ андозаи як фарақ се соъ баён шудааст. 

Миқдори фарақ: 
Назди ҳанафиён: 16×406,25 = 6,5 кг. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 16×382,5 = 6,12 кг. 

Фарқ 
Калимаи «фарқ» бо сукуни ҳарфи «ро» дар луғат паймонаеро гӯянд, ки он 

ғунҷоиши 520 ратлро дорад. 

Миқдори фарқ: 
Назди ҳанафиён: 520×406,25 = 211,25 кг. 
Ва назди ҷумҳури уламо: 520×382,5 = 198,9 кг. 

                                                                

1 Аҳмад ал-Фуюмӣ. Мисбоҳу-л-мунир. Лубнон, 2009, 280с. – С. 209. 
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Қулла 
«Қулла» дар луғат машкоби бузургеро гӯянд, ки зарфияти он ба 250 ратли 

ироқӣ
 
баробар аст. Миқдори як қулла назди ҳанафиён: 250×406,25 = 101,56 кг ва 

назди ҷумҳури уламо: 250×382,5= 95,625 кг муайян гардидааст. 

Боби сеюм: Воҳидҳои андозагирии дарозӣ 
Ситорашиносон чаҳоряки муҳити хати экваторро ба 10017598 метр ва да-

розии як дараҷаи заминиро аз паҳноии хати экватор ба 111,307 метр ва дарозии 
як дақиқаи фалакӣ ба 1855 метр баробар донистаанд. 

Аз ин ҷиҳат аст, ки ситорашиносон муҳити заминро ба 360 дараҷа ва як 
дараҷаро ба 60 ҷузъ тақсим намуда, онро як дақиқаи заминӣ ном ниҳоданд. 

Ва ҳамон як дақиқаи заминиро ба 1000 ҷузъ тақсим карданд ва онро як го-
ми заминӣ номиданд. Дар истилоҳ онро “боъ” ва “кулоҷ” ва ё “қома” низ 
мегӯянд. Ва дарозии ин ҷузъ ба 185,5 см баробар аст. 

Пас маълум мегардад, ки вожаҳои “хутва”, “боъ” ва “қома” номи ҷузъе аз 
60 000 пораи як дараҷаи заминиянд. 

Ситорашиносон ин ҷузъро ба чаҳор қисм тақсим намуда, як қисми онро 
зироъ ном ниҳоданд, ки дарозияш 46,375 сантиметро ташкил медиҳад. 

Зироъ баробари якуним қадам аст, ки андозаи як қадам баробари 30, 904 см 
таъин шудааст. 

Ҳамингуна андозаи як қадамро баробари чаҳор қабза низ донистаанд, ки як 
зироъ баробари шаш қабза ва як қабза баробари чаҳор ангушт аст. 

Пас тибқи ҳамаи ин натиҷагириҳо маълум мешавад, ки як қадам баробари 
16 ангушт ва як зироъ баробари 24 ангушт будааст. 

Ва агар мо он андозаеро, ки дар гузашта нисбати зироъ (24 ангушт) ва 
қадам муайян гардида буд ба назар гирем, манзури мо зироъ ва қадами 
ситорашиносӣ хоҳад буд. Ва манзур аз қадам ин мил аст, ки дар навбати худ мео-
яд. Ва як мил баробари 1855 метр буда, муодили як дақиқаи заминист. 

Зироъ 
Дарозӣ ва фарохии дастро арабҳо зироъ гӯянд, ки дарозии он аз оринҷ то 

нӯги ангушти миёнаи даст аст.
1
 

Андозаи зироъ: 
Назди ҳанафиён: 46,375 см. 
Ва назди моликиён: 53 см. 
Ва назди шофеъиён ва ҳанбалиён: 61,843 см. 

Исбаъ 
Вожаи “исбаъ” арабӣ буда, дар луғат ба маъноҳои ангушт, андом ва аъзои 

инсон аст. Вале дар истилоҳи риёзиён манзур аз “исбаъ” андозаи як ангушти дас-
ти инсон мебошад. 

Андозаи як исбаъ (ангушт): Дарозии як ангушт назди ҳанафиён (42/1) зи-
роъ буда, ба ин тартиб 46,375 зр ÷ 24 ангушт = 1,932 см баробар аст. 
                                                                

1 Иброҳим Анис. Муъҷаму-л-васит. Қоҳира, 2014. – С. 311. 
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Ва назди моликиён бошад, андозаи як ангушт (36/1) зироъ аст, ки ба ин 
тартиб 53 зр÷36 ангушт дарозии он ба 1,472 см баробар мебошад. 

Ва назди шофеиён ва моликиён андозаи як ангушт (24/1) зироъ аст, ки ба 
ин тартиб 61, 834÷24 = 2,576 см. рост меояд. 

Қабза 
Андозаи як қабза чор ангушт аст. Назди ҳанафиён 1,932×4 = 7,728 см ва на-

зди моликиён: 1,472×4 = 5,888 см ва назди шофеиён ва ҳанбалиён: 2,576×4 = 
10,304 см. 

Шибр 
Андозаи як шибр шаш ангушт аст. Андозаи як шибр назди ҳанафиён: 

1,932×6 = 11,592 см., назди моликиён: 1,472×6 = 8,832 см. ва назди шофеиён ва 
ҳанбалиён: 2,576×6 = 15,456 см. 

Боъ 
Калимаи “боъ” дар луғат ба маънои дарозии ду дасти инсон аст. Ва Сулай-

мони Боҷӣ
 
мегӯяд: “(Дар забони арабӣ) ба дарозии ду даст, фарохии сина

 
ва андо-

заи миёни қадамҳои чорпоён боъ гӯфта мешавад ва миқдори як боъ муодили чор 
зироъ аст”. 

Андозаи як боъ: 
Назди ҳанафиён ба ин тартиб 46,375×4 = 1,855 метр баробар аст, ки муоди-

ли як зироъи фалакист. Ситорашиносон як зироъро ҷузъе аз ҳазор дақиқаи 
заминӣ дониста, андозаи як боъро мисли ҳанафиён баробари 1,855 метр 
ҳисобидаанд. Назди моликиён: 53×4= 2,12 метр ва назди шофеиён ва ҳанбалиён: 
61,834×4= 2,473 метр. 

Мил 
Дар луғат вожаи “мил” як чанд маънӣ дорад, ки онҳо аз ин қабиланд; 

қалами сурмакашӣ, қитъаи миёни ду кӯҳ ва андозаи чашмрас. 

Миқдори мил: 
Назди ҳанафиён (4 000) зироъ, ба ин тартиб: 4000×46,375 = 1,855 мил назди 

моликиён тибқи ривояти Ибни Абдулбар баробари 3500 зироъ мебошад, ба ин 
тартиб: 53×3500 =1,855 м. Ва назди шофеиён ва ҳанбалиён як мил баробари 6 000 
зироъ аст, ба ин тартиб: 6 000×61,834 = 3,710 м. 

Барид 
Калимаи “барид” вожаи форсии арабишудаест, ки дар асл дар луғат ба 

маънои хачир омада аст. Ва аслан ин вожа дар забони форсӣ бештар ба шакли 
(бурида дум) машҳур буд, зеро хачироне, ки ҳамчун василаи номарасонӣ истифо-
да мешуданд, нишонаашон думи буридашуда буд. Ва аз ин ҷиҳат масофаи миёни 
ду марҳиларо низ барид гӯянд. 

Андозаи барид: Донишмандон бар онанд, ки миқдори як барид баробари 
чор фарсах аст, ки мувофиқи ин андозагирӣ миқдори барид ба ин тартиб аст: На-
зди ҳанафиён ва моликиён: 5,565×4 = 22,260 м ва назди шофеиён ва ҳанбалиён: 
11130×4 = 44,520 м. 
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Марҳала 

Дар луғат калимаи «марҳала» ба маънои масофаест, ки мусофир дар як рӯз 

бо сайри миёна аспсавор онро тай менамояд. Ҷамъи «марҳала», «мароҳил» аст. 

Миқдори марҳала: Як марҳала баробари 24 мил буда, ба ин тартиб чунин 

муайян мегардад: Назди ҳанафиён ва моликиён: 1,855×24 = 44,520 км, ва назди 

шофеиён ва ҳанбалиён: 3,710×24 = 89,04 км. 
 

ҶАДВАЛИ МЕЪЁРҲОИ ВАЗНӢ, ТАРОЗУҲО, ПАЙМОНАҲО 

ВА ВОҲИДҲОИ АНДОЗАГИРИИ ДАРОЗӢ 
 

Якум: ҷадвали меъёрҳои вазнӣ ва тарозуҳо 

 

Номи ченакҳо Андозаҳо 
Дирҳам Назди ҳанафиён: 3, 125 гр 

Назди ҷ.уламо: 2, 975 гр 

Динор Ба ит.уламо: 4, 25 гр 

Навот Назди ҳанафиён: 15, 6 гр 

Назди ҷ.уламо: 14,875 гр 

Увқия Назди ҳанафиён: 124,8 гр 

Назди ҷ.уламо: 119 гр 

Наш Назди ҳанафиён: 62,4 гр 

Назди ҷ.уламо: 59,5 гр 

Зарра 0,0000023 гр 

Қитмир 0, 00000276 гр 

Нақир 0, 00001656 гр 

Фатил 0,00009936 гр 

Филс Назди ҳанафиён: 0,521 гр 

Назди ҷ.уламо: 0,496 гр 

Ҳабба Назди ҳанафиён: 0,0425 гр 

Назди ҷ.уламо: 0,059 гр 

Тасуҷ Назди ҳанафиён: 0,085 гр 

Назди ҷ.уламо: 0,118 гр 

Қирот Назди ҳанафиён: 0,2125 гр 

Назди ҷ.уламо: 0,1771 гр 

Дониқ Назди ҳанафиён: 0,521 гр 

Назди ҷ.уламо: 0,496 гр 

Қинтор Назди ҳанафиён: 149,76 гр 

Назди ҷ.уламо: 142,8 гр 

Ман Назди ҳанафиён: 812,5 гр 

Назди ҷ.уламо: 773,5 гр 

Кайлаҷа Назди ҳанафиён: 1523,5 гр 

Назди ҷ.уламо: 1450,3 гр 

Ратли ироқӣ Назди ҳанафиён: 406,25 гр 

Назди ҷ.уламо: 382,5 гр 

Ратли шомӣ Назди ҳанафиён: 1,825 гр 

Назди ҷ.уламо: 1,785 гр 

Ратли мисрӣ 449,28 гр 

Истор Назди ҳанафиён: 20, 3125 гр 

Назди ҷ.уламо: 19, 3375 гр 
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Дуввум: ҷадвали паймонаҳо 

 

Саввум: ҷадвали воҳидҳои андозагирии дарозӣ 

Ном Андозаҳо 

Кайла 16,5 л 

Қадаҳ 2,0625 л 

Муд Назди ҳанафиён: 812,5 гр 

Назди ҷ.уламо: 510 гр 

Ҳафна Назди ҳанафиён: 812,5 гр 

Назди ҷ.уламо: 510 гр 

Соъ Назди ҳанафиён: 3,25 гр 

Назди ҷ.уламо: 2,04 гр 

Васқ Назди ҳанафиён: 195 гр 

Назди ҷ.уламо: 122,4 гр 

Кур Назди ҳанафиён: 2,340 кг 

Назди ҷ.уламо: 1468,8 кг 

Вайба 33 л 

Қирба Назди ҳанафиён: 40, 625 кг 

Назди ҷ.уламо: 38,250 кг 

Макук 3,06 кг 

Қист 3,06 кг 

Ирқ Назди ҳанафиён: 48,75 кг 

Назди ҷ.уламо: 30,6 кг 

Ардаб Назди ҳанафиён: 78 кг 

Назди ҷ.уламо: 48,96 кг 

Қафиз Назди ҳанафиён: 98 кг 

Назди шофеъиён: 24, 480 кг 

Ҷариб Назди ҳанафиён: 156 кг 

Назди ҷ.уламо: 97,92 кг 

Фарақ  6,5 кг 

 6,12 кг 

Фарқ Назди ҳанафиён: 211,250 кг 

Назди ҷ.уламо: 198,9 кг 

Қулла Назди ҳанафиён: 101,56 кг 

Назди ҷ.уламо: 95,625 кг 

Муд 45,9 кг 

Ном Андозаҳо 

Зироъ Назди ҳанафиён: 46,375 см 

Назди моликиён: 53 см 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 61,834 см 

Исбаъ Назди ҳанафиён: 1,932 см 

Назди моликиён: 1,472 см 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 2,576 см 

Қабза Назди ҳанафиён: 7,728 см 

Назди моликиён: 5,888 см 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 10,304 см 
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Маълумот дар бораи муаллиф: Мусоев Муҳаммадҷон – сардори шуъбаи меро-

си хаттии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992)933709998 

Шибр Назди ҳанафиён: 11,592 см 

Назди моликиён: 8,832 см 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 10,456 см 

Боъ Назди ҳанафиён: 1,855 см 

Назди моликиён: 2,12 см 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 2,473 см 

Мил Назди ҳанафиён ва моликиён: 1855 м 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 3710 м 

Фарсах Назди ҳанафиён ва моликиён: 5565 м 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 11130 м 

Барид Назди ҳанафиён ва моликиён: 44,520 км 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 48,96 кг 

Марҳала Назди ҳанафиён ва моликиён: 44520 км 

Назди шофиъиён ва ҳанбалиён: 89,04 км 
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Мусоев Муҳаммадҷон 

ДУ БАРГИ ҲАМЕШАСАБЗИ ДӮСТӢ ДАР ОСОРХОНАИ АДАБИИ 

САДРИДДИН АЙНӢ 

Устод Садриддин Айнӣ ҳанӯз дар 

солҳои нахусти фаъолияти Китобхонаи 

марказӣ-омавии ба номи Абулқосим 

Фирдавсӣ, ки он замон дар ин китобхона ба 

миқдори 1123 адад китоби дастнавис 

нигаҳдорӣ мешуд, бо як завқи баланд 

шабҳоро дар шуъбаи дастхатҳои китобхонаи 

мазкур сипарӣ намуда, аввалин гомҳоро ба-

рои муаррифӣ намудани мероси хаттии 

пурғановати миллати тоҷик гузошта буд.
1
 

Ин маълумоти таърихӣ, ки аз фаъолия-
ти шабонарӯзӣ ва пурмаҳсули устод ёдоварӣ шуд, дар як хабари кӯтоҳи 
рӯзномаи “Комунисти Тоҷикистон” санаи 5-уми декабри соли 1935 нашр гарди-
дааст. Камина, ки ба омӯзишу таҳқиқи китобҳои дастнавис шуғл дорам, бо 
огаҳӣ ёфтан аз ин маълумот ба Осорхонаи адабии устод Садриддин Айнӣ дар 
шаҳри Душанбе рафтам, то ин ки аз ин заҳмати шабонарӯзии эшон андаке ҳам 
бошад донистаниҳои судмандро пайдо намоям. 

Соли 1978 хонаи истиқоматии С. Айнӣ ба Осорхонаи адабии Садриддин 
Айнӣ номгузорӣ гардид, ки дар он устод С. Айнӣ се соли охири ҳаёташро гуза-
ронидааст. Ин осорхона аз маконҳои мавриди таваҷҷуҳ барои ихлосмандони 
эҷодиёти Сардафтари адабиёти муосири тоҷик маҳсуб меёбад ва чорабиниҳои 
зиёди фарҳангӣ дар ин Муассиса баргузор мегарданд. Бо мақсади арҷгузорӣ ба 
хизматҳои шоёни устод Садриддин Айнӣ дар ҷодаи илму адабиёти тоҷик соли 
2018 бинои осорхона таъмиру таҷдид гардид. 

Дар экспозитсияи ин осорхона дар муқоиса ба Хона-музейи ёдгории Сад-
риддин Айнии шаҳри Самарқанд, ки соли 2018 аз он дидан намуда будам, 
нусхаҳои дастнавис ва чопи сангӣ мушоҳида намешуд, ба истиснои дастнависҳои 
парокандаи худи устод, ки ба мавзӯоти гуногун бахшида шудаанд. 

Дар Хона-музейи ёдгории Садриддин Айнии шаҳри Самарқанд дар утоқи 
корӣ, меҳмонхона ва ҷевони ҷойи хобаш як чанд намунаи китобҳои чопи сангӣ ва 
дастнавис дида мешуд, ки ин осор аз китобхонаи шахсии устод маҳсуб меёфтаанд. 

Ҳангоми боздид аз Осорхонаи адабии устод воқеъ дар шаҳри Душанбе, бо 
ду баргаи таърихӣ: яке бо дасти худи устод навишташуда “Барги сабзи дӯстона” 
рӯи коғази фабрикӣ дар ҳаҷми 33×22 см. ва дигаре аз ҷониби Алӣ Асғари Ҳикмат 
сиёсатмадор, адиб, шоир, нависанда ва мутарҷими муосири эронӣ бо хати зебои 
                                                                

1 Хранилище древних рукописей. Коммунист Таджикистана. 5 декабри 1935 Г. № 279 (1768). 
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настаълиқ таҳти унвони “Риштаи пайванди милал”, рӯбарӯ гардидам, ки онҳо 
мушоираи ин ду чеҳраи таърихӣ мебошанд. 

Ҷойи таҳайюр ин буд, ки дар ин осорхона ду баргаи мазкур на ин ки паҳлӯи 
ҳам, балки дар алоҳидагӣ гузошта шудаанд. Ва посухи Садриддин Айнӣ бидуни 
барчасп (зернавишт) дар дохили витрина гузошта шудааст. 

Дар робита ба ин мушоира аз ҷониби ҳарду адиб ва 

дигар донишмандон ишораҳои мушахас сурат гирифта-

аст. Алӣ Асғари Ҳикмат эҷоди ин ду қитъаро натиҷаи 

иштирокашон бо Садриддин Айнӣ дар ҷашни байналми-

лалии Амир Алишери Навоӣ дар Тошканд санаи 1327 

шамсӣ / 1948 донистааст.
1
 Дар ҳоле, ки зери акси хотира-

вии устод аз ин ҳамоиши фарҳангӣ, ки дар осорхонаа-

шон то ҳол нигаҳдорӣ мешавад, санаи баргузоршавии 

ҷашни мазкур соли 1949 навишта шудааст (Расм. 3.). Дар 

ин акс Алӣ Асғари Ҳикмат аз тарафи чап нафари якум 

аст. Ва устод Садриддин Айни нафари сеюм. Алӣ Асғари 

Ҳикмат дар ин ҳамоиши фарҳангӣ, ки бахшида ба 500 

солагии Алишер Навоӣ ташкил ёфта буд, аз фасоҳати ка-

лом ва латоифи гуфтори устод Айнӣ, аз ҷумла, масали 

машҳури тоҷикие, ки дар аснои ибрози андеша аз забо-

нашон садо дода буд, дар шигифт монда, бори нахуст бо шахсияти Садриддин 

Айнӣ аз наздик ошноӣ пайдо намуд. Масали машҳури тоҷикӣ ин буд: “Ангур зи 

ангур банд мегирад ва ҳамсоя зи ҳамсоя ба худ ранг мегирад”.
2
 

Ин масал дар адабиёт ба таври густурда бо мазомини бадеъ ва зебо мавриди 

корбарӣ қарор гирифтааст. Дар танҳоӣ худи вожаи “ангур” ва ё “ток” обистани 

шароб номида шуда ва шароб бошад духтари раз гуфта шудааст. 

Маҳз ҳамин таъсирпазирӣ аз баромади устод Айнӣ буд, ки ба қавли худи 

Алӣ Асғари Ҳикмат фардои он шаб қитъаеро бо мазмуни масали мазкур эҷод на-

муда, нусхае аз онро ба устод мефиристад.
3
 Яъне ин мушоира аввал аз ҷониби 

Ҳикмат шурӯъ шуда, сипас Айнӣ қитъаеро аз рӯйи эҳтиром эҷод намуда, бо дас-

ти писараш Камол Айнӣ ба вай ирсол менамояд.
 4
 

Дар зери ин қитъа бо хати худи устод “ صدر الدین عینی............ سمرقند  ” китобат 

шудааст бидуни зикри сана, ки маълум мегардад онро дар шаҳри Самарқанд эҷод 

намудааст, на дар Тошканд. 

Ҳикмат ин қитъаро бо номи “Риштаи пайванди милал” номгузорӣ намуда, 

онро бо сабки зебо дар 16 байт ба анҷом расонидааст. Хушнавсии мазкур, ки дар 

экспозитсияи Осорхонаи адабии Садриддин Айнӣ нигаҳдорӣ мешавад, бо 
                                                                

1 Алӣ Асғар Ҳ. Ёде аз Айнӣ. Яғмо. 265–267. Мурдод. ш 5 

2 Баҳроми Г. Ток ва ангур дар адабиёти форсӣ [манбаи электронӣ]. URL: http://www.noufe.com/persish/ 

digaran/grami/takoangur.htm / (санаи истифодабарӣ: 02.03.2021). 

3 Ҳамонҷо. 

4 Ҳамонҷо. 

 

Расми 3. Ҷашни Алишер 

Навоӣ, соли 1949, Тошканд 

http://www.noufe.com/persish/%20digaran/grami/takoangur.htm
http://www.noufe.com/persish/%20digaran/grami/takoangur.htm
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эҳтимоли зиёд ҳамон ҳадяи Алӣ Асғари Ҳикмат мебошад, ки дар воқеъ моломо-

ли назокату зарофати хаттотист. 

Дар робита ба ҷузъиёти ҳунарии хушнависии мазкур дар қисмати вижагиҳои 

ҳунарии ҳарду барга хоҳем пардохт. Аммо инҷо мехоҳем таносубан қисме аз абё-

ти қитъаи Ҳикматро бо устод Айнӣ мавриди таҳлил қарор дода, мафҳуми асо-

сияшон, ки эҷоди пули устовори дӯстӣ миёни мо тоҷикон ва форсизабонони 

ҷаҳон аст, бо овардани тавзеҳоти бештар мавриди баррасӣ қарор диҳем. 
Аз сарлавҳае, ки дар канори унвони қитъа Алӣ Асғари Ҳикмат овардааст, 

маълум мегардад, ки ӯ шефтаи Садриддин Айнӣ буда, устодро ҳамчун дӯсти до-
нишманд ва шоири шаҳири халқи тоҷик мешуморидааст. 

Байти аввали қитъа чунин аст: 

Ҳамсоя зи ҳамсоя басе панд бигирад, 
Ангур зи ангур ҳаме банд бигирад. 

Устод дар посух навиштаанд: 

Ҳамсоя зи ҳамсоя ба худ ранг бигирад, 
Ҳар тор зи тори дигар оҳанг бигирад. 

Бо хондани ин ду байт ба ёди мо моҳияти дӯстии ду халқи ҳамзабон, ки пеш 
аз ҳама дар миёнашон пайвандҳои амиқи таърихӣ, фарҳангӣ ва забонӣ ногуста-
станист, мерасад. Алӣ Асғари Ҳикмат аз пайвастагии бандубасти торҳои ангур ва 
пойдории он дар асари ҳамбастагиҳо ёдоварӣ мекунад ва устод Айнӣ ба оҳанги 
азму ирода ва навои дӯстии эрону тоҷик ишора доранд. 

Алӣ Асғари Ҳикмат дар идома мегӯяд: 

Оре масал аст ин ба бари мардуми тоҷик, 
Аз ҳар масале аҳли адаб панд бигирад. 
Ҳар ҷонвару сангу дарахте, ки ба гетист, 
Сад панд аз он марди хирадманд бигирад. 

Ӯ ба он ишора мекунад, ки масали мазкур, ки сарманшаи ин ибтикори наҷиб 
гардидааст, дар миёни тоҷикон маъруф буда, аҳли адаб ва фаҳрехтагон аз ҳар ма-
салу мақоли мардумӣ ба хубӣ панд мегиранд. Ҳамчунин мегӯяд ҷамодот низ аз 
хираду фаҳми фарохи Садриддин Айнӣ баҳраманд мегараданд. Манзури шоир аз 
“ҷонвару сангу дарахти гети” шахсони аз илму дониш ақибмонда мебошад, ки 
ҳатто онҳо низ бо дидани азму иродаи устувори устод ҳамагӣ сар фурӯ менамо-
янд ва аз гуфтаҳояшон андарзҳои наку хоҳанд бардошт. 

Устод дар посух навиштаанд: 

Оҳанг дугун аст ба мухолифу мувофиқ, 
Доно натавонад, ки ҳар оҳанг бигирад. 
Оҳанги мухолиф расад аз сози адоват, 
Ин соз ба кафи шахс дажоҳанг бигирад. 
Оҳанги мувофиқ расад аз тори муҳаббат, 
Ин ҳабли матин соҳиби фарҳанг бигирад. 
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Дар идома устод перомуни ду навъи ирода, ки ҷониби мувофиқ ва мухолифро 

ба вуҷуд меоварад ишора намуда, аз хусусиятҳояшон низ ёдоварӣ мекунад. Ӯ 

мегӯяд оҳанги мухолиф ҳамеша аз рӯйи душманӣ зоҳир мешавад, ки инсон аз он 

ба ҷуз бадхуиву тундӣ дигар чизе бардошт карда наметавонад. Яъне, аз роҳи ба-

дандешиву душманӣ наметавон пули дӯстӣ ва ҳамдилиро эҷод намуд. Ва ин ҳабли 

устуворро, ки эҷодгари ҳамдилиҳост ба ҷуз аҳли ҳунар ва соҳибони фарҳанг касе 

бардошт карда наметавонад. Ҳамонгуна, ки Маликушуаро Баҳор гуфтаанд: 

Мурғони боғро кунад аз ошиён ҷудо, 

Чун шуд ба боғ марди дажоҳанг боғбон. 

Манзури Баҳор ин аст, ки дар эҷоди хубиҳо ва ҳамдиливу ҳамоҳангиҳо азму 

иродаи наку муҳим арзёбӣ мегардад. Ва марди дажоҳанг ба ҷомеа ба ҷуз 

харобиҳо дигар ҳеҷ чиз дода наметавонад. 

Дар идома аз аҳамияти оҳанги шахси мувофиқ ёдовар мешавад, ки қасду 

иродааш ҳамеша аз рӯи муҳаббат маншаъ мегирад. Ӯ макони барангезиши 

оҳанги мухолифатҳоро аз сози адоват донистааст ва сароғози қасди ҳамдиливу 

ҳамфикриро торҳои устувори муҳаббат мешуморад. Яъне, ин ибрози дӯстона ва 

алоқамандонаи шоири машҳури Эронзамин Алӣ Асғари Ҳикматро, ки мояву ан-

дарунаш нисбати тоҷикон моломоли алоқамандиҳост, меситояд. Ошкоро ба он 

ишора менамоянд, ки ин ду миллат танҳо аз роҳи иродаи нек нисбат ба якдигар 

метавонанд ояндаи зебое дошта бошанд. 

Ҳикмат мегуяд: 

Ақвоми ҷаҳон токи банонанд ба бӯстон, 

Ҳар ток зи токи дигар ованд бигирад. 

Гиранд ба каф аҳли ҷаҳон риштаи дониш, 

Ин ҳабли матин қавми баруманд бигирад. 

Ӯ дар идомаи шеъри худ ақвоми ҷаҳонро ба токи банон ташбеҳ медиҳад ва 

асбоби некайёмиро дар пайванди дӯстона донистааст. Ӯ ҳама халқи ҷаҳонро мо-

нанди дарахти босамар дар бӯстони гетӣ ёд мекунад ва омили асосси саодата-

шонро ҳамдилӣ донистаст. 

Устод Айнӣ дар идома менависанд: 

Мо дӯстии халқи ҷаҳон пеш гирифтем, 

Аз мост ҳарон кас, ки чунин ранг бигирад. 

Дӯстии халқи ҷаҳон пешаи мост мегӯяд устод ва ҳарон кас, ки чунин ранг ба 

худ бигирад низ аз мо хоҳад буд. Ӯ мехоҳад бигӯяд, ки паёми мо ба мухолифу 

мувофиқ ин аст, дар дили ҳар як фарди халқи ҷаҳон шуълаи умед ва дӯстӣ бояд 

эҳдо шавад. Ва ҳар он кас, ки дар ин ғояи зебо ва арзишманд бо мо ҳамгом ша-

вад, пас ҷояш дар канори мост! 

Ҳаминтавр, дар аёбти ин ду қитъа аз ҷониби ҳарду адиб баёни дӯстӣ, 

ҳамфикриву ҳамоҳангӣ дар роҳи инсондӯстӣ ва пешрафту нумуи илму дониш 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

147 

ишораҳои возеҳ мушоҳида мешавад, ки ин ҳама барои ҷавонон роҳнамудҳои со-

зандаанд. 

Ҳикмат дар анҷоми ғазал мегӯяд: 

Садри адабу айни ҳунар Айнии доно, 

Каш даҳр наёрад, ки ҳамонанд бигирад. 

Хурсанд шавад хотири ғамгин агар устод, 

Аз ин суханон хотири хурсанд бигирад. 

Дар анҷом шоир устодро садри адабу айни ҳунар донистааст ва мегӯяд даҳр 

ба мисли ӯ дигар касеро нахоҳад пайдо кард. Ва аз шеъри эҷод намудааш умеди 

хурсандии хотири устоди зиндаёдро намуда, лабханди зебои дӯстонаро дар асари 

қироати шеър аз ӯ умед дорад. 

Дар фарҷоми шеър Садриддин Айнӣ мегӯяд: 

Донишвари бемисл Алӣ Асғари Ҳикмат, 

Ҳикмат сазад аз дониши ӯ ранг бигирад. 

Асғар бувадаш ном вале маънии акбар, 

Дар хеш чу оғуши хирад танг бигирад. 

Ӯ мегӯяд ҳарчанд, ки номаш асғар аст, вале моя ва андарунаш акбар бувад. 

Донишманди бемисл ва ҳакими донишвар ва шоири чирадасти Эронзамин Алӣ 

Асғари Ҳикмат агар ин паёми дӯстонаи Айниро “аз сари алтоф” бипазирад ша-

рафманд хоҳад шуд. 

Вижагиҳои ҳунарии баргаи таърихӣ: Қитъаи Алӣ Асғари Ҳикмат, ки рӯйи 

коғази баландсифати фабрикӣ дар дохили мистараи мунаққаш дар андозаи 57×24 

см. китобат гардида, ба таври умум дар он 15 навъи ранг истифода шудааст. Дар 

қисмати болоии барга дар дохили дебоча унвони қитъа “Риштаи пайванди милал 

як зарбулмасали тоҷикӣ ҳадя ба дӯсти донишманд Садриддини Айнӣ шоири 

шаҳири тоҷик” бо хати нисбатан калонтар аз матни асосии қитъа навишта шуда-

аст. Қитъа дар дохили мистараи мунаққаш дар ду сутун китобат шуда, дохили 

сутунчаҳо бо нақшҳои наботӣ ороиш ёфтаанд. Дар миёни байтҳои 12 ва 13-ум 

дар андозаи 1,5 см нақши марказӣ бо ороишоти ислимӣ инъикос ёфтааст. Матни 

асосӣ бо ранги сиёҳ ва атрофаш бо ранги сафед ороиш ёфта, замини ин ду сутун 

бо ранги зарҳалӣ зиннат дода шудааст. Дар анҷоми қитъа ба таври ҷудогона 

маълумот аз санаи китобат нисбатан хурдтар аз андозаи хатҳои дигар чунин ома-

дааст: Теҳрон хурдодмоҳ 1327, Алӣ Асғари Ҳикмат. 

Аз миёни абёти қитъаи мазкур байти 8-ум дар китобу мақолаҳои нашршудаи 

донишмандони муосир ва ҳатто худи Алӣ Асғари Ҳикмат дар зикри вохурияш бо 

Садриддин Айнӣ наомадааст. Байти мазкур дар қатори 8-ум ба шакли зайл дар 

хушнависӣ китобат гардидааст: 

Монанду шабеҳанд ба ҳам зодаи инсон, 

Бас дарс, ки монанд зи монанд бигиранд. 
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Дохили мистараи якум, ки бо нақшҳои наботӣ ороиш ёфтааст, бештар дар он 

рангҳои зарҳалӣ, кабудча, ҷигарӣ ва зарду сафед ба таври моҳирона истифода 

гардидаанд. Ин навишта, ки ба қавли худи шоир бо хати зебои настаълиқ ба Сад-

риддин Айнӣ фиристода шудааст, аз ҷониби хаттоти чирадасти эронӣ Абдуллоҳи 

Боқирӣ бо хоҳиши Алӣ Асғари Ҳикмат китобат ва тазҳиб гардидааст. Ҳамогуна, 

ки ёдоварӣ шудем атрофи ғазал бо сутунҳои ғафсу борик мистарабандӣ шуда, дар 

дохили онҳо нақшҳои наботии бемисл наққошӣ гардидаанд. Дар умум ин 

хушнависӣ аз ҳафт сутун иборат буда, қисмати болоии он, ки унвони шеър кито-

бат шудааст, бо гулҳои наботӣ ва нақшҳои ислимӣ бо як усули хос ва зебо ороиш 

ёфтаанд. Рангҳое, ки дар нақшҳои наботӣ бештар истифода шудаанд, табиӣ буда, 

баргҳо бо ранги ҷигарӣ ва гулу буттаҳо бо обии равшан бо як усули зебо 

рангмолӣ гардидааст. Дар қисмати поёнии хушнависӣ, ки санаи эҷоди шеър ва 

номи шоир бо хати ҳаҷман хурдтар китобат шудааст, баргҳо гуногун тасвир ёф-

таанд. Дар умум ҳаҷми сатрҳо дар ин хушнависӣ шаш донакӣ
1
 буда, аз 5,5 то 6 

милиметро дарбар мегирад. Андозаи хат дар қисмати зикри номи шоир ва хуш-

навис дар қолаби хафии якдонаки машқӣ мебошад, ки он дар ҳаҷми 2 то 2,5 ми-

лиметр навишта шудааст. 

Дастнависи устод, ки рӯйи коғази одии фабрикӣ бо худкор навишта шудааст, 

сиёҳнависи қитъаи мазкур буда, дар бархе аз байтҳо ислоҳи калимаву ибораҳо ба 

назар мерасад. Масалан, дар мисраи якум нахуст дар дохили нохунак “ انگور ز
 навишта шуда, сипас рӯйи он хат кашида шуда, дар болои он ”انگور بخود رنگ میگرد

 китобат гардидааст. Чунин ислоҳнависиҳо дар ин дастнавис зиёд ”همسایه ز همسایه“

ба чашм мерасанд. Пеш аз шурӯъи байти якум аз ҷониби Айнӣ уновони қитъа 

чунин омадааст: “Барги сабзи дӯстона аз қабили тиккаи муҳаббат пешкаш ба до-

нишвари кишвари Эрон Алӣ Асғари Ҳикмат”.
2
 Дар умум дастнависи мазкур холӣ 

аз ороишот буда, бо ҳамон усули қадима, ки миёни мисраҳо хатчаи дароз гузошта 

мешуд, фосилагузорӣ гардидааст. Бо такя бар дигар навиштаҳои устод метавон 

гуфт, ки ин қитъа дастнависи худи Садриддин Айнӣ мебошад. 

Дар хулосаи калом қайд кардан ба маврид аст, ки бо таҳқиқи ингуна 

дастхатҳои нодир метавон аз чеҳраҳои мондагори таърихӣ маълумоти тозаро ба 

даст оварда, инчунин дар муаррифӣ шудани намунаҳои беҳтарини суннатҳо аз 

ҳаёти эшон муяссар хоҳем шуд. Ин мушоира ба мисли сабки ширу шакар наму-

наест воло, инъикосгар аз дӯстии халқҳо бо ибтикори родмардони роҳи дониш 

чун устод Садриддин Айнӣ ва шоири шаҳири Эрон Алӣ Асғари Ҳикмат. Аз ин 

таҳқиқу баррасии ду қитъаи мазбур равшан мегардад, ки шахсияти Айнӣ дар 

миёни донишмандони ватаниву берунӣ ҳамчун устоди сухан, эҳёгари анъаноти 

миллӣ ва эҷодгари сунани бостонӣ шинохта шуда, дар васфаш шеърҳо иншо гар-

                                                                

1 Дар санъати хушнависӣ истилоҳоти махсусе вуҷуд дорад, ки аз ҷониби хушнависон ба таври густурда ба кор 

бурда мешавад ба мисли: донак, ғубор, хафӣ, якдонаки машқӣ ва ғайраҳо, ки дар муайян сохтани ҳаҷми ҳуруф 

мавриди кобаст қарор мегиранд.  

2 Бойгонии ҷории Осорхонаи адабии Садриддин Айнӣ, солҳои 1951-1954. 
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дидааст. Ҳарчанд ин қитъа, ки аз ҷониби Ҳикмат дар пайравӣ аз суханронии ус-

тод дар намоиши фарҳангии Алишер Навоӣ эҷод гардидааст, вале ҳар як байти 

он аз хулуси ният ва устуворию инсондӯстии ин ду чеҳраи таърихӣ қисса мена-

мояд. Устод Айнӣ дар равиш ба сабки Ҳикмат қитъаи худро иншо намудааст, 

бештар ба тарбияи насли ҷавон ва пайравонашон ишораҳои возеҳ менамояд. Ал-

батта бо хондану муаррифӣ шудани ингуна осор, насли ҷавони замони Истиқлол 

рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносияш боло гирифта, дар пайравӣ аз устодон 

дар тақвият бахшидани риштаи дӯстӣ миёни халқҳои ҷаҳон саҳмгузорӣ менамо-

янд. Ин ҳодисаи таърихӣ, ки дар миёни ин ду чеҳраи адабӣ пас аз чанд соли хо-

тимаи ҷанги ҷаҳонӣ сурат гирифтааст, нишон медиҳад, ки донишмандони сар-

шинос дар баробари офаридани асарҳои безавол, инчунин дар эҳёи пули дӯстӣ 

миёни халқҳои ҷаҳон саҳмгузории зиёде намудаанд. 
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Ҷамаҳматов Каромиддин 

СУЛҲУ ВАҲДАТ – ПАЙВАНДГАРИ ҚАЛБҲО 

Дӯстиву рафоқати халқҳо барои мустаҳкам намудани равобити байналхалқӣ 

нақши муҳим мебозад. Зеро аз азал фарзанди инсон бо ҳамдигар тавассути дӯстӣ 

ва башаргароӣ сатҳи ҳаёти фаровону солимро ба даст овардаанд. Дар тамоми 

китобҳои самовӣ тарғибу ташвиқ ба дӯстӣ намудан, дасти ҳамдигарро гирифтан, 

хайру саховат ба ночорон кардан ва ҳамдигарфаҳмиву сулҳу рафоқат мавҷқеи 

хосро соҳиб аст. Одамон аз дӯстӣ калиди бахт ва ҳаёти фаровонро ба даст меова-

ранд. Ҷангу ҷидол ва душманӣ байни миллатҳо сабаби тафриқаву фитна меша-

вад. Намояндагони адабиёти Шарқ дар осори илмиву адабияшон ба мавзӯи 

дӯстии халқҳо эътибори ҷиддӣ додаанд. Сулҳу осоиштагӣ, ҳаёти гуворо, хотири 

ҷамъ ва умед ба ҳаёти фардоро ҳамоҳангии тарафайн ба вуҷуд меоварад. 

Нерӯмандии ҳар миллатро аз рӯйи иттифоқ будан ва равобити дӯстии байни 

халқҳо доштанаш бояд баркашид. Чигунае Мирзо Абдулқодири Бедил мегӯяд: 

Ёрон ба тифоқ агар қадам мешикананд, 

Ҷайши арабу аҷам ба ҳам мешикананд. 

Аз қудрати иттифоқ ғофил нашавӣ, 

Дандонҳо сангро ба ҳам мешикананд. 

Аз ин маълум мешавад, ки дӯстии халқҳо нерӯи беназири ҳимояи ватан бу-

да, пояи мухолифатҳои душманони берунаву дохиларо решакан мекунад. 

Қуръони карим ва ҳадиси шариф дӯстиву рафоқат ва ҳамдигарфаҳмиро яке 

аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ мешуморанд. Дар сураи Тавба, ояти 119-и 

Қуръони Карим омадааст: “Эй муъминон, аз Худо битарсед ва бо ростгӯён бо-

шед”. Ҳамчунин дар сураи Ҳуҷурот, ояти 10 мехонем: “Ҷуз ин нест, ки муъми-

нон бародарони якдигаранд, пас, миёни ду бародари хеш сулҳ кунед ва аз 

Худо битарсед, то бар шумо раҳм карда шавад”. 

Тайи чандсад сол халқҳои ӯзбеку тоҷик бо ҳам мисли бародар зиндагӣ ме-

намоянд. Дар тамоми расму оин ва арзишҳои миллӣ бо ҳам наздиканд. Дар соҳаи 

илму адаб Ҷомӣ ва Навоиро тимсоли дӯстиву бародарӣ медонанд. Арзишҳои 

муштараки ин ду давлат барои тараққии иқтисодиёташон нақши муҳимро мебо-

занд. Албатта, мо ду халқ дар назди як дарё зиндагӣ мекунем ва аз он дарё бо ҳам 

об менӯшем. Ҳарчанд мо бо ду забон ҳарф занем ҳам тарзи зиндагӣ, фарҳангу 

маданият, сурудҳои халқӣ ва фолклорамон хеле монанд ва омехта аст. Тамоюли 

асосии “дӯстии абадӣ” байни ду кишвар барои пешрафти сатҳи илму фарҳанг 

маданияти тарафайн мавқеи хосро дорост. То имрӯз чандин ҳуҷҷатҳои расмӣ ба-

рои пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба имзо расид. Дӯстӣ ва ҳамкориҳои 

илмиву адабӣ байни олимони Ӯзбекистону Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир хеле 

мустаҳкам гардидааст. Бинобарин, мо гуфта метавонем, ки халқи ӯзбеку тоҷик 
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дар оянда намунаи беҳтарини алоқаи дӯстонаро ба ҷаҳон хоҳанд нишон дод. Ин 

ду халқ мисли Ҷомӣ ва Навоӣ мутафаккирони бузургро ба воя расонидаанду дар 

оянда ҳам метавонанд ба воя расонанд. Зеро миллате, ки Бухорӣ ва Тирмизиро ба 

воя расонидааст, бе шак бори дигар тавони дубора тарбия карданро дорад. Аз 

ҳамин сабаб халқи ӯзбеку тоҷик ба гузаштаи худ ва қадриятҳои миллӣ такя меку-

нанд. Чунин иқдом  ояндаи ду миллатро дурахшон намуда, мардумро ба сулҳу 

иттифоқ раҳнамун месозад. 

Эҳтироми тарафайн, поси қадриятҳои миллӣ, соҳибихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ, 

дахолат накардан ба корҳои дохилии ҳар як давлат, муносибати иқтисодиву 

иҷтимоии судманд дар сатҳи давлатӣ, ривоҷи маданияту маърифат ва ҳамкорӣ 

дар соҳаи илм ва дигар созмонҳо воситаи асосии дӯстиву бародарии халқи 

ӯзбеку тоҷик гардидааст. Аз соли 2018 инҷониб, байни ду давлати бародар 

риштаҳои ногусастании дӯстӣ мустаҳкам гардонида шудаанд. Сафари таърихии 

сарвари давлат Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев соли 2018 ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  муносибатҳои муҳими давлатӣ байни ду давлатро ҳаллу 

фасл намуд. Сафари мазкур дар саҳифаи таърихи байни ду давлат воқеаи 

муҳимтар ба ҳисоб мерафт. Зеро ду халқе, ки бо ҳам дӯсту бародар буданд, бори 

дигар риштаи дар миқёси сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодиву фарҳангӣ дӯстиро 

мустаҳкам намуданд. Сиёсатмадорони ҷаҳон чунин иқдоми оқилонаи сарвари 

давлати моро “мустаҳкамшавии муносибати самимонаи дӯстӣ” қабул намуданд. 

Ривоҷёбии сатҳи иқтисод ва фаровонии ҳаёти мардум бо сиёсат ва адолати 

оқилонаи сарвари кишвар Шавкат Мирзиёев хеле боло рафт. Мардум аз сиёсати 

пешгирифтаи  ин марди хирадманд дар зоҳиру ботин розӣ буданд. Чунки бо ку-

шодани сарҳадҳои пӯшидаи давлатҳои ҳамсоя қалби мардум аз шодиву фараҳ 

пур гашт. Маълум аст, ки равобити маънавӣ ва хешовандиро марзу бумҳои 

кишварҳо садди роҳ шуда наметавонанд. Қалби инсон доимо майл ба доштани 

равобит бо қалбҳои дигарро дорад. Мо фитратан қалбпарвару халқпарвар ва 

инсондӯст мебошем. Ислоҳоти оқилонаи сарвари давлат барои рушди иқтисоди 

кишварҳои ҳамсоя мавқеи хос дорад. Муносибати бозаргонӣ, таъмини сулҳу 

осоиштагӣ ташаббуси волотарини сарвари давлат аст. Мардум ба сиёсати ин 

абармард боварии комил дошта, дар ҳар нафас ба фаолияти кории ибратангезаш 

аҳсант мегӯянд. Манфиати халқро аз манфиати давлат боло донистан кори хи-

радмандонаи эшон мебошад. 

Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми неки 

ҳамкории байни ҷумҳуриҳои Ӯзбекистону Тоҷикистонро нишони “дӯстии азалӣ 

ва абадӣ” донист. Сафари соли 2018-уми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар рушди ҳамкории тара-

файн воқеаи муҳими таърихӣ дониста мешавад. Музокираи раҳбарони давлат ба-

рои фаровонии ҳаёти мардуми ду кишвар нишони адолат ва риояти ҳамсоягӣ ба 

ҳисоб меравад. Кушода шудани сарҳадҳо аз якуми марти соли 2018 лаҳзаи 

фаромӯшнашавандаи шодмонии шаҳрвандони ду кишвар гашт. Мардум аз чунин 
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иқдом ашки шодӣ рехта, ҳамдигарро дар оғӯш мегирифтанд ва дар ҳаққи сарони 

ду давлат дуои хайр менамуданд. 

Роҳбарони фарзонаи ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар Ӯзбекистону 

Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварданд, ки дӯстии ин ду миллат аз нав 

густариш ёбад. Бардоштани монеаҳо ва аз нав барқарор кардани рафту омад ва 

риштаҳои азалии дӯстӣ – ду миллати ба ҳам дӯсту бародар, ки аз дуриҳои таърих 

расму ойин ва анъанаҳои муштарак доштанд, боз муносибатҳои худро қавитару 

мустаҳкамтар намуда истодаанд. 

Бузургони илму фарҳанг аз ҷумла, Саъдии Шерозӣ дар асарҳои безаволи 

“Гулистон” ва “Бӯстон”-аш сифати олии инсонгароиро дар дӯстӣ ва сулҳу 

ваҳдати ҳамдигар медонад. Фазилати беҳтарини инсони соҳибхирад дар муоми-

лот ва муносибатҳои мухталифи тарафайн намоён мешавад. Агар ҳар як инсон 

соҳибфазилат шуданро хоҳад бояд хислати ҷавонмардиро пеша намояд. Саъдии 

бузургвор ҷамъ намудани молу сарватро ҳунар ва ё зебоӣ намедонад, балки ба-

шаргароиву хирдмандиро зебогии абадӣ медонад. Инсон на ба сурат қадршиносӣ 

карда мешавад, балки ба сират ва ахлоқи ҳамида ӯро пос медоранд. 

Ҷавонмардиву лутф аст одамият, 

Ҳамин нақши ҳаюлоӣ мапиндор! 

Чу инсонро набошад фазлу эҳсон, 

Чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор?! 

Ба даст овардани дунё ҳунар нест, 

Якеро, гар тавонӣ, дил ба дастop! 

Худи шоир бо ин сифатҳои нек ороста буд. Ӯ мақсади зиндагии хешро дар 

хизмати халқ медонист ва аз дигар инсонҳои ҷомеъа низ инро талаб мекард: 

Ибодат ба ҷуз хизмати халқ нест, 

Ба тасбеҳу саҷҷодаву далқ нест. 

Шоир хизмати халқу ватан ва шод гардонидани қалбҳоро ибодати бузург 

шуморида мардумро ба сулҳу ваҳдат даъват менамояд. 

Хулоса, омили асосии барқароршавии сулҳу дӯстӣ дар хиради олии мардум 

мебошад. Ҳамин тариқ мо метавонем ба воситаи фарҳанги волои худ анъанаҳои 

миллии ниёконро мустаҳкам намоем. Рушди сулҳу субот ва пайавандгарӣ бо 

халқҳо алалхусус ба донистани таърихи гузаштаи миллат вобаста аст. Сулҳу 

ваҳдат пойдевори асосии нерӯмандӣ ва ривоҷёбии сатҳи иқтисоди башар мебо-

шад. Пас бояд ҳар яки мо ба қадри ин неъмати Худодод бирасем. Насли мин-

баъдаро дар руҳияи ватанпарварӣ ва дӯстиву рафоқат тарбият намоем.  Ҳофизи 

Шерози дар ғазалиёт пурмӯҳтавояш чунин шоҳбайтро барои башаргароиву дӯстӣ 

мисол оварда душманиро таҳқир менамояд: 

Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, 

Ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад. 
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1. Муҳаммад Иқбол Лоҳурӣ. Куллиёт. – Душанбе: Паёми ошно, 2008. 

2. Мирзо Абдулқодири Бедил. Девони ғазалиёт. – Теҳрон, 1324 ҳ.ш. 

3. Ҳофиз Шерозӣ. Девон. – Душанбе: Ахтарони адаб, 2015. 

4. Саъдӣ Шерозӣ. Куллиёт (иборат аз чор ҷилд). – Душанбе: Адиб, 1988. 

5. Фаридуддин Аттор. Куллиё.  – Теҳрон: 1324 ҳ.ш. 

6. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф.  “Қуръони карим” ва ӯзбек 

тилидаги маънолари таржимаси. – Тошкент: Ҳилол нашр, 2018. 

 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҷамаҳматов Каромиддин  – докторанти бахши 

дуввуми донишгоҳи давлатии Самарқанд, сардори шуъбаи манбаъшиносии мар-

кази байналхалқии илмӣ-тадқиқотӣ ба номи Имом Тирмизӣ 

Суроға: Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ш. Тирмиз. 
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Шарифзода Абдурахмон 

ВКЛАД А.А. СЕМЁНОВА В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

В результате присоединения Средней Азии к России, в жизни народов ре-

гиона, в том числе таджикского народа, произошли значительные изменения, 

особенно в культурной жизни. Демократические идеи проникали в Среднюю 

Азию различными путями. Чувствовалось влияние европейской жизни – появи-

лись врачи, учителя и инженеры, начал формироваться рабочий класс, стали 

строить типографии, фабрики и заводы, железную дорогу, открылись русско-

туземные школы, издавались газеты, журналы и книги, появились первые рево-

люционеры и возникло просветительство. Проникновение передовой русской 

культуры и через нее западноевропейской культуры в жизнь народов Средней 

Азии подрывало догмы мусульманской идеологии. Под влиянием русской про-

грессивной общественно-политической мысли в Средней Азии возникло тече-

ние, известное под названием просветительство
1
. 

В результате произошли кардинальные изменения в жизни таджикского 

народа, которые отразились в трудах русских ученых теперь имевших возмож-

ность изучать социально-экономическую и культурно-политическую жизнь на-

родов Средней Азии. Уже во второй половине ХIХ века был организован ряд на-

учных экспедиций. Прочные основы географического изучения Туркестана за-

ложил известный русский географ П.П. Семенов Тяньшанский, изучавший гор-

ную систему Тянь-Шань-Памир-Алай. Над физико-географическим изучением 

Памира продолжил работать Н.А. Северцев. Известный русский ученый А.П. 

Федченко – первый исследователь Ферганской долины и Алая, открыл на Заалай-

ском хребте высочайший пик (ныне пик Сомони), обследовал Кара-Кумы и Зе-

равшанскую долину. И.В. Мушкетов составил первый список туркестанских ми-

нералов и вместе с Г.Д. Романовским – первую геологическую карту Туркестана. 

Экспедиции осуществлялись в невероятно трудных условиях бездорожья, в не-

проходимых горах и пустынях, с весьма примитивным оборудованием, на скуд-

ные средства. Впоследствии по инициативе географов А.П. Федченко и В.Ф 

Ошанина был создан местный отдел «Общества любителей естествознания, ан-

тропологии и этнографии», организовавшее экспедиции антрополога Л.В. Оша-

нина в Каратегин и на Памир, ботаника А.Э. Регеля – по исследованию верховьев 

Амударьи в Каратегине и Дарвазе. Флора территории современного Таджикиста-

на изучалась ботаниками В.Л. Комаровым и В.И. Липским. В 1871 г. было созда-

но «Среднеазиатское научное общество», которое занималось сбором и публика-

цией данных по истории и этнографии народов Средней Азии. П.С. Савельев и 
                                                                
1 История таджикского народа. Том II.Кн.2: Эпоха формирования таджикского народа. – Москва: Наука,1964. – 169 с. 
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П.И. Лерх собирали материалы по нумизматике; В.В. Григорьев издал ряд трудов 

по древнейшей истории края; академик В.В. Вельяминов изучал историю Бухар-

ского и Хивинского ханств. Известные русские путешественники по Средней 

Азии Б.А. Федченко, И.В. Мушкетов, В.П. Наливкин, Б.А. Кирхгоф, Д.Л. Иванов, 

М.И. Чайкин и многие другие вели регистрацию археологических памятников, 

изучали древние города, собирали этнографические и экономические данные о 

населении Средней Азии. В начале 1897 г. по инициативе В.Ф. Ошанина и С.И. 

Жилинского было организовано Туркестанское отделение «Русского географиче-

ского общества», которое проводило великолепную работу по изучению края и 

были созданы многие другие отделения. Большое значение для развития астро-

номии в Средней Азии имело основание в 1873 г. Ташкентской обсерватории. 

Особо важную роль в научной жизни края сыграли созданные тогда же метеоро-

логическая станция, этнографический, исторический и археологический музеи и 

др., а также возникновение просветительства.  

В изучении истории и культуры народов Средней Азии, в том числе тад-

жикского народа велика роль академика Академии наук Таджикистана Александ-

ра Александровича Семенова (1873-1958 гг.). Академик А.А. Семенов был одним 

из первых, кто посвятил себя профессиональному изучению истории, этногра-

фии, археологии, языков, письменных источников, памятников археологии, ис-

кусства, традиций, обычаев и обрядов таджикского народа в малоисследованном 

регионе мира, каким в конце ХIХ – начале ХХ веков являлся юго-восток Бухар-

ского эмирата, так называемая Восточная Бухара. Личная жизнь и научная работа 

ученого нередко переплетались в процессе создания различных культурно-

просветительских, образовательных и научных обществ и подразделений, подго-

товки местных национальных кадров
1
. 

О жизни и трудовой деятельности академика А.А. Семенова опубликовано 

много работ. Среди них следует отметить изданный труд Л.Н. Додхудоевой «На-

учное наследие А.А. Семенова и М.С. Андреева» (архивные документы), кото-

рый является ценнейшим историческим источником по изучению истории и 

культуры таджикского народа. Для исследователей наследия А.А. Семенова важ-

но, что это первое издание документов ученого, хранящихся в архиве Отдела эт-

нографии Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Акаде-

мии наук Республики Таджикистан. Автор провел всестороннюю и тщательную 

археографическую обработку сохранившихся документов А.А. Семенова с опи-

санием каждого листа и фотографии, а также негативов, иллюстраций и научных 

трудов. Надо отметить, что ранее данный архив, имеющий ценные источники по 

изучению истории и культуры Центральной Азии не подвергался источниковед-

ческому анализу. Л.Н. Додхудоева на конкретных примерах показала значимость 

тех или иных документов, что позволило ей предоставить много аспектное исто-
                                                                

1 История таджикского народа. Том IV: позднее средневековье и новое время (XVI – 1917 г.). – Душанбе, 

2010. – 906 с. 
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рическое измерение имеющихся документов. Автор впервые ввел в научный 

оборот факты и свидетельства позволившие составить достаточно цельную кар-

тину деятельности академика А.А. Семенова, выявить его талант и вклад в раз-

витие науки, в изучение и сохранение уникального культурно-исторического на-

следия, языка, фольклора, памятников не только таджикского народа, но и других 

народов Центральной Азии.
1
 

Академик А.А. Семенов был одним из основных учредителей и активных 

участников научной организации «Общества для изучения Таджикистана и иран-

ских народностей за его пределами» организованного в 1925 году в городе Таш-

кенте. По мнению академика Р.М. Масова создание общества является важной 

вехой в изучении истории, лингвистики и культуры таджиков в начале ХХ века. 

Работу «Общества» всесторонне и широко поддерживал Нусратулло Махсум – 

первый руководитель Таджикского государства. Он был его почетным председа-

телем. Деятельность «Общества» сыграло большую историческую роль, так как 

для развития науки в Таджикистане в тот период не было необходимой базы и 

соответствующих научных кадров. Перед созданным впервые научным учрежде-

нием по изучению истории и культуры таджиков стояло множество проблем, ре-

шение которых требовало огромной научно-исследовательской работы и боль-

ших материальных расходов. По составленному в начале февраля 1925 года пла-

ну «Общество» приступило к этнографическому, филологическому, историче-

скому, физико-географическому и экономическому исследованию республики. 

Поэтому основное внимание уделялось организации различных экспедиций для 

сбора археологического и этнографического материалов, а также музейных экс-

понатов. Результаты научных экспедиций первоначально подытоживались в спе-

циальных докладах, которые заслушивались на общих открытых собраниях чле-

нов общества с привлечением широкого круга общественности: партийных, со-

ветских работников и тех, кто интересовался вопросами истории, этнографии, 

литературы таджикского народа. Вскоре был издан сборник «Таджикистан», куда 

вошли статьи В.В. Бартольда, М.С. Андреева, Н.Л. Корженевского и др. в том 

числе статьи А.А. Семенова. История создания «Общества» и его научная дея-

тельность в достаточной степени освещены в работах таджикских историков 

А.А. Семенова, З.Ш. Раджабова, М.Р. Шукурова, Г.Х. Хайдарова, Е.Г. Шаголова и 

др. В нем также упоминаются почти все обобщающие труды, изданные по исто-

рии таджикского народа советского периода, в коллективных работах, посвящен-

ных истории культурного строительства в Таджикистане за годы Советской вла-

сти. Главное место в работе «Общества» занимало изучение дореволюционной 

истории, этнографии и литературного наследия таджикского народа. Научная 

деятельность «Общества» сосредоточивалась в двух отделах: физико-

географическом и экономическом; историко-филологическом и этнографическом. 

                                                                

1Додхудоева Л. Научное наследие А.А. Семенова и М.С.Андреева (архивные документы). – Душанбе, 2013. – C. 266. 
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«Общество» сыграло положительную роль в развитии источниковедения и 

историографии советского Таджикистана. Она по существу явилось единствен-

ным научным учреждением (созданным по объективным причинам не в самой 

Республике, а за ее пределами), которое непосредственно занималось всесторон-

ним изучением дореволюционной истории таджикского народа. За годы своего 

существования «Общество» завоевало заслуженное признание и популярность в 

научных кругах нашей страны и за её пределами. Об этом свидетельствует об-

ширная научная переписка по обмену изданных «Обществом» научных трудов с 

зарубежными научными организациями и отдельными учёными, которые заказы-

вали выпускаемую исследовательскую продукцию. В деятельности «Общества» 

велика роль академика А.А.Семенова. В рамках работы в «Обществе» А.А. Се-

менов опубликовал следующие труды: «Материалы для изучения наречия горных 

таджиков Центральной Азии.
1
 Ч.1. Грамматический очерк и памятники народно-

го творчества». – Москва,1900. – С.19–54; «Этнографические очерки Зарафшан-

ских гор, Каратегина и Дарваза».-Москва,1903; «Очерк поземельного и налогово-

го устройства Бухарского ханства». – Ташкент,1929; «Старый таджикский и пер-

сидский военный термин хасак, его значение и вещественная форма»// 

Изв.ТФАН СССР.-№ 15-1949.-С.69–74; «Материальные памятники иранской 

культуры в Средней Азии». Сталинабад.1944; «Миниатюры самаркандской руко-

писи начала ХVII в. «Зафарнома» Шарафуддина Езди» // Сборник статей, посвя-

щенных искусству таджикского народа. – Сталинабад,1956; «О среднеазиатской 

бумаге. (Сорта среднеазиатской бумаги, ее производство и способы окраски» 

//Изв.ТФАН СССР.Отд. обществ. наук. – №1-1963.
2
 В переводах А.А. Семенова 

комментариями изданы важные исторические первоисточники, содержащие 

комментарии ученого: «Мукимханская история» Мухаммад Юсуфа Мунши, 

«Убайдулланаме», «Среднеазиатский трактат по музыке Дарвеша Али (ХVIII 

в.)», «История Шугнана, Бурхан ул-Дин-хан-и Куш-кеки», «Каттаган и Бадах-

шан», «Рашид ад-Дин. Сборник летописей», «Дневник похода Тимура в Индию» 

Гиясаддина Али и многие другие.  

А.А. Семенов начинал свою научную деятельность в качестве этнографа в 

составе экспедиции в Горный Таджикистан, организованной «Обществом естест-

вознания, антропологии и этнографии» при Московском государственном уни-

верситете под руководством известного путешественника, этнографа и искусст-

воведа А.А.Бобринского и прошёл, основные исследовательские пути став ака-

демиком Академии наук Таджикистана. А.А. Семенов в своих трудах широко ис-

пользовал как исторические источники, так и труды русских ученых – В.Л. Ко-

марова, И.А. Райковой, Д.Л. Иванова, К.И. Богдановича, С.Н. Михайловского, 

                                                                

1Масов Р.М. История исторической науки и историография социалистического строительства в Таджикистане / 

Р.М. Масов. – Душанбе: Дониш,1988. – 69 с. 

2 Шагалов Е.С. Первое научное общество в Таджикистане. (Общество для изучения Таджикистана и иранских 

народностей за его пределами) / Е.С. Шагалов. – Душанбе: Дониш,1966. – 8 с. 
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Д.Н. Наливкина, М.А. Менабира, Л.С. Берга, В.В. Бартольда, А.А. Бобринского, 

М.С. Андреева, А.А. Половцева, И.И. Зарубина, Н.Л. Корженевского, В.И. Даля, 

В.В. Радлова. И.Н. Березина, В.В. Вельяминова-Зернова, Г.Н. Потанина, Н.А. 

Аристова, Н. Ханыкова, В.В. Григорьева, И.В. Мушкетова, Д.И. Щербакова и 

многих других, а также труды местных исследователей и публикаций многочис-

ленных обществ. Ученый написал многочисленные труды, статьи, имеющие ис-

точниковедческую ценность. Таким образом, выше сказанное позволяет заклю-

чить, что все сохранившиеся документы и труды академика А.А. Семенова пред-

ставляют особый научный интерес вне зависимости от их объема в силу своей 

уникальности и являются историческим источником по изучению истории, этно-

графии, археологии и культуры народов Востока и том числе таджикского народа 

в конце ХIХ – первой половине ХХ веков и никогда не потеряют свою научную 

значимость. 
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Бехрузи Махмадали 

ВКЛАД РУССКИХ ВОСТОКОВЕДОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

Письменное наследие предков таджиков в течение многих столетий привле-

кает интерес крупных учёных мира. С появлением первых востоковедческих 

школ, письменное наследие таджиков стало объектом изучения и исследования 

историков западного мира, особенно русских востоковедов. В свою очередь, рус-

ские востоковеды, первыми начали исследование истории нашего народа. 

Значительный вклад в развитие русского и советского востоковедения 

внес Александр Александрович Семенов, научная деятельность которого на-

чалась на рубеже ХIХ и ХХ веков. В 1898 г., будучи студентом Лазаревского 

института восточных языков в Москве, А.А. Семенов начинает свое изучение 

Средней Азии в качестве члена экспедиции от Общества любителей естество-

знания, антропологии и этнографии при Московском университете. Им напи-

сано 345 монографий, статей, очерков и рецензий, в которых освещались во-

просы истории, быта, обычаев и верований таджиков и Верхнего Зеравшана, 

Каратегина и Дарваза. 

Большую научную ценность имеет работа А.А. Семенова по истории госу-

дарственного устройства Бухарского эмирата «Очерк поземельно-податного и 

налогового устройства Бухарского ханства», где он обстоятельно рассказал о по-

земельных податях и повинностях, а также о налоговом устройстве Бухарского 

эмирата. Она, как и многие его труды, была написана на основе рукописных ис-

точников и личных наблюдений Семенова во время частых его посещений Бу-

харского эмирата и работы в канцелярии Туркестанского генерал-губернатора в 

качестве дипломатического чиновника. Данный труд написан с глубоким знанием 

предмета исследования и является большим вкладом в историографию таджик-

ского и узбекского народов. Вышедшая в 1929 г. его работа «Очерк поземельно-

податного и налогового устройства Бухарского ханства» является ценнейшим 

трудом, содержащим развернутое изложение системы земельного владения и по-

винностей в Бухарском ханстве. Большая заслуга принадлежит академику А.А. 

Семенову и в организации крупного научно-исследовательского центра по изуче-

нию истории таджикского народа. В 1951 г., с преобразованием Таджикского фи-

лиала АН СССР в АН Таджикской ССР, был создан институт истории, археоло-

гии и этнографии АН Таджикской ССР. А.А. Семенов стал его первым директо-

ром и руководил им до последних дней. 

Семенов являлся не только умелым организатором и хорошим руководите-

лем коллектива. Подобно некоторым крупнейшим представителям русского вос-

токоведения, он был ученым очень широкого профиля, в известной мере восто-

коведом-энциклопедистом, внесшим значительный вклад в ряд отраслей отечест-
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венного востоковедения: историю, источниковедение, эпиграфику, археологию, 

архитектуру, изучение миниатюр, прикладного искусства, исламоведение (в осо-

бенности в изучение суфизма и мусульманского сектантства), литературоведение, 

иранскую филологию, историю науки и пр. Необходимо отметить, что заслуга 

А.А. Семенова заключается и в том, что он помимо исследования отдельных 

проблем истории и истории культуры таджикского народа направлял деятель-

ность коллектива института на комплексное изучение всей его истории. Именно 

при нем была начата работа по подготовке к изданию многотомной истории тад-

жикского народа.
1
 

Другой известный русский учёный-востоковед, который внес большой вклад 

в исследовании истории таджикского народа, является Н.В. Ханыков (1819-

1878гг.). Он закончил Лицей Царского села, во время учёбы проявил интерес к 

истории и культуре народов востока, в частности таджиков. Н.В. Ханыков, когда 

служил в МИД-е, одновременно в Петербургском университете изучил персид-

ский язык, который понадобился в дальнейшей его научной работе. Военный гу-

бернатор Оренбурга В.А. Перовский тоже считался одним из значимых людей 

своего времени, он собрал вокруг себя географов, краеведов, знающих хорошо 

историю, культуру и языки народов Центральной Азии, также был приглашен 

Н.В. Ханыков. У него было большое желание посетить эти края, в том числе тер-

риторию сегодняшнего Таджикистана, поэтому он с удовольствием пришел к гу-

бернатору. 

Н.В. Ханыков по предложению В.А. Перовского был включен в состав Рос-

сийской научной экспедиции во главе с К.Ф. Бутеновым. Н.В. Ханыков в 1841-

1842 годах, путешествовал по многим городам Бухарского ханства, он побывал в 

Бухаре, Самарканде, Пенджикенте, Карши, на территории верхнего течения реки 

Зарафшан, Урметане и т.д. Во время путешествия он встречался с простым наро-

дом и собрал много материала о жизни и обычаях народов этого ханства. Владе-

ние таджикским и узбекским языками позволяло ему без каких-либо проблем 

общаться с местным населением для сбора исторических сведений по их расска-

зам. Таким образом, он узнал о политической, культурной, экономической жизни 

и деятельности народов Бухарского ханства. 
В 1843 году Н.В. Ханыков по результатам своего путешествия издал произ-

ведение “Описание Бухарского Ханства”, которое является первым сообщением 

русской востоковедческой науки. Известные русские востоковеды такие как 

В.В. Бартольд, Н. Халфин, Е. Рассадин дали высокую оценку сочинениям Н.В. 

Ханыкова. Академик В.В. Бартольд писал: «После издания этого произведения 

многие исследователи получили возможность приобрести больше информации 

о жизни и деятельности народов Бухарского ханства, потому что до этого не 

                                                                

1 Ходжаев. Н.Д. «Вклад академика А.А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа» / Н.Д. 

Ходжаев. – Душанбе, «Дониш», 2014. – С. 63–80. 
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было произведения такого уровня, и его сочинения являются лучшим о Бухар-

ском ханстве».
1
 

В сочинении «Описание Бухарском Ханстве» Н. Ханыкова в первую очередь 

говорится о территории, климате и роли рек Аму и Зеравшан в жизни народов 

ханства. После изучения этногенеза народа, исследователь пришел к выводу, что 

большую часть народа составляли кочевники, но население имело большое 

влияние на политическую и административную жизнь ханства. По словам Н. Ха-

ныкова основным населением Бухары были таджики и узбеки. Таджики занима-

лись торговлей, а узбеки вели кочевой образ жизни. В Бухарском эмирате в ос-

новном проживали образованные таджики. Н. Ханыков кроме Бухары побывал в 

Самарканде и получил возможность изучить жизнь населения дальних районов и 

сопоставить с жизнью горожан, чтобы дать читателям полное описание о жизни 

двух народов на этой территории. 

Таким образом, сочинение «Описание Бухарского Ханства» Н. Ханыкова 

было большим вкладом в дальнейшее исследование истории эмирата до завоева-

ния русскими Средней Азии. «Описание Бухарского Ханства» была переведена 

на другие языки, после чего иностранные исследователи начали изучение исто-

рии нашего народа, основоположником которого является Н. Ханыков. Он кроме 

этого произведения написал ряд других очерков, как «Бухара», «Самарканд», 

«Записи о закате (налог с имущества), которые издавались в газетах России. 

Востоковед, исламовед, известный историк, академик В.В. Бартольд (1869-

1930), один из величайших востоковедов, который внес большой вклад в иссле-

довании и изучении истории народов востока, а именно Центральной Азии. В.В. 

Бартольд в Петербурге изучил все тонкости науки востоковедения у великих зна-

токов востоковедческих наук того времени таких, как В.Р. Розен, Н.И. Веселов-

ский, В.Д. Радлов, В.В. Григорьев, В.А. Жуковский и других учителей. Он во 

время учёбы в школе познакомился с историей народов Средней Азии и проявил 

большой интерес к истории, языку и культуре Ближнего востока. В.В. Бартольд 

уже в гимназические годы серьезно интересовался историей Востока. После 

окончания гимназии Бартольд поступил в Петербургский университет на факуль-

тет восточных языков на арабско-персидско-турецко-татарское отделение. Буду-

щий академик В.В. Бартольд изучал здесь историю, языки и культуру восточных 

народов. 

В студенческие годы он написал научную диссертацию “Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия”, молодой востоковед получил высокую оценку великих 

востоковедов и был награжден серебряной медалью. Его труд “Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия” считается великим трудом в области востоковедения и 

истории Средней Азии, который до настоящего времени не потерял своё значе-

ние и был переведен на многие языки (английский, узбекский), в 1931 году труд 
                                                                

1. Ханыков Н. В. «Описание Бухарского Ханства» / Н.Д. Ходжаев. Типография Императорской Академии Наук, 

1843. – С. 2–9. 
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был дважды переиздан. В.В. Бартольд относился с большим уважением к исто-

рии и культуре народов Востока, всегда избегал проявления нацизма и расизма. 

Как говорит профессор И.И. Умняков, “Собранный в трудах В.В. Бартольда бога-

тый исторический материал дал возможность в деле изучения прошлого Средней 

Азии перейти от экстенсивных исследований и широких обобщений к подробно-

му и тщательному изучению отдельных вопросов туркестановедения”.
1
 

В.В. Бартольд в Галле углубленно занимался восточными языками: араб-

ским, персидским, тюркским, сирийским и начал изучать санскритский язык. На-

ходясь за границей, В.В. Бартольд непрестанно думает об изучении и написании 

истории народов Средней Азии. 

В мае 1893 г. В.В. Бартольд с научной целью для исследования памятников 

древности был командирован в Среднюю Азию Академией наук и факультетом 

восточных языков Петербургского университета. Тогда В.В. Бартольд посетил 

Худжанд, Ак-теппе, Нау, Ура-Тюбе, приехал затем в Шахристан. В.В. Бартольд 

указывал на невозможность располагать в Худжанде город, заложенным на Сыр-

Дарье Александром Македонским, учёный предполагал, что этот город находится 

в районе Нау, в 27 км от Худжанда 

В.В. Бартольд во время поездки 1893-1894 гг. не только провел осмотр раз-

валин городов, крепостей, кладбищ и т. д., но он занимался также собиранием 

различных преданий и рукописей. В.В. Бартольд в 1904 г. привез из Туркестана 

16 рукописей и сдал их в Азиатский музей Петербургского АН России, передал 

ряд коллекций в Музей антропологии и этнографии. В этом же году была опуб-

ликована его статья “Текст первой надписи в Варухском ущелье”. В годы Совет-

ской власти В.В. Бартольд напечатал ряд работ, как и предыдущие его работы, 

несмотря на присущие им методологические недостатки, являлись крупнейшим 

вкладом в изучении истории народов Средней Азии. 

В 1927 году была издана работа В.В. Бартольда “История культурной жизни 

Туркестана”. Она начинается с изложения истории народов Средней Азии эпохи 

Ахменидов, в ней характеризуется положение страны до арабского нашествия. 
2
 

В последующих главах содержится история Средней Азии в VII-XIX вв., 

раскрывается процесс присоединения Средней Азии к России. В 1924 году в 

Средней Азии было проведено национальное территориальное разделение, в ре-

зультате которого была провозглашена Таджикская Автономная Республика, в 

составе Узбекской ССР. В связи с этой новой политической ситуацией известный 

ученый провел исследование этнической истории народов Центральной Азии. В 

то время, когда речь шла о существовании или отсутствии таджикского народа, 

известный ученый написал свое произведение «Таджики». Работа была издана в 

1925 году, в ней была поставлена точка в этом споре. 

                                                                

1. Акрамов. Н.М. Выдающийся русский востоковед В.В. Бартольд. Научно-биографический очерк / Н.М. Акра-

мов. – Душанбе: 1963. – С. 48–84 

2. Бартольд В.В. СОЧИНЕНИЯ. Т.1 (2) / В.В. Бартольд. – Москва.,1963. – С. 232 
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Наследие В.В. Бартольда выражается, прежде всего, поистине гигантском 

количестве нового фактического материала, который он извлек из арабских, пер-

сидских и турецких первоисточников в создании первой научной истории Сред-

ней Азии в средневековый период. 

Итак, вклад русских востоковедов и историков в исследовании и изучении 

истории народов Ближнего Востока, Средней Азии, в частности таджикского на-

рода, очень велик и благодаря им история таджиков нашла свое место среди дру-

гих культур и стала объектом исследования востоковедов и историков западного 

мира. Это подтверждают слова Фасмера о В.В. Бартольде: “Его исключительные 

заслуги в изучении истории Востока, особенно Средней Азии, получили миро-

вую известность”. 

Список использованной литературы. 

1. Ходжаев Н.Д. «Вклад академика А.А. Семенова в изучение истории и 

культуры таджикского народа» / Н.Д. Ходжаев. – Душанбе, «Дониш», 2014 – С. 

63–80. 

2. Ханыков, Н. В. «Описание Бухарского Ханства» / Н.В. Ханыков Типо-

графия. Императорской Академии Наук, 1843. – 284 с. 

3. Н.М. Акрамов Выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд. Научно-

биографический очерк. Душанбе: 1963. С. 48–84 

4. В.В. Бартольд – СОЧИНЕНИЯ. Т.1 (2) Москва-1963. С. –232. 

5. А.М. Беленицкий. Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов. (Ар-

хеология, история, этнология, культура). Санкт-Петербург, 2004. – 408 с. 

 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Беҳрӯзи Маҳмадалӣ – собиқ корманди Осорхо-

наи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992) 934818138 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

164 

Нуров Г.З. 

НАҚШИ ОСОРХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР РУШДИ САНЪАТИ ТАСВИРИИ МУОСИРИ ТОЉИК 

Санъати тасвирї ва амалї-ороишї яке аз љабњањои њаёти љамъиятии 

инсонї дар тамоми давру замон ба њисоб меравад. Санъати тасвирї дар њаёти 

мардуми тољик аз даврањои дури таърихї сарчашма мегирад. Замони давлатдо-

рии Кушониён ташаккули санъати тасвирї ба дараҷаи рушду тараққӣ расида 

буд. Тањќиќотњои бостоншиносї дар мавзеи ёдгорињои таърихии Панљакенти 

ќадим, Њулбук, Аљинатеппа, Чилњуљра ва дигар мавзењои таърихии тољикон ин-

ро бори дигар ба исбот мерасонад. Охирњои асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ 

љанбањои људогонаи санъати наќќошии тољик дар як ќатор асарњои муњаќќи-

ќони рус аз ќабилї А.А. Бобринский «Наќши тољикони кӯњистони Дарвоз» 

1900 с М.С. Андреев «Наќкошии тољикони кӯњистон» ва ѓайра ба таври даќиќ 

ва равшан инъикос гардидаст. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки ин муњаќќиќон 

мавриди омўзиши санъати тасвирии њунари мардумии ин давра вожањои мухта-

лиф, ба мисли «санъати ороишї-амалї, «наќќошї–амалї» ва «наќшу нигор» ро 

мавриди истифода ќарор додаанд. Дар вожаномаи «Луѓати мухтасари вожањои 

санъати тасвирї» ишора гардидааст, ки «санъати тасвирї њунарест вобаста ба 

дарки биноӣ (тамошої) ва офариниши тасвир дар фазо ва сатњ. Ба он рассомии 

сиёњќаламї (графика) ва муљассамасозї шомил мешаванд.
1
 

Дар замони муосир дар баробари ташаккули дигар намудњои санъат дар 

ќаламрави љумњурї, ташаккули санъати тасвирї низ ба роњ монда шуда буд. 

Хукумати љумњурї оид ба ташкил ва фаъолияти муассисањои марбут ба ин соња 

чорањои назаррас меандешид. Махсусан, оид омода намудани мутахассисони 

соњаи санъати рассомї аллакай баъди ташкилёбии Љумњурии Шуравии Сотсиа-

листии Тољикистон аз ибтидои солњои 30 дар барномањои давлатї 

масъалагузорї мегардид. Аз ин хотир алакай дар ин давра як ќатор мутахасси-

сони варзидаи мањаллї дар соњаи санъати тасвирї аз ќабили; Абдулло Ашуров 

ва Маљид Хошмуњаммадов тарбия ёфта, бањри рушду такомули соњаи санъати 

тасвирї сањми босазо гузоштанд. Бояд хотиррасон намуд, ки дар ташаккули 

санъати рассомии тољик як ќатор мутахассисон аз кишвари Русия аз ќабили 

Еремей Бурсев, Парфирий Иванович Фалбов, Авксентин Никонирович Камелин 

ва дигарњо сањми босазо гузоштаанд. Мањсули зањматњои офаридаи онњо то ба 

имрўз дар фонди Осорхонаи миллии Тољикистон њифзу нигоњдорї шуда, давра 

ба давра ба экспозитсияи намоишии Осорхонаи миллии Тољикистон барои та-

мошо гузошта мешаванд. То ин давра аллакай тарѓиботи нигоришоти ин рассо-
                                                                

1 Муњиддинов С. Санъати тасвирии халќи тољик дар оѓози асри ХХ. Ахбори Осорхонаи миллии Љумњурии 

Тољикистон ба номи Камолиддин Бењзод №6 2005, – С58 
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мони љавон  чандин маротиба дар намоишњои аввалини љумњуриявї ба тамошо 

гузошта мешуданд. Њанўз дар намоишгоњи аввалини љумњуриявии соли 1934 

барпогардида, мањсули зањмати 8 рассом ба тамошо гузошта шуда буд, ки дар 

ќатори онњо асарњои Е. Бурцев, В. Сидоренко, И.А. Ершов, П.И. Фалбовро ди-

дан мумкин буд.
1
 Дар ифтитоњи расмии намоиши мазкур котиби њизби комуни-

стии Тољикистон Исак Гиригоревич Бройдо шахсан ширкат намуда, њозиринро 

ба муносибати ифтитоњи намоиши нахустини љумњуриявї табрик намуд. На-

моиши мазкур барои бунёди Осорхонаи давлатии таърихи кишваршиносї дар 

соли 1934 ва Иттифоќи Рассомони Тољикистон замина гузошта буд. Давра ба 

давра ташаккули санъати тасвирии муосир дар асоси мавзуњои замонавї ба роњ 

монда мешуд. Масалан, дар дањаи адабиёт ва санъати тољик дар шањри Москва 

соли 1941 асарњои офаридаи М. Хошмуњаммедов, А. Ашуров А. Камелин Зул-

фия Бањридинова дар тарѓиби мавзуи ташаккули сотсиализм дар љумњурї љои 

сазоворро ишѓол намуданд. Дар намоиши мазкур мањсули офаридаи рассомон, 

њайкалтарошон, ќаламкашон ба намоиш гузошта шуда буданд, ки шумораи 

онњо ба дусад адад мерасид.
2
 Дар намоишгоњи мазкур асари рассом – Маљид 

Хошмуњаммадов «Эпизоди шӯриши Восеъ» ба тамошо гузошта шуда буд, ки 

асари мазкур дар мавзуи замонавї офарида шуда, дар он табиати зебои диёри 

кӯњистони Тољикистон аз назари офариниши асар аз тарафи рассом бо як 

мањорати хоса ба назари бинанда инъикос мегардид. 

Дар баробари оѓоз гардидадани Љанги Бузурги Ватанї дар ќатори дигар 

шањрвандони љумњурї, инчунин ходимони намоёни санъати рассомї аз қабили 

Борис Сребрянский, П. Зобнин, К. Туренко, А. Камелин, И. Абдурахманов, Ф. 

Салманов ба њимояи Ватан бархоста, ба фронт рафтанд. Борис Иванович Среб-

рянский баъди сахт захми гаштан соли 1942 аз фронт ба Ватан баргашта, фаъо-

лияти рассоми худро дар Тољикисстон то лањзањои охири умр идома дода, дар 

ташакули санъати рассомии Тољикистон сањми сазовор гузоштааст. Дар асарњои 

офаридаи ин рассом, ки чанде аз онњо дар толорњои намоишии санъати тасви-

рии Осорхонаи миллии Тољикистон ба намоиш гузошта шудаанд, ин лаҳзаҳо 

эњсос мегарданд. Дар солњои Ҷанги Бузурги Ватанї рассомони тољик нашрияи 

«Лавњаи тољик-ТА «Окна Таджик ТА»-ро созмон доданд. Нашрияи мазкур 

плакатњои гуногунмавзуъро тањия карда, ба мардум пешниҳод менамуд. Дар 

нашрияи мазкур фаъолияти рассомон А. Орлов, М. Хошмуњаммадов, С. Крас-

нополский, Б. Сребрянский ва дигарон бештар ба назар мерасид. Дар ин давра 

дар ќатори ходимони санъати љумњурї рассомони ленинградї аз ќабили М. 

Зубрева ва С. Захаров дар ташакули санъати ороишии монументалї дар 

ќаламрави љумњурї сањми босазо гузоштанд, ки лавњањои ороишии миллии 

                                                                

1 Курбоншоев Ш. Основные принципы и пути экспонирования коллекции национального музея республики 

Таджикистан имени К Бехзода / Ш. Курбоншоев // Сообщение национального музея республики Таджикистана 

№5. Д. 2004, – С. 63. 

2 Назаров М. Инкишофи санъати тасвирї Санъати халќи Тољик / М. Назаров. – Сталинобод 1961, – С 218. 
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офаридаи онњо бисёр даромадгоњои биноњои маъмурї ва фарњангии љумњуриро 

ороиш медоданд. 

Тарѓиб ва ташвиќи санъати тасвирї ва амалии мардумї дар ќаламрави 

љумњурї аз ибтидои солњои 40-уми ќарни гузашта боз њам вусъати тоза пайдо 

намуд. Дар асоси њуљљатњои бойгонї ва маводњои чопї маълум гардид, ки дар 

асоси ќарори Шўрои Комиссарони Халќии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 

Тољикистон соли 1944 муассисаи алоњидаи амалкунанда, оид ба тарѓиботи санъ-

ати тасвирї ва њунарњои мардумї бо номи «Намоишгоњи доимоамалкунанда» 

дар шањри Сталинобод таъсис дода шуда, роњбари муассисаи мазкур рассом 

Ю.М. Казмичев таъин гардид. Хушбахтона аз намунаи асарњои офаридаи ин рас-

сом айни замон дар фонди захиравии Осорхонаи миллии Тољикистон якчанд 

номгуй њифз ва њимоя карда мешаванд. Баъд аз як соли фаъолияти муассисаи 

мазкур моњи майи соли 1945 ќарори дигари давлатї оид ба таъсиси Осорхонаи 

давлатии санъати тасвирии Тољикистон ба тасвиб расид. Баъди ду соли омодагї 7 

майи соли 1947 Осорхонаи давлатии санъати тасвирї ба фаъолият оѓоз намуда, 

директори он профессор А.Л. Каплан таъйин гардид, ки маводњо оид ба оѓози 

фаъолияти ин муасиса дар бойгонии Осорхонаи миллии Тољикистон мањфузанд. 

Осорхонаи мазкур соли 1955 бахшида ба таљлили љашни 500 солагии рассом ми-

натуристи бузурги тољик Камолиддин Бењзод номгузорї гардид. Аз рўзњои авва-

ли фаъолияти худ Осорхонаи давлатии санъати тасвирии Тољикистон дар шањри 

Сталинобод ба тарѓибу ташаккули санъати тасвирии замони муосир ва фаъолия-

ти эљодии рассомон машѓул буд. Масалан, дар толорњои намоишии осорхона со-

ли 1957 бахшида ба 50-солагии зодрўз ва 30-солагии фаъолияти эљодии рассоми 

намоён Игор Александрович Ершов намоиши шахсии асарњои ў баргузор гардид. 

Дар намоиши мазкур он асарњои эљоднамудаи рассом ба намоиш гузошта шу-

данд, ки табиат ва манзарањои зебои диёри Тољикистонро инъикос менамуданд. 

Дар асоси њуљљатњои расмии дар бойгонии Осорхонаи миллии Тољикистон 

боќимонда ва маводњои ба нашр расида оид ба намоиши ташкилнамудаи И.А. 

Ершов аз бисёр муассисањои соњаи санъат берун аз љумњурї фаъолияткунанда, 

барќияњои табрикоти омадаанд, ки дар онњо оид ба таваљљӯњи хоса доштани рас-

сом ба кишвари Тољикисон ва табиати зебои он маълумот гирифта метавонем.
1
 

Бисёре аз фикру аќидаи рассомон аз ќабили М. Хошмуњаммадов, Шипулин М.Н. 

Писанко Н.Н, Кузмин Г.Н., Камелин А.Н ва дигарон дар нусхаи протоколи 

муњокимаронии намоиши рассом И.А. Ершов моњирона инъикос гардидааст. Ма-

салан бањои рассом Маљид Хошмухаммадов бо чунин мазмун аст: «Игор Алек-

сандрович Ершовро аз соли 1935 инљониб мешиносам. Оид ба ташаккули соњаи 

санъати тасвирии кишвари Тољикистон И.А. Ершов ва В. Сидоренко хизмати бу-

зурги соњавиро иљро намудаанд. Дар асарњои ба номоиши мазкур гузоштаи рас-

                                                                

1. Шарифзода А. Истифодаи осорхонавии осори санъати тасвирї дар Тољикистон / А. Шарифзода Ахбори Осор-

хонаи миллии Тољикистон. 2014, №1 – С, 25 
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сом мо самимияти хосаи муњаббати рассомро ба кишвари Тољикистон эњсос ме-

намоем».
1
 Њамзамон дар соли 1947 дар шањри Сталинобод бахшида ба 30 сола-

гии ташкилёбии Њокимияти Советї намоиши Љумњуриявии санъати бадеї ку-

шода шуд, ки дар он асарњои рассом С. Захаров, М. Зубрева аз ќабили «Туњфањои 

Тољикистон», «Дар ќишлоќи кўњистон» ва асари љолибу диққати рассом Абдулло 

Ашуров «Гӯсфандони њисорї» ба намоиш гузошта шуда буданд. 

Дар њама гуна давру замон эљодкорон пеш аз њама бояд сиёсати фарњангии 

давлатро дар асарњои офаридаи худ таблиѓ карда тавонанд. Дар бисёр асарњои 

солњои 30- 40 офаридаи рассомон мо мавзуњоеро во мехӯрем, ки ба њаёти сиёсї 

љамъиятии замони худ вобастагї доранд. Масалан асари офаридаи рассом Е.Г. 

Бурсев «Дар замини бой», соли 1934 дар мавзуи истисмори мењнати кироя бах-

шида шудааст. 

Дар солњои 50 ва 60 ќарни гузашта, мавзуњои дигари њаётї аз ќабили 

сохтумонњои умумихалќї, љабњањои њаёти иќтисодї, иљтимої, таърихї ва 

фарњангї низ ба назар мерасад. Масалан, њаёти шабонарўзии коргарони 

корхонањои саноати натиљањои зањмати пахтакорон боѓу ток парварон ва чорво-

дорон низ аз мадди назари рассомон дур намондааст. Масалан, асари рассом Аб-

дулло Дустмуњаммадович Ашуров «Сохтумони НБО Варзоб» ки солњои 50 офа-

рида шудаст, оид ба аввалин сохтумонњои умумихалќии љумњурї маълумот 

медињад. Зеро НБО-и Варзоб алакай соли 1937 сохта ба истифода дода шуд ва 

дар он маврид шањри Душанберо пурра бо барќ таъмин менамуд. 

Дар солњои 60-70 дар ташаккули мактаби рассомї мутахассисони мањаллї 

ќадамњои устувор гузошта, дар мавзуњои муњими њаётї асарњои баландпояро 

эљод намудаанд. Яке аз онњо рассоми халќии Тољикистон Зуњур Нурљонович 

Њабибуллоев ба њисоб меравад. Мањорати касбии рассомиро Зуњур Нурљонов аз 

мактабњои олии рассомии шањрњои бузурги замони Шўравӣ: Ленинград ва Мас-

кав омўхта, ба ватан баргашт ва ба ташаккули мактаби расомии миллї 

њиссагузорї намуд. Баъди шиносої бо осори офаридаи Зуњур Њабибуллоев кас 

таассуроти бузурги офариниши санъати рассомиро эњсос карда метавонад. Гар-

чанде рассом нозукињои мактаби расомиро аз рассомони варзидаи рус омўхта 

бошад, лек осори вай асолати тозаи эљодии худро аз даст надодааст. Дар экспо-

зитсияи амалкунандаи шуъбаи санъати тасвирии Осорхонаи миллии Тољикистон 

якчанд асарњои Зуњур Њабибуллоев ба тамошо гузошта шудаанд, ки яке аз онњо 

«Ба чарогоњи бањорї» ном дорад. Асари мазкур соли 1963 офарида шудааст. Дар 

ин асар ќисмати манзаравии мусаввара хело љазоб нигошта шудааст. Рассом тас-

вири њаракати рама ва баландињои теппањоро дар офариниши асар рангпардозї 

намудааст. Мусаввараи мазкур ба бинанда таасуроти гуворо мебахшад. Асари ди-

гари дар намоиш будаи рассом «Модар» ном дошта, солњои 1984-1985 офарида 

                                                                

1 Бойгонии Осорхонаи миллии Тоикистон. Аз нусхаи протоколи љаласаи умумиииттифоќии рассомони 

тољикистон аз 26 апрели соли 1949. 
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шудаст. Дар асар рассом симои модари солхӯрдаи худро тасвир намудааст, ки дар 

назди фарзанди худ, ки аз набарди Љанги Бузурги Ватанї саломат ва сарбаланд 

баргаштааст, нишаста оромона ба андеша фурӯ рафтааст, зеро гарчанде яке аз 

фарзандони модар аз ин љанги хонумонсӯз ба наздаш баргашта бошад, фарзанди 

дигари ў аз ин набарди дањшатнок барнагаштааст. Модар то лањзањои охири 

њаёти худ бозгашти писарро интизорї мекашид. 

Дар ташаккули санъати тасвирӣ дар Тољикистон дар ќатори Зуњур 

Њабибуллоев номи рассоми халќии Тољикистон Ҳайдаров Ашурро низ набояд 

фаромӯш кард, зеро рассом фаъолияти эљодии худро аз овони љавонї сар карда, 

дар эљоди мавзӯъњои мундариљавї, манзаравї ва чењранигорї асарњои зиёди 

баландмазмунро офаридааст. Ёдрас шудан ба маврид аст, ки рассом фаъолияти 

эљодии худро аз офариниши асарњои манзаравї оѓоз намудааст. Намунаи онро 

мо дар асари «Помири шарќї». «Кўњњои Помир», «Дарёи панљ» 1966, «Дараи 

Варзоб» 1967 мушоњида карда метавонем. Гарчанде эљод намудани асарњои 

манзаравї дар эљодиёти рассом љои намоёнро ишѓол намояд лекин дар 

эљодиёти рассом тасвир ва ё офариниши асарњои таърихиро низ дидан мумкин 

аст. Масалан, асари офаридаи рассом «Отряди Афзалї» 1969, «Декрет дар бо-

раи замин» 1970, «Афтодани аморат» 1977 ба ќатори асарњои таърихии рассом 

дохил мешаванд. 

Њамин тавр, давра ба давра ташаккули санъати рассомии тољик дар 

эљодиёти рассомони Тољикистон дар мавзуњои мухталифи њаёти ба назар мера-

сид. Солњои 80-ум дар эљодиёти рассомони тољик аз ќабили Сабзалӣ Шарипов ва 

Зиёратшо Довудов мавзуњои муњими таърихї ва љамъиятиро эњсос намудан мум-

кин буд. Дар асарҳои офаридаи Сабзалї Шарипов аз ќабили «Боѓи анори бобом» 

соли 1977, «Хотираи солњои гузашта» солњои 1981-1982, «Мактуб» соли 1983 ва 

ѓайра жанри манзаранигорӣ ва чењранигории рассом хело моњирона ќаламкашї 

гардидааст. Дар толори намоишии осорхона якчанд асарњои рассом Зиёратшо 

Довудов, хатмкардаи донишгоњи рассомї – ороишии шањри Маскав ба тамошо 

гузошта шудаанд, ки яке аз онњо «Пойгоњи ќабули пахта» ном дошта соли 1987 

офарида шудаст. Дар асари мазкур мавсими долу зарби пахтасупорї дар мавзеи 

ќабулгоњи пахтасупорї тасвир ёфтаст, ки лањзаи љушу хурўши кори 

пахтаќабулкунон хеле моњирона ва воқеъбинона инъикос ёфтааст. Асари дигари 

Зиёратшо Довудов «Эњё» ном дошта соли 1989 офарида шудааст. Дар асари маз-

кур алоќамандии њаёти адабии намояндагони давраҳои гуногуни таърихи илму 

адабиёти тоҷик моњирона тасвир ёфтаст. Дар маркази асар симои С. Айнї ва 

А.М. Горкий чењранигорї гардидааст, ки рассом хизматњои бузурги устод Сад-

риддин Айниро дар солњои 20 ќарни гузашта нисбати пойдории миллати тољик 

хуб ќадрдонї намудааст. 

Дар замони соњибистиќлолии кишвар оид ба ташаккули санъати тасвирї низ 

диќќати њаматарафа зоњир карда мешавад. Дар ин давра тарѓиби санъати тасви-

рии мардуми тољик дар намоишњои байналмилалї дар кишварњои хориљ ба роњ 
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монда шуд. Хушбахтона дар оѓози солњои соњибистиќлолии кишвар дар 

намоишњои байналмилалї оид ба тарѓиби санъати тасвири ва амалї аз њисоби 

намунањои њунари амалї ороишї ва санъати тасвирии дар Осорхонаи миллии 

Тољикистон њифзшаванда низ шомил карда мешуданд. Дар тарѓиб ва ташвиќи 

санъати тасвирї ва амалї Осорхонаи миллї дар солњои соњибистиќлолии киш-

вар, љабњаҳои дигари кориро ба роњ монда тавонист. Ин пеш аз њама њамкорињои 

фарњангӣ бо ташкилотњои байналмилалї ва сафоратхонањои кишварњои хориљии 

дар ќаламрави љумњурї фаъолияткунанда ба њисоб меравад. Масалан, дар соли 

2003 бахшида ба 300 солагии таъсис ёбии шањри Санкт-Петербург бо дастгирии 

Сафорати кишвари Русия намоиш тањти унвони «Намоиши асарњои рассомони 

рус ва шогирдони онњо» дар Осорхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба номи 

Камолиддин Бењзод баргузор гардид, ки баргузории намоиши мазкур аз 

њамкорињои фарњангии Осорхонаи миллии Тољикистон гувоњї медињад. 
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Меликиён Эраҷ 

САҲМИ САЙФИДДИНОВ АНВАРШОҲ ДАР РУШДИ САНЪАТИ 

РАССОМИИ МУОСИРИ ТОҶИК 

Дар миёни гузаштагони мо мардумони ҳунарманду ҳунарпарвар, бофарҳанг, 

хирадгаро ва фарҳехта, ҳамвора дар масири таърих талошу корнамоиҳо намуда, 

барои мо осори арзишманди илмиву адабӣ ва маънавӣ боқӣ гузоштаанд. Ба вижа 

дар бахши санъат, ки аз ниҳоди зебоишиносӣ ва маънавии башар бар меояд ва 

муаррифгари андешаҳову аҳдофи руҳи инсонӣ аст. 

Бо вуҷуди ин, ки бо гузашти замон бахшҳои бузурге аз мероси ниёгони худ-

ро, ки шомили марзҳои фарҳангиву ҷуғрофӣ мешаванд, аз даст додем ва ба ҳар 

сӯ пошу пароканда гаштем, аммо ҳанӯз дар тинати мо руҳи пурнерӯи гузаштагон 

ва андешаҳои фанонопазири онҳо ҷилва мезананд. Санъат ва ангезаи дарунии ра-

сидан ба андешаҳои ормонӣ ва лаззатбахш, ба таври мудом ва пойдор дар 

ҷӯшидану хурӯшидан барои офариниши дунёи рангинтар мебошанд. Ин ҷӯшишу 

ангезишро дар вуҷуди фарде метавон дид, ки ҳамвора дар таҳқиқи ҷаҳони дарун 

буда, дар кашфи паҳлуҳои нодидании он, бо қаламмӯй ва рангҳои муъҷизаофар 

ҳамнишину ҳамсуҳбат аст. Бузургмарди ҷомеаи ҳунарии замони мо Сайфиддинов 

Анваршоҳ аст, ки миёни санъатпешагон ва зебоиофаринони санъати тоҷик сабки 

ҳунарии худро дошта, эътибори волоеро касб кардааст. 

А. Сайфиддинов, ки соли 1951 таваллуд шудааст, аз ҷумлаи рассомони даҳаи 

80-уми асри XX мебошад. Ӯ ҳамчун як рассоми маъмулӣ аз бачагӣ ангезаи рас-

сомиро дунбол карда, шукуфоии маҳоратҳои ҳунариаш дар Омӯзишгоҳи 

ҷумҳуриявии рассомӣ (имрӯза Коллеҷи рассомии ба номи М. Олимов) дар бахши 

мусаввирӣ сурат гирифт. Пас аз он дар Донишкадаи рассомӣ ва театрии Тошканд 

таҳсилро идома дод. Албатта на танҳо мактабҳои ҳунарии русӣ ва осиёӣ рӯйи 

ҳунарманд таъсир гузоштанд, балки чуноне, ки Татяна Исобоева ишора мекунад: 

“Пас аз 10 солагиаш Анваршо дар пайи омӯзиши асосҳои мактаби академӣ буд. Ӯ 

ба таври пайваста мекӯшид камолоти шахсии худро дар андешаҳояш таҳаққуқ 

бахшад. Ҳамчунин, осори рассомони давраҳои гуногун ва таърихи мусаввириро 

меомӯхт. Ба осори ҳунарии Ван Гог, Гоген, Сезан, Пикасо, Далӣ ва дигар рассо-

мон алоқа дошт. Санъати ин рассомон дар Анваршо парвози афкор ва эҳсосотро 

бедор намуд.”
1
 

Дар мавриди рушди санъат дар Тоҷикистони солҳои 70-80-уми асри XX А. 

Руб чунин мегӯяд: “Солҳои 1970-1980 барои рассомони тоҷик сермаҳсул ба шу-

мор мерафт. Иттиҳодияи рассомон дар ин давра 240 намоиши рассомӣ барпо на-

муда, дар онҳо ширкат варзиданд. Дар осори худ онҳо паҳлуҳои мухталифи 

                                                                

1 Шарифов Дж. Империя цвета и воображения / Дж. Шарифов, А. Сайфудинов. – Душанбе 2016. – С. 1 
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вуҷуди инсонро тасвир намудаанд; таърих ва муосир, табиат ва инсонҳо ва ирти-

бототи сершумори онҳо бо ҷаҳони пиромунро инъикос кардаанд.
1
 

Дар даҳаи 80-уми асри XX дар баробари А. Сайфидинов рассомоне ба мо-

нанди Н. Нарзибеков, М. Рақибов, Р. Сафаров, М. Улҷабоева, С. Аловиддинов, 

Ш. Шобутолибов, З. Сабиров, К. Ёдгоров санъати рассомии тоҷикро бо суръати 

бештар рушд дода, таҷрибаҳои навро вориди он намуданд. Аммо аз миёни онҳо 

рассом А. Сайфиддинов буд, ки ба осори бузургҳаҷм (монументалӣ), амалӣ-

ороишӣ ва мусаввирӣ сару кор дошт, дар сохти мусаввара ба сабки абстракт 

(чакиданигорӣ) пойбанд монд. Дар мавриди рассом дар сомонаи Коллеҷи 

рассомӣ чунин зикр шудааст: “А. Сайфиддинов дар услуби нақшгарӣ, кундал ва 

мозаика кор мекунад. Бисёре аз сохтмонҳои ҷамъиятии Тоҷикистон тавассути ӯ 

ороиш ёфтаанд. Асари бузургҳаҷми барҷаста бо гач барои ресторани “Ошхонаи 

шарқӣ” дар шаҳри Владимири Русия (1979-1980), нақшнигории “Дунёи зериобӣ” 

барои боғчаи кӯдакон (Ёвон, 1989), нақшнигории “Донишмандони Шарқ” барои 

Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон (Душанбе, 1982). Дар солҳои 90-и асри 

XX рассом силсилае аз композитсияҳои бе ашёро сохт; онҳо дар санъати муосири 

Тоҷикистон ҳамчун навгонӣ пазируфта шуданд.
2
 

Албатта ин хусусиёт барои камтар ҳунарман-

доне шукуфо мешавад ва на ҳар нафаре ҷаҳону 

дороии онро аз паҳлуҳои гуногун менигарад. 

Осори ӯ дар рушди сабки абстракти санъат дар 

Тоҷикистон нодир ва мунҳасир ба худи ӯ ҳастанд. 

Ҳамонтавр ки профессор Л. Додхудоева дар бо-

раи ӯ мегӯяд: “Сайфиддинов дар талоши пайдо 

намудани шеваи нигориши худ, ки битавонад 

эҳсосу андешаҳои ниҳонро баён кунад, дар сол-

ҳои 90-ум ба сохти силсилаосори абстракт пар-

дохт, ки имрӯза дар Тоҷикистон бештар ҳамчун 

навгонӣ пазируфта мешавад. Дастовардҳои аслӣ 

ва навовариҳои баргирифтааш аз фарҳанги 

ҷаҳонӣ бо унсурҳои миллӣ омехта шудаанд, ки ба 

рассом иҷоза медиҳад то руҳи санъати муосирро 

дарёфта, ба он хусусияти миллӣ бахшад.”
3
 

Сабки абстракт бештар ба унсурҳо ва тасвирҳои ғайри қобили ташхис ва но-

муайян гароиш дорад, ки ҳадафи рассом аз тасвиру таҷассуми асари абстрактӣ, 

пеш аз ҳзама даъвати тамошобин барои фаҳму дарки эҳсосоти рассом аст. Рассом 

низ мафҳуму андешаи пушти пардаи тасвирро ба мухотаб вогузор мекунад, то ӯ бо 

ихтиёри худ ҳар бардоште, ки мехоҳад дошта бошад. Аммо А. Сафиддинов 

                                                                

1 А. Руб. Изобразительное искусство Таджикистана – Москва, 2015. – С. 13 

2 Сайфиддинов А. https://artcollejmolimov.com/saifudinov_anvarsho . Таърихи истифодабарӣ 10.03.2021. 

3 Шарифов Дж. Империя цвета и воображения / Дж. Шарифо, А. Сайфудинов. – Душанбе, 2016. – С. 1 

 

Тас. 1. “Пижвоки замон”. Равған рӯи 

карбос. 80х90см. 2013 

https://artcollejmolimov.com/saifudinov_anvarsho
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ҳамонгуна, ки дар боло зикр шуд, 

унсурҳои миллӣ, табиат ва 

ҳамоҳангии аҷзои онро дар осораш 

инъикос медиҳад, ки барои мухотаб 

ҳарчанд на батаври мутлақ, балки то 

андозае қобили фаҳм буда, бозтоби 

дарунии рассомро метавонад бинад. 

Масалан, дар асари “Пижвоки за-

мон”-и ӯ (нигаред ба тасвири 1) 

ҳадди ақал як унсури миллӣ, ки 

ҳамон “чорхона”-и мардумони шарқи 

Тоҷикистон аст, дида мешавад, ки ху-

ди чорхона пур аз рамзу маънӣ аст. 

Ҳамонтавр ки дар боло ёдовар 

шудем, рассом натанҳо як мусаввири 

маъмулӣ, балки равоншинос, кайҳоншинос ва пеш аз ҳама муҳаққиқ аст ва роҷеъ 

ба рангҳо, ки андешаву эҳсосоташро бо онҳо баён мекунад, назароти фалсафӣ 

дорад. Масалан, ранги сурхро нафаси нерӯи кайҳонӣ, навъе “танини нерӯи 

дарунӣ”, таҷассумкунандаи ҳамоҳангӣ ва оҳанги фазо медонад. Ранги норинҷӣ 

низ яке аз шохаҳои ранги сурх аст, ки дар бештари осори мусаввирии рассом ди-

да мешавад. Дар яке аз осори ӯ бо номи “Тирамоҳи заррин” рангҳо ва унсурҳои 

табиӣ, монанди мева истифода шудаанд, ки ин асар иртиботи рассом бо табиат ва 

тафсири ӯ аз зебоии табиатро бозтоб медиҳад. (тас. 2) Пеш аз офаридани осори 

рангӣ, рассом ба навъи санъати графика 

таваҷҷуҳи бештар дошт, аммо дар онҳо низ ба 

сабки абстракт асар меофарид. Қудрати зеҳни 

ӯро дар печидагии тасвирҳо, пайванди аҷзои 

ашёву ҷонварон ба ҳамдигар, яъне кашида бе-

рун овардани тахаюлоти маҷозӣ ба ҷаҳони 

воқеият метавон дид. (тас. 3) Аз тарафе ӯро 

метавон як экпрессионист (ҳаяҷоннамо) до-

нист, зеро дар осораш ашё ва унсурҳои ҷаҳони 

воқеӣ низ ҳузур доранд. Ҷасорату тамоюли 

рассом бо такя бар ангезаи дарунӣ ва кашиши 

зотии ӯст, ки ӯро водор мекунад то дар умқи 

ашё нигариста, дунболи нодиданиҳову 

норасиданиҳо бигардад. Ин ковишу ҷустуҷӯро 

ҳатто дар симои худ низ озмудааст. (тас. 4) 

Ӯ миёни В. Одинаев, А. Юсупов, А. 

Ҳайдаров, С. Шералиев, Р. Аҳмадович, С. Ша-

рипов, Ф. Хоҷаев, Д. Меҳтоҷев, Т. Мирова, Н. 

 

Тас. 2. Дар хаёлот. р.к. 80х100см. 2013 

 

Тас. 3. Кори графикӣ. Қалам рӯи коғаз. 
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Дорошева ва дигар устодону донишҷӯёни коллеҷ эътибору эҳтироми болое дошт, 

зеро ҳам устоди моҳиру кордон ва ҳам дар тадрис ба шогирдон бисёр ҷиддӣ буд. 

Дар намоишгоҳҳое, ки осорашро мегузошт ва мо донишҷӯён дар он ширкат ме-

кардем, устодон, хонаводаи рассом ва меҳмонони дигар аз хориҷу дохили кишвар 

ҳузур доштанд. Бахусус намоишгоҳи соли 2011 дар Осорхонаи ба номи К. Беҳзоди 

пойтахт воқеан тамошобинро ба тафаккур во медошт. Асарҳои графикии ӯ, ки 

серҷузъиёт буданду навгониҳои зиёд доштанд, мухотабро лаҳзаҳои тулонӣ назди 

худ нигаҳ медоштанд. 

А. Сайфиддинов, ки имрӯз мақоми “Ар-

боби ҳунар” ва “Ҳунарманди шоистаи 

санъатҳои Тоҷикистон”-ро дорад, дар рушди 

санъати мусаввирӣ, графика, наққошии кундал 

ва дигар бахшҳои санъати рассомӣ дар 

Тоҷикистон саҳми муҳимму арзандае гузошта-

аст. Шогирдони ӯ имрӯз дар бахшҳои мазкури 

санъат кору фаъолият мекунанд ва худи ӯ низ 

дар Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн ва 

Коллеҷи рассомӣ машғули фаъолият аст. Ӯ 

Тоҷикистонро бо сабку мактаби санъати хеш 

дар кишварҳои Осиёи, Аврупо ва дигар 

манотиқи дунё ба таври сазовор муаррифӣ на-

мудааст. Дар баҳори соли 2021, ки рассом пой 

ба сини 70 мегузорад, ҳанӯз пур аз нерӯ ва ан-

геза ҳастанду бо ҷиддияту устуворӣ барои 

таҳқиқу ковиши бештари ҷаҳони даруну берун 

ҳаракат мекунанд. 

 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Руб А. Изобразительное искусство Таджикистана. – Москва, 2015. – 144 c. 

2. Сайфиддинов А. https://artcollejmolimov.com/ saifudinov _anvarsho . Таъри-

хи истифодабарӣ 10.03.2021. 

3. Шарифов Дж. Империя цвета и воображения / Дж. Шарифов, А. Сайфуди 

нов. – Душанбе 2016. – 72 с. 

 

 

Маълумот дар бораи муаллиф: Меликиён Эраҷи Баҳромзод – сардори шуъбаи 

санъати тасвирӣ ва амалии Осорхонаи миллии Тоҷикистон. 

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Исмоили Сомонї, 11. 

Телефон: (+992) 98881181 

 

Тас. 4. Чеҳранигорӣ аз худ. Р.к. 

https://artcollejmolimov.com/%20saifudinov%20_anvarsho
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Мавлоназарова Хуморбегим 

НАҚШИ ОСОРХОНАИ МИЛЛӢ ДАР МУАРРИФИИ ТАБИАТИ КИШВАР 

Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари 

меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои 

осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, 

ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони 

беҳтарини сайру саёҳат мебошад. 

Сайёҳӣ яке аз навъҳои серталабот ва ояндадори соҳаи иқтисодиёт маҳсуб 

ёфта, солҳои охир афзалияти бештар касб менамояд. Аз масоҳати умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 93 дарсадро кӯҳсор ташкил медиҳад. Дар ҳамин ҳол, нис-

фи ҳудуди кишвар дар баландии беш аз се ҳазор метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, 

қуллаи Исмоили Сомонӣ (7495 метр) нуқтаи баландтарини он маҳсуб меёбад. 

Барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ҳамасола бо дастгирии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ экспедитсияи байнал-

милалии кӯҳнавардӣ доир шуда, дар он кӯҳнавардон аз 20 кишвари дунё, аз 

ҷумла Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, 

Ҷумҳурии Лаҳистон, Испания, шоҳигарии Англия, Канада, Эстония, Норвегия, 

Литва, Беларус, Украина, Олмон, Италия, Туркия, Чин, Юнон, Мексика, Фарон-

са, Шведсия, Дания ва Австрия ширкат меварзанд. 

Кӯҳҳои баланд, пиряхҳои бузург, кӯлҳои зиёд, ҳайвоноту наботот, обҳои ми-

нералию нарзании хунуку гарм, ёдгориҳои таърихӣ-фарҳангӣ, манзараҳои зебо, 

ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ барои сайёҳон шароити мусоидро 

фароҳам овардаанд. Маконҳои аҷибе дар ҳудуди ҷумҳури ҳастанд, ки метавонанд 

боиси шодмонӣ ва ҷалби сайёҳон гарданд. 

Сайёҳӣ дар Ҷумҳури Тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисоди кишвар 

мебошад, ки солҳои охир босуръат рушд карда истодааст. Тоҷикистон дорои ме-

роси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди 

зиёди саёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. Бо назардошти омилҳои 

зикришуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки 

сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. 

Тоҷикистони офтобрӯяву кӯҳсори мо бо табиати биҳиштосои афсонавӣ, 

дашту саҳро, дараю водиҳо, кӯҳҳои осмонбӯс ва боғҳои дилрабо дар тамоми ду-

нё машҳур гаштааст. Табиати зебои он диққати сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб 

менамояд. Баҳри ҳифзи сарватҳои табиат баланд бардоштани маърифати эколо-

гии аҳолӣ муҳим аст. Барои ноил шудан ба рушди устувори ин соҳа баланд бар-

доштани вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ зарур мебошад. 

Тайи солҳои охир шумораи сайёҳоне, ки ба кишвари мо таваҷҷӯҳ зоҳир 

менамоянд, рӯз аз рӯз зиёд гардидааст, ки ин бевосита бо ба даст овардани 

истиқлолият, таҳкими сулҳу ваҳдат ва сиёсати хирадмандонаи дохилӣ ва 
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хориҷии давлатамон аст. Бо мақсади рушд ва ба танзим даровардани соҳаи 

сайёҳӣ ҳамчун соҳаи муҳими иқтисодиёти ҷумҳурӣ аз ҷониби Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қонуну қарорҳо ба тасвиб расидаанд. Аз ҷумла 

қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сайёҳӣ”
1
, Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ ва фаъолияти сайёҳӣ (ок-

тябри соли 2003), дар бораи оддӣ гардонидани тартиби бақайдгирӣ ва додани 

раводиди сайру сафарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони Иттиҳоди Ав-

рупо, Америка ва Ҷопон. Мавзеъҳои сайёҳӣ эълон шудани дараи Варзобу Ромит 

ва ба маркази туризми байналмиллалӣ табдил додани мавзеъи Сари Хосор аз он 

гувоҳанд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа аҳамияти хоса 

медиҳад.
2
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будани мероси ғанӣ таърихию фарҳангӣ 

ва захираҳои нотакрори табиию фароғатӣ барои эҳё ва рушди минъбадаи сайёҳӣ 

яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат шароити мусоид фароҳам 

меоварад. 

Солҳои охир сафи саёҳоне, ки ба кишварамон бо мақсади тамошои 

мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва зиёрати ҷойҳои муқаддас меоянд, хеле зиёд 

гардида истодааст. 

Қаламрави имрӯзаи Тоҷикистон аз давраҳои қадим дар шоҳроҳи бузурги 

Абрешим, ки пайвандгари Шарқ ба Ғарб ба ҳисоб мерафт, дорои ёдгориҳои 

муҳими таърихӣ, меъморию фарҳангӣ мебошад. 

Ёдгориҳои Панҷакенти қадим, қалъаи Бунҷикат, қалъаи Ҳисор, Тахти Сан-

гин, мадрасаи Хоҷа Машҳад, Дайри буддоии Аҷинатеппа, қалъаи Ямчун ҳамчун 

силсилаёдгориҳои Роҳи бузурги Абрешим барои номнавис шудан ба Феҳристи 

ёдгориҳои мероси умумиҷаҳонии фарҳангии ЮНЕСКО интихоб шудаанд, ки ин 

бори дигар аз муҳим будани ин ёдгориҳо шаҳодат медиҳад. 

Одатан сайёҳон ба он ҷойҳое сафар мекунанд, ки табиати дилрабою 

афсонавӣ, мероси бузурги таърихию фарҳангӣ, минтақаҳои истироҳатӣ, 

табобатӣ, олами бойи ҳайвонот ва наботот, имкониятҳои машғул шудан ба шикор 

ва ғайраро дошта бошанд, ки хушбахтона кишвари мо ин гуна шароитҳоро барои 

сайёҳон фароҳам месозад. 

Ҳар сайёҳе, ки ба Тоҷикистон меояд, аввал аз шаҳри Душанбе дидан хоҳад 

кард. Дар сӣ соли истиқлолият пойтахти кишвари соҳибистиқлоламон ба яке аз 

марказҳои асосии чорабиниҳои минтиқавию ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, ки баҳри 

қабули меҳмонон тамоми шароити зарурӣ муҳаё гардидааст. Бинои боғҳои 

фарҳангию фароғатӣ, муҳташаму замонавии сохти меъмории миллидошта, 

                                                                

1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 9, соли1999. 

2 Ҳисоботи гурӯҳи кории Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Модели рушди бахши сайёҳӣ дар Тоҷикистон:таҳлил ва тавсияҳо, 2013 с. 

3 АМИТ “Ховар”. “Ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар рушди сайёҳии мамлакат мавқеи намоён доранд”. Январ 

20, 2018. 
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меҳмонхонаю тарабхонаҳои муосиру замонавӣ тавонистанд нақши пойтахтамон-

ро ҳамчун шаҳри сулҳу ҳамдилӣ ва макони тасмимгириҳои ҷаҳонӣ ба сайёҳону 

меҳмонони хориҷӣ муаррифӣ намоянд. 

Далели ин гуфтаҳо бинои муҳташаму зебои Осорхонаи миллии Тоҷикистон 

мебошад, ки бо тарҳи меъмории миллӣ ва аврупоӣ сохта шудааст. Дар қисми бо-

лоии гунбази он Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос шудааст, ки 

диққати сайёҳон ва меҳмонони дохилию хориҷро ба худ ҷалб менамояд. 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон моҳи марти соли 2013 дари худро барои та-

мошобинон боз намуда, дар як муддати кӯтоҳ ба яке аз ҷойҳои дӯстдоштании 

меҳмонони дохилию хориҷӣ мубаддал гардидааст. Масоҳати умумии Осорхона 

зиёда аз 24 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Намоиши осори таърихӣ дар 

22 толор, аз ҷумла 2 толори мудаввар сурат мегирад. Инчунин, Осорхона дорои 

толор барои 300 ҷойи нишаст, панҷ махзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ, 

дувоздаҳ ҳуҷра барои озмоишгоҳ ва тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихи-

ву фарҳангӣ мебошад. 

Осорхона ойинаи таърих, арҷгузори ниёгон, баёнгари воқеаҳои тақдирсоз ва 

шахсиятҳои таърихсоз, омӯзанда ва омӯзонандаи мероси кӯҳан, 

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
 

Осорхона мероси фарҳангию таърихиро дар худ нигоҳ дошта, дар ҳаёти 

фарҳангии кишвар нақши муҳим мебозад. Осорхонаҳо барои тамошобинон 

муҳити интихоби озодро пешниҳод менамоянд ва ҳамеша ҷойи дӯстдоштаи та-

моми сайёҳон будаанд. Барои мисол, сайёҳе, ки бо сабаби кӯтоҳии вақт имкония-

ти тамошои ҳамаи мавзеъҳоро надорад, метавонад доир ба таърих, ҳунарҳои 

мардумӣ, санъат ва табиати кишвар аз осорхона маълумоти кофӣ ба даст орад. 

Осорхонаи миллӣ дар бисёр маврид хатсайрҳои сайёҳиро ташкил ва муайян ме-

намояд, чунки вақте ки сайёҳ дар осорхона оид ба мавзеъҳои таърихию 

фарҳангӣ, бозёфтҳо ва ғайраҳо маълумот пайдо менамояд, худ муайян мекунад, 

ки ба кадом минтиқаи кишвар сафар намояду чиро бубинад. 

Осорхонаи миллии Тоҷикистон барои сайёҳон ин гуна имкониятҳоро 

фароҳам овардааст. Масалан, чор шуъбаи намоишӣ-экспозитсионӣ: шуъбаи та-

биат, шуъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна, шуъбаи таърихи нав ва навта-

рин, шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ фаъолият менамоянд. Шуъбаи табиат 

дар зербинои Осорхона ҷойгир буда, тамошобинонро бо мавқеи географии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, иқлим, канданиҳои фоиданок, олами ҳайвоноту 

растаниҳо ва ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ши-

                                                                

1 Шарифзода А. Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон №1 / А. Шарифзода. – Душанбе: Эр-граф”, 2014. – 1с 
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нос менамояд. Дар экспозитсияи шуъбаи табиат, толори махсуси геологӣ мавҷуд 

аст, ки дар он намунаи маъданҳои конҳои ҳудуди мамлакат, пайдоиши ҳаёт дар 

рӯи замин, гӯшаи палеонтология (организмҳои сангшуда) ва ғайраҳо ба намоиш 

гузошта шудаанд. Ҳамзамон, дар ин шуъба бо экспозитсияи олами набототу 

ҳайвоноти Тоҷикистон тавассути гербарияҳои растаниҳо ва диорамаҳои “По-

мир”, “Баландкӯҳ”, “Чилдухтарон”, “Даштиҷум”, “Бешаи палангон”шинос шу-

дан мумкин аст. 

Тамошобинон метавонанд бо сангҳои қимматбаҳою ороишӣ, бо таърихи 

пурғановати халқи тоҷик аз асри санг то ибтидои асри ХХ, замони Истиқлоли 

Тоҷикистон ва бо маҳсули эҷоди мусаввирони тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо 

намоянд. Ҳамзамон, дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон барои меҳмонон ва 

сайёҳон роҳбаладон бо 6 забони хориҷӣ: русӣ, ангилисӣ, хитойӣ, ҳиндӣ, арабӣ 

ва фаронсавӣ сайри осорхонавӣ мегузаронанд. 

Ба ақидаи муҳаққиқи рус Е.В. Середина, ки инкишофи фаъолияти сайёҳ ва 

осорхонаҳои Русияро таҳқиқ намудааст, чунин иброз менамояд, ки “Маҳз 

осорхонаҳо дар бисёр маврид хатсайрҳои саёҳиро ташкил ва муайян менамояд”
 

1
 вақте ки сайёҳ дар осорхона оиди мавзеъҳои таърихӣ , бозёфтҳо ва ғайраҳо 

маълумот мегирад, аллакай худаш муайян менамояд, ки ба куҷо рафтанаш ло-

зим аст. 

Дар маҷмӯъ, имрӯзҳо таваҷҷуҳи васоити ахбори оммаи кишварҳои мухта-

лифи олам ба имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ботадриҷ афзоиш ёфта, инъико-

си он ба таври васеъ роҳандозӣ шудаистодааст. Ин барои муаррифии кишвар дар 

арсаи байналмилаллӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат менамояд. 

Мавриди зикр аст, ки бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ, Асос-

гузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон захираҳои сайёҳии Тоҷикистон – 

ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, кӯҳҳои сар ба фалак, обҳои минералӣ ва шифо-

бахш, ҳайвоноту набототи нодир, пиряхҳои азим, кӯлу чашмаҳо ва дарёҳо, 

меваҳои шаҳдбор ва хӯрокҳои лазиз, боғу гулгаштҳо дар воситаҳои ахбори ом-

маи кишварҳои хориҷӣ тарғиб шудаистодаанд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари амну 

осоишта ва дорои имкониятҳои васеи сайёҳӣ мавқеи устувор касб менамояд. 

Бояд қайд кард, ки ҳар як сайёҳ ва меҳмонони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ворид мегардад, баҳри огаҳӣ пайдо намудан аз таъриху табиати 

гузаштаи миллати тоҷик аввалан аз осорхонаҳо боздид менамоянд. Зеро осор-

хона маконе мебошад, ки дар он гузаштаи миллат ҳифз ва муаррифӣ карда 

мешавад. 

Мо кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон, бояд пеш аз ҳама кӯшиш 

намоем, ки бо рафтору кирдори намунавии худ дар зеҳни сайёҳон ва меҳмонони 

ба осорхона ташрифоваранда хотираи хуб боқӣ гузорем. 
                                                                

1 Середина И.В. Роль музеев в формиравании территориальных рекреационных систем / И.В. Середина. – 

М,1995. – С.6 
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Салимова Арафа 

ВАЗЪИ ИМРЎЗАИ МАМНУЪГОЊЊОИ ТОЉИКИСТОН 

Дар нигоҳдорӣ ва ҳифзи олами набототу ҳайвонот афзун намудани шумо-

раи намудҳои нодиру камшудаистода ва барқароркунии системаҳои устувори 

экологии мавзеъҳои ҳифзшаванда-мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои миллӣ, 

ёдгориҳои табиӣ ва дигар минтақаҳои ҳифзшаванда нақши калон доранд. Аз 

рӯйи таҳқиқоти Саидов М., Исоев К., Давлатов А., Содиқов Ҳ. маълум мегар-

дад, ки санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ оид ба мавзеъҳои ҳифзшаванда дар қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда” 

аз 26-уми декабри соли 2011 қабул шудааст, мебошад. Қонуни мазкур асосҳои 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаро 

дар ҳудуди кишвар муайян карда, вазифаҳо, низоми фаъолият ва минтақабандии 

онҳоро муқаррар кардааст.
1
 

Табиат ва омилҳои табиӣ барои ҳайёти ҳаррӯзаи инсон аҳамияти калон 

доранд. Инсоният дар кадом ҳолат, ҳар куҷое, ки умр ба сар барад ба табиат ва 

ҳастии он эҳтиёҷ дорад. Аз ин рӯ, инсон вазифадор аст, ки ба табиат муносиба-

ти дуруст намуда, сарватҳои онро ҳамеша ҳимоя намояд. 

Набототу њайвонот, ки асоси зебогии табиатро ташкил медињанд, ҳамеша 

ба нигоҳубини дурусти инсон ниёз доранд. Масъалаи аз мањвшавї нигоњ дош-

тани намудњои нодир ва дар зери тањдиди нестшавї ќарор доштани олами набо-

тот ва њайвонот дар кишварамон ањамияти хоса пайдо кардааст. Ба ин хотир дар 

Љумњурии Тољикистон њудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда таъсис 

дода шудааст, ки қитъаҳои замин, об ва ҳаво, ки дар онҳо комплексҳо ва 

объектҳои табиии дорои аҳамияти махсуси ҳифзи муҳити зист, илмӣ, фарҳангӣ, 

эстетикӣ, рекреатсионӣ ва солимгардонӣ ҷойгир буда, бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ва ё қисман аз ис-

тифодабарии хоҷагидорӣ гирифта шудаанд. Њудудњои табиии махсус 

муњофизатшаванда, ин мавзеъњои пањншавии намудњои нодири нобототу 

њайвонот мебошанд. 

Дар њудуди Ҷумҳурии Тољикистон 4 мамнуъгоњ амал мекунад, ки дар 

мавзеъњои зебоманзари диёрамон, дар масоњати васеъ љойгир шуда, масоњати 

умумиашон 0,6 фоизи масоњати кишварамонро ташкил менамоянд ва аз 

њамдигар бо намудњои мухталифи экосистемаашон фарќ мекунанд. Инҳо 

мамнуъгоҳи “Бешаи Палангон”, “Ромит”, “Даштиҷум” ва Зоркӯл мебо-

шанд, ки барои нигоҳ доштани манзараҳои нотакрори диёрамон ва ҳифзи 

гуногунии биологӣ аҳамияти калон доранд. Дар мамнуъгоњњо асосан намудњои 

                                                                
1 Саидов М. Асосҳои экология / М. Саидов, К. Исоев, А. Давлатов, Ҳ. Содиқов. – Душанбе, 2018. – С. 241. 
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нодири олами њайвонот, ки ба онњо хатари нестшавї тањдид мекунад, ба монан-

ди, бабри барфї, кафтор, гавазни бухорої, гўсфанди кўњї, бузи кўњии парма-

шох ва намудњои дигари олами набототи нодири кишвар нигоњ дошта меша-

ванд. 

Мамнӯъгоҳ майдонест, ки дар он ҷо шикор, чаронидани чорво, буридани 

дарахтон, љамъоварии растаниҳо, истифодаи сарватҳои табиї ва гаштугузори 

одамон манъ карда шудааст. Таъѓирёбии комплекси табиии мамнӯъгоњњо ба ху-

ди фаъолияти хољагидории инсон вобастагии калон дорад. 

Ба њамаи мо маълум аст, ки таи дањсолањои охир дар натиљаи таъсири 

мутаќобилаи инсон ба табиат мувозинати табиии мамнуъгоњњо вайрон гашта, 

ба зиндагии маъмулии ҳайвоноту набототи Тоҷикистон хатари ҷиддӣ ворид 

мешуд. Шикори берањмонаи њайвонњою парандањо, буридани дарахтон, 

сўзонидани љангалњо, умуман тањдиди фаъолияти хољагидорї дар њамаи 

комплексњои табиии мамнуъгоњњои кишварамон дида мешуд ва аз худкунии 

заминњои он мавзеъњо, боиси нестшавии туѓайзорњо гардид, нестшавии 

туѓайзорњо бошад, боиси нестшавии намудњои олами набототу њайвоноти но-

дир шуд. 
1
 

Дар замони соњибистиќлолї вазъи иқтисодии кишварамон ба натиљањои 

назаррас ноил гардид. Масъалаи нигоњубини мамнӯъгоњњо, яке аз масъалаҳои 

мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, мо хуб огоҳ ҳастем, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба беҳдошти муҳити зист таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамояд ва талош 

доранд, ки бо амали намудани тарҳҳо табиати харобгаштаро дубора барқарор 

созад. Пешгирӣ кардани офатҳои дар мамнӯъгоњњо бавуљудомада, яке аз 

масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, масъулин аз њарваќта дида бештар кӯшиш 

намуда истодаанд, ки дар њудудњои табии махсус муњофизатшаванда тадбирњои 

экологиро роњандозї намоянд. Ҳоло вазъи мамнуъгоњњо дар кишвар бењтар 

гардида, сол то сол ободу зебо гашта, дигаргунињо ба амал омада, ба 

минтаќањои сайёњї табдил ёфта истодаанд. 

Дар мамнӯъгоҳҳои кишвар барќароркунии љангалзорњо, парвариши 

нињолњо, рушди инфрасохтори љангал, муњайё намудани шароит, баррасии 

масъалањои экологї ба роњ монда шуда, шумораи коршиносону олимон афзуда 

истодааст. 

Аз тарафи мақомоте, ки ин ҳудудҳо дар ихтиёрашон мебошанд, тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда ме-

шаванд. Оид ба вайронкунандагони қонуну қоидаҳо дар минтақаҳо љарима тар-

тиб дода шудааст, ки нисбат ба солњои гузашта қонунвайронкунӣ дар ин самт 

хело кам ба назар расида, саршумори њайвонњою парандањои нодир зиёд шу-

даистодаанд. 
                                                                

1 Муҳаббатов Х.М. Мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон / Х.М. Муҳаббатов, И.Н. Шарипов. – Ду-

шанбе, 2013. – С. 9 
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Яке аз мамнуъгоњи калонтарини кишварамон мамнуъгоњи табии давлатии 

“Бешаи палангон” ба њисоб рафта, дар он то ба ҳол нодиртарин наботот ва 

ҳайвоноти гуногун сукунат доранд.  

Гавазни бухорої, ки дар кишварамон маќоми хоса пайдо кардааст 

мувофиќи мушоњидањо афзоиши табии онњо хуб ба назар расида, пањншавии 

онњо дар экосистемаи мамнӯъгоњи табиии давлатии “Бешаи палангон” 

мушоњида мешавад. Дар мамнӯъгоњ кишти дарахти саксаул ба роњ мондашуда, 

њамчун хўроки гавазни бухорої ба ҳисоб рафта, њайвоноту парандањоро аз гар-

мии зиёд муњофизат менамояд. Дар мамнўъгоњи табиии давлатии “Бешаи па-

лангон” саршумори гавазни бухороӣ зиёд шуда, миќдоре аз ин њайвони нодир 

ба маќсади зиёд кардани саршумор ва пањн карданаш ба мамнуъгоњи табиии 

давлатии “Ромит” ворид карда шудааст. 

Ба иттилои мутахассисони ҳифзи муҳити зист шароити мувофиќи иќлим 

ва обу њавои мусоиди мамнуъгоњи табиии давлатии “Ромит” ба парвариши ин 

њайвон нињоят созгор буда, саршумораш рӯ ба афзоиш аст. Мамнӯъгоњи табиии 

давлатии “Ромит” ба маќсади њифзи њайвонњои нодир ва муњофизати 

манзарањои табиї инчунин, бањри тадќтќотњои њаматарафаи илмї бунёд карда 

шудааст.
1
 

Мамнӯъгоњи табиии давлатии “Даштиҷум” яке аз мамнӯъгоҳи нодири 

табиати диёрамон мањсуб ёфта, дар он олами аљибу зебои табиатро вохӯрдан 
мумкин аст, ки мақсади он ҳифзу нигоҳдории экосистемаҳои хоси ин 
минтақа ва ҳайвонҳои нодир, аз ҷумла бузи пармашох ё «морхўр», ки дар 
ҷаҳон калонтарин популятсияи он танҳо дар қаламрави ин мавзеъ боқӣ монда-

аст, мебошад. 

Мамнуъгоњи дигари кишварамон, ин мамнуъгоњи табиии давлатии 

“Зоркўл” ба њисоб рафта, маќсади ташкили он њифз намудани комплекси табиии 

                                                                

1 Асоев Ҳ. Мамнуъгоҳҳои Тоҷикистон тавсифи умумӣ ва вазъи экологӣ / Ҳ. Асоев, С. Ҳикматов. – Душанбе, 

2013. – С. 14. 
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Помири шарќӣ, архар (гўсфанди Марко Поло), бузи кўњї ва бабри барфї мебо-

шад. Дар њудуди ин мамнӯъгоњ кўле бо номи “Зоркўл” вуҷуд дорад, ки љойи хубе 

барои сукунати бабри барфї маҳсуб меёбад.
1
 

 

 

Набояд фаромуш кард, ки тозагии њаво барои мамнӯъгоњњо хеле муњим аст, 

чунки њавои ифлос боиси фавти њайвонот ва нестшавии олами наботот мегардад. 

Мамнўъгоҳњо ҳамчун макони таҷрибавӣ барои тайёр намудани кадрҳои 
соҳаи ҳифзи муҳити зист, аҳамияти калон доранд. 

Дар мамнуъгоњњо аз тарафи олимону муҳаққиқони кишварамон ва аз 

мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил пайваста таҳќиќотњои илмӣ гуза-

ронда мешавад. Ҳамасола теъдоди зиёди донишҷӯён, ходимони илмӣ ва мутахас-

                                                                

1 Муҳаббатов Х.М. мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон / Х.М. Муҳаббатов, И.Н. Шарипов. – Ду-

шанбе, 2013. – С. 87 



Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

183 

сисони соҳаи ҳифзи муҳити зист барои таҷрибаомӯзӣ ва гузаронидани 

таҳқиқотҳои илмӣ ба мамнуъгоҳњо сафарбар мегарданд. 

Дар охир метавон чунин хулоса кард, ки ҳар нафаре, ки зебогиву нафосати 

табиат ва обу њавои онро истифода мебарад, вазифадор аст, ки ҳастиҳои табиати 

нодирро чун гавҳараки чашм нигоҳ дорад ва дар ободию созандагии табиати 

кишвар сањмгузор бошад. 

Рӯйхати манобеъ ва адабиёти истифодашуда 

1. Асоев Ҳ. Мамнуъгоҳҳои Тоҷикистон тавсифи умумӣ ва вазъи экологӣ/ 

Ҳ. Асоев, С. Ҳикматов. – Душанбе, 2013.– 102 с. 

2. Муҳаббатов Х.М. Мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон / 

Х.М. Муҳаббатов, И.Н. Шарипов. – Душанбе, 2013. – 99 с. 
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Салимова Арафа 

ПАРВАРИШГОҲИ “ЧИЛДУХТАРОН” ҶОЛИБТАРИН МАКОНИ 

САЙЁҲӢ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷолибтарин мавзеъњои сайёҳии худ дар ҷаҳон ба-

рои љалби сайёҳон иќтидори воќеъӣ дошта, табиати зебо ва набототу ҳайвоноти 

нодир, заминаи муҳими рушди сайёҳӣ ба ҳисоб рафта, пешрафту инкишофи он 

барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагонии мардум воситаи иловагӣ маҳсуб меё-

бад. Имрӯзҳо, таваҷҷуҳи васоити ахбори оммаи кишварҳои мухталиф ба 

имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон батадриҷ афзоиш ёфта, инъикоси он ба таври 

васеъ роҳандозӣ шу-

даистодааст. Баробари 

ин ҳама дастовардҳои 

сайёҳӣ, мо бояд масъу-

лият эҳсос намуда, 

ахлоқи баланди инсон-

гарої ва меҳмоннаво-

зии худро нисбат ба 

онҳо нишон диҳем. 

Дар Љумхурии То-

чикистон 25 ноябри со-

ли 1959 Конуни 

муҳофизати табиати 

Тоҷикистон қабул карда 

шудааст. Мақсади он муҳофизати табиат, ба расмият даровардан ва истифода 

бурдани сарватњои табиї мебошад. 

Дар кишварамон ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда таъсис дода 

шудааст, ки 22%-и масоњати Чумҳурии Точикистонро ташкил медињанд ва ба он 
мамнуъгоҳҳо, парваришгоҳҳо, боғҳои табиӣ ва дигар минтақаҳои 
муҳофизатшаванда дохил мешаванд. 

Парваришгоҳҳои кишварамон аз рудхонаю дарёњои бузўрг ва шаршарањои 

зебои мафтункунанда иборат буда, дар он намудњои дигари олами набототу 
ҳайвоноти нодир нигоњ дошта мешаванд. Дар њудуди Ҷумҳурии Тољикистон 13 

парваришгоњ амал мекунад, ки барои тозаву озода нигоњ доштани муњити зист 

хеле мувофиќанд. Масоњати умумии парваришгоњњо 10 %-и масоњати кишвара-

монро ташкил медињанд ва дар њар гўшаву мавзеъњои зебоманзари диёрамон 

љойгир шуда, њифз кардани онҳо сабаби рушду инкишофи иќтисодиёти диёрамон 

мегардад. 

Парваришгоњ майдони табииест, ки дар онњо намудњои алоњидаи њайвоноту 

наботот, манзарањо ва мувозинати экологиро нигоњ медоранд, созмон дода меша-
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вад. Дар парваришгоњ корњои истењсоли иљозат дода мешавад. Яке аз 

машҳуртарин кӯҳ бо номи парваришгоҳ “Чилдухтарон” машҳур аст, ки макони 

сайру сайёҳат ва истироҳат мебошад ва шаклан зоҳири инсон дар ин манзараҳои 

аҷиб акс ёфтааст. Ба хотири ҳифзу нигоҳдории набототу ҳайвоноти нодир дар ин 

макон парваришгоҳи “Чилдухтарон” таъсис дода шудааст. Ин парваришгоҳ бо 

қарори Совети Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1959 таъсис ёфта, дар 

ќисми љануби кишвар, дар ноњияи Муъминобод, байни дарёњои Сурхоб ва Ёхсу, 

дар ќаторкўњи Ҳазрати Шоњ, дар баландии 1 200–2 600 м аз сатњи бањр љойгир 

шуда, масоњаташ 14 600 гектар мебошад.
1
 

Ҳангоми ба ин водӣ равона гаштан аз дур манзараи кӯҳҳое ба монанди 

ҳайкалҳои занҳои сангшудае, ки либоси миллї доранд ва дар зери фаранҷӣ ё чо-

даранд, намудор мешаванд. Ҳайкалҳо 40 адад мебошанд. Онҳо гуногуншакл бу-

да, баландиашон аз 30 м то ба 60 м мерасад. Дар ин бора аз қадим нақлу ривоят 

аст, ки њангоми лашкари душман ба ин кӯњистон равона гардид аз пеши онњо 

40 духтар мебарояд. Ин духтарњо аз Худованд илтиљо мекунанд, ки онњоро ба 

санг мубадал гардонад, то ки тобеи душман нашаванд ва онњо ба санг мубадал 

мегарданд. Њайкалњои сангин њамчун осори геологї то ба имрӯз боќї мондаанд. 

Дар бораи он мардуми минтақаҳои кишварамон нақлу ривоятҳо медонанд ва дар 

куљо љойгир будани он бохабаранд. Ривояти “Чилдухтарон” аз давраҳои 
қадим то ба имрӯз аз наслҳо ба наслҳо дањон ба дањон омада, дар шакли 

китобњои алоњида низ чоп шудааст ва он ба ҳайси як сарвати пурарзиш ҳифз 

карда мешавад. 

Парваришгоҳи “Чилдухтарон” яке аз беҳтарин мавзеъҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ба 10-гонаи ҷолибтарин маконҳои сайёҳӣ ворид 

шудааст.
2
 

Дар ҳақиқат мавзеъи “Чилдухтарон” мавзеъи сайёҳист. Ин гӯшаест, ки 

ҳамасола ба ин макон ҳазорҳо меҳмонону сайёҳон омада, рӯзҳо, ҳафтаҳо 

истироҳату сайёҳат мекунанд. 

Сайёҳони дохилию хориҷӣ дар баробари тамошои кӯҳу манзараҳои зебои 

“Чилдухтарон”, ҳамчунин аз гузаштаи таъриху фарҳанг ва расму оини марду-

ми тоҷик аз наздик шиносої пайдо менамоянд. Инчунин, аз ҷониби корман-

дони нозири ёдгориҳои таърихии бахши фарњанги ноњия, ки масъули 

парваришгоҳи “Чилдухтарон” мебошанд ба меҳмонон роҳбаладии хуб доир 

карда мешавад. 

Ин мавзеъ на танҳо барои сайру сайёҳат инчунин, барои офаридани беҳта-

рин филмҳо буда метавонад ва бисёр филмҳо дар ин ҷо ба навор гирифта шуда-

анд. Аз ҷумла, як қисми филми овозадори “Рустам ва Суҳроб”, (аз рӯи асари без-

                                                                

1Муњаббатов Х.М. Мавзеъњои њифзшаванда ва сайёњии Тољикистон / Х.М. Муҳаббатов, И.Н. Шарипов. – Ду-

шанбе, 2013. – С. 87. 

210 ҷолибтарин мавзеи сайёҳӣ дар Тоҷикистон. [Манбаи электронӣ] https://sputnik tj. (Санаи истифодабарӣ 

08.04.2021) 
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Ахбори Осорхонаи миллии Тољикистон № 4, 2021 

186 

аволи Абдулқосими Фирдавсӣ “Шоҳнома”) ки яке аз беҳтарин филм, 

ҳикояткунанда оид ба таъриху миллати тоҷик аст, мебошад. Филми мазкур соли 

1971 дар ҳамин мавзеъ аз тарафи коргардони Белорусс Борис Кимёгаров таҳия 

шудааст. Аз њамон ваќт инљониб мардуми ин сарзамин ин мавзеъро то ба имрўз 
қабри Суҳроб ном мебаранд. Инчунин филмњои “Ман сарҳад” ва “Ќуми сурх”, 

ки дар мавзуи ватандўстї ва њифзу ҳимояи сарҳад таҳия шудаанд, ин љо 
наворбардорӣ гардидаанд.

1
 

Мавриди зикр аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бањри пешрафти 

корњои ободонию созандагии “Парваришгоњи Чилдухтарон” омодагињои 

њамаљониба дида, дар заминаи талошу зањматњо барои барқарор намудани 
мавзеҳои сайёҳӣ таваљљуњи махсус зоњир менамоянд. Ин мавзеъ аз замонҳои 

қадим дар роҳҳои бузург ва муҳим ҷойгир буд, ки роҳи Ховалинг ва Муъмино-

бодро бо ҳам мепайвандад. Солҳои пеш роҳи мошингарди Чилдухтарон, дар 

ҳолати садамавӣ ва мушкилгузар қарор дошт. Дар асоси дастуру ҳидоятҳои Пеш-

вои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 30-солагии ҷашни 

давлатии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи ноҳияи Ховалинг ва роҳи 

ноҳияи Муъминобод ба Чилдухтарон бо сатҳу сифати баланд таъмир карда шуда, 

мавриди истифода қарор дода шуд. 

Бунёд гардидани роҳи мошингарди Ховалинг – Муъминобод ба Чилдухта-

рон имкон фароҳам овард, ки сокинони ин минтақа, инчунин меҳмонон, сайёҳон 

дар тамоми фаслҳои сол бе ягон мушкилӣ аз ин минтақа дидан кунанд. 

Ҳамзамон, дар наздикии парваришгоҳ меҳмонхонаҳои замонавӣ бо санъати ба-

ланди меъморӣ барои ташрифи меҳмонон бунёд гардидааст. Дар шафати 

меҳмонхона 4 ҳуҷра, ҳуҷраи бадахшонӣ, суғдӣ, кӯлобӣ, ҳисорӣ сохта шуда, дар 

даруни ҳуҷра дегу коса ва расму оини ҳамон минтақаҳо бо усули хоси меъмории 

миллӣ инъикос шудаанд. 

Тамошобине, ки барои тамошои мавзеъи “Чилдухтарон” меравад ба 

ҳуҷраҳои хос ба маҳали худ ба истироҳат фаро гирифта мешаванд ва ҳар лаҳза ин 

мавзеъ омодаи қабули самимонаи меҳмонон аст. 

Ҷойгиршавии экосистемаҳои табиӣ дар парваришгоњ барои ҳайвоноти 
ширхӯр, парандаҳои муқимию мавсимӣ хеле қулай мебошад. Минтақаи 

парваришгоҳ аз алафзор, гулу буттаҳои ҳамешасабз, растаниҳои ороишӣ ва ши-

фобахш ба монанди зелол, ҷамбилак, тахач, гули сиёвуш, чукрию торон, ки онҳо 

метавонанд ба садҳо бемориҳо сари вақт даво бахшанд, иборат аст. Олами 

ҳайвоноти ин парваришгоҳ рангоранг буда, ба худ мавқеи хос доранд ва ба ша-

роити табиии минтақа мутобиқ мебошанд. 

Мавзеъи “Чилдухтарон” ба ғайр аз олами набототу ҳайвоноташ макони зин-

дагии намудњои гуногуни парандаҳои зебою хушхон буда, дар фасли тобистон 

                                                                

1 Суҳбат бо нозири бахши ёдгориҳои таърихӣ-фарҳангии н. Муъминобод, Талабов Маҳсиддин (санаи суҳбат 

15.12.2020). 
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хеле ҷолиби диққат аст: кабк, мусича, фароштурук, ҳудҳуд, булбул, кабутар, 

мурғобӣ ва ғайраро вохӯрдан мумкин аст. 

Яке аз масъалаи муҳими экологӣ ба воситаи нишондодҳои биологии илман 

тасдиқшуда тоза намудани муҳити зист мебошад. Имрӯз илми экология ва 

ҳифзи табиат ба яке аз масъалаҳои ҷудонашавандаи сиёсӣ, иқтисодӣ, шуӯри 

ҷамъиятии одамон, тансиҳатии аҳолӣ ва беҳбудии инкишофи аҳолии сайёра 

табдил ёфтааст. Чунки бе дониши мукамали экологӣ ягон соҳа муътадил ва без-

арар буда наметавонад.
1
 

Аз ин лиҳоз, пешгирӣ кардани омилҳои бавуљудомада, яке аз масъалаҳои 

муҳим ба ҳисоб рафта, масъулин аз њарваќта дида бештар кӯшиш намуда истода-

анд, ки дар њудудњои табии махсус муњофизатшаванда тадбирњои экологиро 

роњандозї намоянд. Мавзеъҳои сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавзеъҳое 

ҳастанд, ки саросар дилфиребу дилоро ва мафтункунанда. Моро лозим аст, ки бо 

ахлоқи ҳамида ва маданияти баланд ин ҷойҳоро машҳур гардонда, муҳофизат 

намоем. Сарватҳои онро бо тамоми падидаву дастовардаш ба наслҳои имрӯзу 

оянда пешкаш гардонем. Лозим ба ёдоварист, ки дар зербинои Муассисаи давла-

тии “Осорхонаи миллии Тоҷикистон” экспозитсияи шуъбаи табиат ҷойгир аст. 

Дар толори 5-уми он диораммаи парваришгоҳи “Чилдухтарон” бо тасвири 

ҳайкалҳои занҳои сангшуда, наботот, инчунин ҳайвоноту парандаҳое, ки дар 

ҳамон минтақа зиндагӣ мекунанд ба намоиш гузошта шудаанд. Тамошои 

парваришгоҳи “Чилдухтарон” барои тамошобинони дохилї ва хориҷӣ дар ша-

роити табиӣ хеле ҷолиби диққат аст. 
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